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Esipuhe: Yhteisen hyvän puolesta – järjestöt
voimavarana ja tulevaisuuden tekijöinä
Eila Hirvonen, TtT, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Arja Markkanen TtL, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulujen yhtenä tehtävänä on tuottaa käytännönläheistä tietoa.
Tuotettu tieto toimii alueellisen yhteistyön ja kehittämisen tukena. Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) tekivät terveyden edistämisen ylempi AMK -koulutusohjelmassa Terveyden edistäminen yhteiskunnallisena toimintana -opintojaksossa yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa.
Tavoitteena oli yhdistää alueellinen osaaminen, verkostot ja erilaiset kumppanuudet yhteiseksi oppimisprosessiksi ja lisätä järjestötyön tunnettuutta sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisten keskuudessa. Tämän oppimisprosessin aikaista oppimista voidaan tarkastella myös palveluoppisen näkökulmasta. Palveluoppiminen on kokemuksellista oppimista, joka yhdistää todelliset elämänkokemukset
teoreettiseen tietoon painottaen opiskelijan henkilökohtaista kasvua ja sosiaalista
vastuullisuutta. Keskeistä palveluoppimisessa on, että kaikki mukana olevat yhteistyökumppanit hyötyvät ja oppivat toiminnasta.
Kolmannella sektorilla tarkoitetaan yleisimmin järjestöjä, yhdistyksiä, säätiöitä tai
osuuskuntia. Tässä julkaisussa kuvattua yhteistyötä on tehty erilaisten kolmannen
sektorin kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyö käynnistyi tulevaisuusverstastyöskentelyllä syksyllä 2013. Tulevaisuusverstaassa kokoontuivat opiskelijat, kansalaisjärjestöjen edustajat sekä opettajat. Tulevaisuusverstas auttoi tunnistamaan
yhteisen tavoitteen: tuodaan esille järjestöjen tekemää hyvinvointia ja terveyttä
edistävää työtä.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa on meneillään useita rakenteellisia ja sisällöllisiä
muutoksia, jotka vaikuttavat monin eri tavoin sekä asiakkaiden että henkilökunnan
hyvinvointiin ja terveyteen. Palveluprosessien ja -ketjujen uudelleenmääritteleminen on tärkeää, jotta ne nykyistä paremmin vastaisivat yhteiskunnan muutoksiin,
kuten ikärakenteen tai maaseudun ja kaupunkien muutoksiin.
Kolmannen sektorin järjestöt ja yhdistykset ovat merkittävä tulevaisuuden voimavara kun vastataan palvelujen saatavuuteen. Edelleen kolmas sektori tukee
sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan tavoitteiden saavuttamista; sosiaali- ja terveysministeriön strategiassa Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 visiona on, että
yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä reilusti, vahvistaa osallisuutta
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ja yhteisöllisyyttä, tukee terveyttä ja toimintakykyä sekä antaa tarvittavan turvan
ja palvelut.
Tässä julkaisussa avataan kolmannen sektorin, terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluiden sekä erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia teemoja ja näkökulmia. Teemoja ovat eri sosiaali- ja terveysalan järjestöt
tai yhdistykset ja niiden tulevaisuus, yhdistys yhteistyötahona ja kehittäjänä, järjestöt tai yhdistykset kumppanina ja yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistäjinä tai
arjen tukijoina. Artikkeleissa kuvataan eri vaiheissa olevaa yhteistyötä, sen haasteita ja mahdollisuuksia sekä esimerkkejä jo hyvin toimivista terveyttä ja hyvinvointia
edistävistä yhteistyön muodoista.
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Palveluoppiminen – oppimisen, palvelujen
kehittämisen ja tutkimuksen yhdistäjä
Eila Hirvonen, TtT, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Sari Teeri, TtT, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun terveyden
edistämisen koulutusohjelman yksi opintojakso toteutettiin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Tuloksena – tässä julkaisussa – on monipuolinen kuvaus kolmannen sektorin järjestöistä, yhdistyksistä sekä niiden nykytilasta ja tulevaisuuden
haasteista. Opintojakson toteutuksen taustalla oli konstruktiivinen oppimisteoria,
jonka mukaan oppiminen on aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista
oppijan aiempiin tietorakennelmiin. Sosiaalisella vuorovaikutuksella on siinä keskeinen rooli. (Rauste-von Wright 1997.) Toisena teoreettisena lähtökohtana oli
service learning eli palveluoppiminen, joka menetelmänä yhdistää kehittämisen ja
yhteiskunnallisen osallistumisen. Artikkeli kuvaa palveluoppimisen taustaa ja lähtökohtia, mutta ei vielä palveluoppimista käytännössä. Julkaisussa olevat opiskelijoiden artikkelit kuvaavat puolestaan palveluoppimisen toimintaympäristöjä.
Palveluoppiminen on käsitteenä haasteellinen ja monimerkityksinen1). Se on kokemuksellista oppimista, joka yhdistää todelliset elämänkokemukset teoreettiseen tietoon painottaen opiskelijan henkilökohtaista kasvua. Lisäksi painotetaan
sosiaalista vastuullisuutta. Palveluoppimista käytetään erityisesti haavoittuvien ihmisryhmien kohtaamiseen ja ymmärtämiseen. Olennaista on aito yhteistyösuhde,
jonka edellytyksiä ovat kulttuurinen valveutuneisuus ja herkkyys, eettisyys, ihmissuhdetaidot sekä henkilökohtainen oivaltamiskyky (Gillis & MacLellan 2010, Ross
2012, Yorio & Ye 2012). Palveluoppiminen auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään
asiakkaan tarpeita sekä syitä, jotka johtavat palvelujen käyttöön.
Palveluoppiminen ei ole vapaaehtoistyötä, vaan keskeistä on oppiminen ja sen
sitominen teoriaan, opetussuunnitelman tavoitteisiin, tutkimukseen ja kolmannen
sektorin toimintaan. Opiskelijat osallistuvat vapaaehtoistyöhön, mutta selkeästi
osana koulutustaan: koulutuksen tavoitteet yhdistetään kansalaistoimintaan, jolloin oppimisesta, palvelujen kehittämisestä ja tutkimisesta muodostuu palveluoppimisen ydin. Kaikki mukana olevat osapuolet hyötyvät ja oppivat toiminnasta.
Tutkimusten mukaan muutos tapahtuu sekä palvelun vastaanottajassa että palvelun tarjoajassa, ja muutos on seurausta toteutetusta palvelusta. (Stallwood &
Groh 2011).

1)

Palveluoppiminen ei ole vielä vakiintunut käännös. Käytetään myös muun muassa sanaparia ”vapaaehtoistoiminnasta oppiminen”.
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Tämä julkaisu tukee osaltaan palveluoppimisen ajatusta. Yhteistyö kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa on lisännyt opiskelijoiden ymmärrystä siitä, miten
kohdata kriisissä oleva ihminen, luoda työttömälle toivoa tulevaisuudesta tai voimaannuttaa nuoria koulutuksen avulla tai vertaisryhmissä. Teksteistä välittyy myös
palveluoppimiseen sisältyvä vahva eettinen vastuu ja huolenpito haavoittuvista
ihmisryhmistä, kuten kuolevan potilaan hyvä saattohoito ja yhteisöllinen vastuu
heikommassa asemassa olevien ihmisten arjesta.
Palveluoppimista on käytetty lukuisissa eri koulutusohjelmissa ja erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa: terveyden edistämisen kehittäminen yhteisössä
yhdistettynä tutkimustaitoihin; kulttuurisen kompetenssin tai tietoisuuden edistäminen; kriittisen ajattelun ja kansalaistoiminnan oppiminen; terveyden eriarvoisuuden tunnistaminen ja niin edelleen. (Brown, Heaton & Wall 2007, Nokes, Nickitas,
Keida & Neville 2005, Reising, Shea, Allen, Laux, Hensel & Watts 2008.) Palveluoppiminen on sisällytetty opetussuunnitelmiin ja sitä on käytetty esimerkiksi
terveysalan koulutuksessa iäkkäiden, kodittomien tai päihderiippuvaisten kohtaamisessa. Palveluoppimista pidetään hyvänä keinona sitouttaa opiskelijat oppimisprosessiin ja tukea oppimista erilaisissa hankkeissa, joissa reflektointi ja toiminta
vuorottelevat ja siten auttavat opiskelijaa kytkemään tiedon teoriaan ja käsitteisiin.
(Fusner & Staib 2004, Gillis & MacLellan 2010, Hansen 2013, Hunt 2007, Marek,
Rantz & Porter 2004, Ross 2012, Snyder & Weyer 2002, Zucchero 2011.)
Palveluoppiminen ja sen suomat mahdollisuudet ovat linjassa sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuusraportin periaatteiden kanssa, joita ovat muun muassa
osallisuus, uudet palvelut, uudet työn tekemisen tavat sekä vakiintuneiden rajojen
ylittäminen (STM 2014). Yhteiskunnan kehittyminen vaatii tulevaisuudessa aktiivisia kansalaisia, myös henkilöitä, jotka uskaltavat ylittää rajoja, osaavat toimia toisin
ja ottaa vastuuta (Saloniemi 2011). Lisäksi tarvitaan uudenlaisia vapaaehtoistyöhön osallistumisen ja kannustamisen muotoja sekä kansalaisten osallistumista
päätöksentekoon ja yhteisölliseen toimintaan (STM 2014).

Palveluoppiminen yhteiskunnallista vaikuttamista ja toiminnan tutkimista
Tulevaisuudessa ammattikorkeakoulujen tavoitteena on lisätä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palveluoppiminen mahdollistaa yhteiskunnallisen
osallistumisen ohella kehittämisen ja tutkimisen. Palveluoppiminen vahvistaa ymmärrystä kansalaisyhteiskunnasta ja auttaa opiskelijoita tunnistamaan aitoja arkielämän ongelmia ja ratkaisemaan niitä. Opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää
etenkin terveyden edistämisen alueella tarvittavia yhteiskunnallisen vaikuttamisen
taitoja ja lisätä tietoisuuttaan sekä vastuunkantoa yhteiskunnallisista asioista perehtymällä samalla laajaan järjestökenttään.

11

Palveluoppiminen voidaan sitoa myös toimintatutkimukseen, jolloin opiskelija voi
kehittää palveluja, tutkia ryhmien toimintaa tai ratkaista ongelmia, jotka ovat nousseet yhteisöjen tai järjestöjen käytännöstä tai arjesta. (Kuvio 1.)

Yhteisön
osallistaminen
Toimintatutkimus

Palveluoppiminen
Yhteisöön
sidottu
Tutkimus

Kolmas sektori

Yhteisöoppiminen

Opetus

Palvelu

Käytäntöön perustuva
oppiminen

Vapaaehtoistyö
Erikoissairaanhoito

Julkinen ja
yksityinen sektori

Perusterveydenhuolto

Kuvio 1. Yhteisöön sidottu opetus, tutkimus ja palvelu (mukaeltu Reynolds 2009).

Satakunnan ammattikorkeakoulusssa tehdään jo nyt kolmannen sektorin toimintaa kehittävää tutkimusta. Satakunnan syöpäyhdistyksessä kehitetään parhaillaan
toimintatutkimuksen avulla vertaisryhmien toimintaa ja arvioidaan taideterapian
merkitystä yhtenä toimintana syöpäpotilaiden hoidossa. Kehittämistoimintaa on
tehty myös Satakunnan Yhteisökeskuksen kanssa, joka on useiden satakuntalaisten yhteisöjen kohtaamis- ja toimintapaikka. Yhteisökeskus toimii sosiaali- ja
terveysalan opiskelijoiden harjoittelu- ja oppimisympäristönä: tutustuttaa heidät
uusiin tai erilaisiin työtapoihin tai eri organisaatiorajat ylittävään toimintaan. Mainitut esimerkit liittyvät palveluoppimiseen, sisältäen yhteisöissä toimimista ja kokemuksellista ja kriittistä oppimista, opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.
(Mm. Reynolds 2009, Stallwood & Groh 2011.)
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Kolmas sektori – yhteisöjä ja yhteisöllisyyttä
Eila Hirvonen, TtT, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on noussut keskeiseksi osaksi päätöksentekoa. Se korostuu myös tulevassa sosiaali- ja terveyslaissa. Hyvinvoinnin
ja terveyden edistäminen onnistuu yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla, jos se
perustuu toimivaan, joustavaan yhteistyöhön eri viranomaisten, järjestöjen ja yritysten kesken. Tällä hetkellä vastuu kansalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä on
hajautunut ja jakautunut. Kansalaiselle itselleen on siirretty ja ollaan siirtämässä
yhä enemmän vastuuta ja päätösvaltaa. Samanaikaisesti kansalaisten luottamus
hyvinvointivaltion kaikkivoipuuteen on alkanut horjua ja ihmisten mielenkiinto yhteisöihin ja yhteisölliseen toimintaan on kasvanut. (Siltaniemi, Perälahti, Eronen,
Särkelä & Londén 2009, Siltaniemi, Hakkarainen, Londén, Luhtanen, Perälahti &
Särkelä 2011.)
Luottamusta hyvinvointivaltioon horjuttavat yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, kuten terveyspalvelujen supistukset, huono työllisyystilanne ja terveyserojen
kasvu. Ihmisten on vaikea luottaa siihen, että yhteiskunta yksin kannattalee vaikeissa elämäntilanteissa. Apua ja tukea etsitään, erityisesti epävarmoina aikoina,
yhteisöistä ja yhteisöllisestä toiminnasta. Valtaosa kansalaisista pitää tärkeänä sitä,
että he voivat vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä, asuinkuntaansa ja laajemmin
koko yhteiskuntaan. Tutkimusten mukaan ihmiset ovat valmiita kantamaan vastuuta itsestään, hyvinvoinnistaan ja läheisistään. (Siltaniemi ym. 2009, Siltaniemi
ym. 2011.)

Uutta yhteisöllisyyttä etsimässä
Modernin yhteiskunnan yksilöllistyminen tai yksilöllisyyden korostaminen on muuttanut suhtautumista yhteisöihin. Yhteisö ja yhteisöllisyys ovat yksilöllisyyttä korostavassa ajassa saaneet uusia merkityksiä. Yksilöllisyyttä korostavalle ihmiselle
yhteisö on enemmänkin yksilöllinen valinta ja edustaa kevyttä elämys- ja mielikuvayhteisöä, johon hän voi vapaasta halustaan ”heittäytyä” illaksi, päiväksi tai viikonlopuksi ilman pidempää sitoutumista ja etsiä yhteisöllistä kokemusta. Yhteisön
ei haluta sitovan, vaan yhteisöllisyys ilmenee lyhytaikaisena, jaettuna, esteettisinä
ja hedonistisina elämyksinä, jotka uskollisuuden ja solidaarisuuden sijaan perustuvat esimerkiksi symboliseen yhteisyyteen tai kiehtoviin rituaaleihin. (Bauman 1997,
Salo 1999.) Mutta edelleen yhteisöstä haetaan tukea, turvaa ja mahdollisuutta
tehdä hyvää tai työskennellä itselle tärkeän ja arvokkaan asian edestä. Yhteisöön
liitetään positiivisia odotuksia ja yhteisön ajatellaan tarjoavan epävarmuuden ajassa uudenlaisen kontekstin erilaisille minäprojekteille. (Mm. Saastamoinen 2001.)

14

Ranskalainen sosiologi Michel Maffesoli (1995) totesi jo 20 vuotta sitten, että ajassamme olisi kiinnitettävä huomiota yhteisöllisyyteen. Maffesolin mukaan uudenlainen yhteisöllisyys voi ilmetä muun muassa eräänlaisena heimoyhteisöllisyytenä.
Nämä uudet yhteisöllisyyttä kuvastavat heimot ovat kulutus-, harrastus- ja elämäntapayhteisöjä. Heimoihin kuulutaan niiden itsensä takia, ja ihminen voi kuulua
moniin yhteisöihin ja vaihdella niitä oman halunsa mukaan. Heimoyhteisöllisyys on
usein luonteeltaan symbolista ja se voi ilmetä uskomuksina, tunteina ja subjektiivisina kokemuksina. Symboliseen yhteisöllisyyteen sisältyy vuorovaikutusta, mutta
ei välttämättä fyysistä kohtaamista. Luonteltaan symbolinen yhteisöllisyys voi olla
kulttuurista tai ideologista ja sen sisältönä voi olla esimerkiksi maailmankatsomus,
suhtautuminen johonkin asiaan, tieteellinen tai epätieteellinen uskomus tai poliittinen asenne. (Kangaspunta 2006.)

Kolmas sektori – protestoija, asiantuntija, edelläkävijä
Kolmas sektori tarkoittaa julkisen ja yksityisen sektorin ulkopuolella olevia erilaisia
yhteisöjä. Kolmannen sektorin yhteisöt voivat olla järjestöjä, yhdistyksiä, säätiöitä
tai osuuskuntia. Kolmannen sektorin tunnuspiirteinä mainitaan: ei-voittoa tavoitteleva, kansalaistoiminta ja vapaaehtoisuus. Nykyään puhutaan myös neljännestä
sektorista, joka käsittää perheet, ystävät ja sukulaiset. (Kansalaisyhteiskunnan
tutkimusportaalin www-sivut 2014).
Käynnissä on lukuisia yhteiskunnallisia muutoksia, jotka vaikuttavat järjestöjen ja
erilaisten yhdistysten toimintaan ja laajemmin myös kaikkien suomalaisten elämään (Eronen, Hakkarainen, Londén, Peltosalmi & Särkelä 2013). Kunta- ja palvelurakenteen uudistus sekä heikkenevän talouden seuraukset kunnissa heijastuvat
järjestöihin ja yhteisöihin. Taloudellisessa niukkuudessa kunnat ovat alkaneet kiinnittää huomiota järjestöjen toimintaan ja tukeen. Ne järjestöt, jotka voivat osoittaa,
että heidän toiminnallaan tai hankkeillaan on hyvinvointivaikutuksia, ovat vahvemmassa asemassa muun muassa rahoitusta tai avustuksia myönnettäessä kuin ne
järjestöt, joiden toiminnan hyvinvointi- tai terveysvaikutuksia ei selkeästi tunnisteta.
(Mm. Piirainen, Kuvaja-Köllner, Hokkanen, Mannelin, & Kettunen 2010.)
Kansalaiset myös haluavat tukeutua järjestöihin tai erilaisiin yhteisöihin ja hyödyntää niissä olevaa solidaarisuutta ja vastuullisuuta (Haatanen 2000, 62). Järjestöt
ovat usein kyenneet vastaamaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin tai tarpeisiin ja kehittäneet yhteiskunnallisia innovaatioita, herättäneet yhteiskuntavastuuta
tai peräänkuuluttaneet moraalista vastuunkantoa. Uudentyyppisenä esimerkkinä
voi mainita Järvenpäässä toimivan Simot ja Siskot -yhteisön, joka järjestää vapaaehtoistyötempauksia ja välittämisen keikkoja. Sen toimintaan osallistuminen
ei vaadi jäsenyyttä tai pitkäaikaista sitoutumista – voi keikkailla silloin kun itselle
sopii. (Laita 2014.) Tämä tarve, ja muutos vapaaehtoistyöhön sitoutumisessa, on
huomattu monissa muissakin järjestöissä ja yhteisöissä.
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Kansantalouden näkökulmasta kolmannen sektorin vapaaehtoistyö on kannattavaa ja tuottavaa toimintaa. Se on tärkeä voimavara yhteiskunnassa. Yksittäisen ihmisen näkökulmasta kolmas sektori onnellistaa toimijaansa: kolmannella sektorilla
tapahtuva vapaaehtoistyö lisää tutkimusten mukaan onnellisuutta ja hyvinvointia.
Halu auttaa ja tukea apua tarvitsevia ihmisiä lisää sosiaalista pääomaa vahvistaen
tai luoden sosiaalisia suhteita. Yhä enemmän ihmiset myös tarjoavat omaa ammattiosaamistaan yhteisön ja järjestön käyttöön. (Tattari 2014, Laita 2014, Läärä
2014.) Vapaaehtoistyössä auttajana toimiminen on aktiivista yhteisten asioiden
hoitoon osallistumista ja hyvän tekemistä. Yhteisön ja yksilön näkökulmasta tarkasteltuna vapaaehtoistyö luo ja vahvistaa vaikuttamisen mahdollisuuksia. Yksilö
voi melko väljin perustein liittyä yhteisöön, joka jakaa samat intressit ja toimintatavat. Yhteisössä hyvän tai itselle tärkeän asian esille saaminen voi olla helpompaa
kuin yksin ilman yhteisön tukea toimiessa.
Myös eri organisaatiot haluavat profiloitua vapaaehtoistyön ja hyvän tekijöinä. Esimerkiksi Meidänklinikka on ilmoittanut halustaan hoitaa vähävaraisten hampaat
ilmaiseksi (Toivonen 2014). Yritys tavoittelee tarjouksellaan paitsi hyvää, myös
imagonkohennusta. Esimerkkinä yhteiskunnallisesta innovaatiosta tai muutokseen reagoinnista ovat myös erilaiset yhteiskunnalliset yritykset kuten Diacor-terveyspalvelut tai Ilolla Unelmatehdas, jotka yrityksinä ilmoittavat tuottavansa hyvinvointipalveluja taloudellisesti ja inhimillisesti kestävällä tavalla. Ilolla Unelmatehdas
tarjoaa joustavia työmahdollisuuksia eläkeikäisille. Lisäksi se tarjoaa kerhomaista
yhteisöllistä toimintaa erilaisissa asunto-osakeyhtiöissä asuville vanhuksille. Yritys
perustelee toimintaansa sillä, että kaupungissa asuvilta ikäihmisiltä puuttuu kyläyhteisöllisyys. (Läärä 2014.)

Tulevaisuus – utua vai kilpailua
Yhteiskunnan näkökulmasta erilaiset järjestöt täydentävät kuntien julkisia lakisääteisiä palveluja tai paikkaavat niiden jättämää aukkoa. Kolmannen sektorin järjestöistä ja yhdistyksistä on jopa kaavailtu pelastajaa tilanteessa, jos julkisen vallan
resurssit loppuvat (Jarva 1998). Kolmas sektori on jo nyt paitsi taloudellinen resurssi, myös demokratian vahvistaja ja yhteiskunnan sosiaalisen pääoman lisääjä.
Esimerkiksi eri järjestöjen tuottamia sosiaalipalveluja ovat erilaiset asumispalvelut,
lasten päivähoito ja eri ryhmien päivä- ja työtoiminta. (Eronen, Hakkarainen, Londén, Peltosalmi & Särkelä 2013.)
Kolmannen sektorin haasteena tulevaisuudessa on edelleen se, miten järjestöt tai
erilaiset yhdistykset kykenevät tarjoamaan tukea ja kehittävät palveluita ihmisille,
joiden palveluista esimerkiksi kunnat eivät kanna riittävästi vastuuta. Kolmannen
sektorin tehtäviä ja roolia on tarkasteltava myös tulevan kunta- ja palvelurakenteen
muuttuessa ja mietittävä järjestöjen ja yhdistysten uutta roolia. Kivelän ja Lundin
(2013) mukaan tämä uusi kolmas sektori ei ehkä perustu vain vapaaehtoisuudelle,
intressi- ja identiteettipolitiikalle tai kansalaisyhteiskunnan aseman vahvistamiselle,
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vaan sen uusia arvoja ovat muun muassa julkisella sektorilla määriteltyyn palvelutarpeeseen vastaaminen sekä kilpailukyky ja sen edellyttämä organisatorinen
tehokkuus. Toisin sanoen kolmatta sektoria määrittääkin jatkossa ehkä entistä
enemmän julkisen sektorin ja markkinoiden kieli sekä niiden odotukset eikä niinkään tunne, moraali, estetiikka tai tyyli. (Maffesoli 1995, myös Pihlaja 2010.)
Sosiaaliseen pääomaan liittyvät suomalaiset tutkimukset ovat lisänneet kiinnostusta kolmannen sektorin toimintaan ja toimintaan osallistumiseen. Tutkimusten
mukaan sosiaalinen pääoma pitää ihmisen hengissä ja tukee hyvää terveyttä. Sosiaalinen pääoma syntyy muun muassa sosiaalisissa verkostoissa ja erilaisissa
yhteisöissä. (Hyyppä 2011.) Markku T. Hyypän (2002) mukaan terveyden edistämisen painopiste pitäisikin siirtää yksilökeskeisestä terveyskäyttäytymisestä tukemaan vapaaehtoista osallistumista seura-, kerho-, ryhmä- ja harrastustoimintaan.
Ihmisten onnellisuuden tunne on vahvasti yhteydessä hyvään psyykkiseen terveydentilaan, toimiviin sosiaalisiin suhteisiin, yhteisöllisyyteen ja hyvään elämänhallintaan, jota erilaiset järjestöt jo nyt tukevat. (Siltaniemi, Perälahti, Eronen, Särkelä
& Londén 2009.)
Yhteisöt ja yhteisöllisyys eivät ole ilmiöinä uusia, mutta monet yhteisöihin ja yhteisöllisyyteen liittyvät muutokset sekä poliittinen ja talouspoliittinen paine ilmenevät
nyt uudella tavalla ja haastavat kolmatta sektoria terävöittämään toimintaansa.
Muutoksesta kertoo se, että erilaiset yritykset ovat alkaneet toiminnassaan korostaa altruistisia piirteitä esimerkiksi haluna edistää heikommassa asemassa olevien
hyvinvointia. Atte Oksanen ja Marko Salonen (2011, 216) toteavat yhteisöllisyyden olevan elämää rakentava kehys, mutta tämä kehys pitäisi tunnistaa ja uudet
yhteisöllisyyden muodot analysoida. Oksasen ja Salosen esittämää analysoinnin
tarvetta puoltaa muun muassa se, että uusyhteisöllisyyden muodot ovat nykyään
moninaisia. Erilaiset virtuaaliyhteisöt tai tietyn arvoperustan omaavat pienyhteisöt
yhteiskunnassa – esimerkiksi internetissä toimiessaan – voivat olla yhteisöinä vahvoja, mutta ei-vastuullisia tai yhteiskunnan rakenteita horjuttavia.
Yhteisöllisyyden uudenlainen tulevaisuus on vielä utuinen, mutta hahmotettavissa,
ja vaikka nykyajan ihminen ei halua investoida yhteisöihin kuin pienen osan subjektiuttaan (Siisiäinen 2003), on vapaaehtoisella kansalaistoiminnalla ja yhteisössä
toimimisella terveyttä, toimintakykyisyyttä ja sosiaalisuutta edistäviä vaikutuksia.
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Järjestöt yhteiskunnallisessa muutoksessa
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Jaana Tuomela, KM, yhteisökoordinaattori, Satakunnan yhteisökeskus

Suomalainen yhteiskunta muodostuu valtion ja kunnan toteuttamasta julkisesta
toiminnasta, yritystoiminnasta ja kansalaisyhteiskunnasta, jonka keskeisinä osina
ovat yhdistyksissä tapahtuva toiminta sekä vapaaehtoistyö (Harju 2014b). Yhdistyksellä tarkoitetaan useamman kuin kahden henkilön perustamaa yhteisöä, joka
toimii yhteisen asiansa puolesta periaatteenaan vapaaehtoinen, yleishyödyllinen ja
voittoa tavoittelematon toiminta (Siisiäinen & Kankainen 2014). Vapaaehtoistyöllä
tarkoitetaan puolestaan palkatonta ja vapaaehtoista toimintaa, jota tehdään muiden kuin oman perheen jäsenten hyväksi (Suomen virallinen tilasto 2014).
Järjestö- ja yhdistystoimintaa toteutetaan valtakunnan tasolta paikallistasolle. Patentti- ja rekisterihallituksen (2014) yhdistysrekisterin mukaan Suomessa toimii yli
130 000 rekisteröityä yhdistystä, joiden lisäksi on lukuisia rekisteröitymättömiä
yhteisöjä. Suurimpia järjestöryhmiä ovat kulttuuri- ja harrastusjärjestöt, sosiaalija terveysjärjestöt, ammatti- ja elinkeinoyhdistykset, kansalaistoimintaan ja edunvalvontaan keskittyneet yhdistykset sekä koulutus- ja tutkimusyhdistykset (Harju
2014a). Valtakunnallisilla järjestöillä on toiminta-alueenaan koko Suomi ja useimmiten palkattua henkilöstöä vapaaehtoisten lisäksi. Alueelliset yhdistykset toimivat
puolestaan maakunta- tai kuntatasolla ja niiden toiminta toteutuu pääosin vapaaehtoisten voimin. Tilastokeskuksen vuoden 2009 ajankäyttötutkimuksen mukaan
kymmenen vuotta täyttäneistä suomalaisista lähes 40 prosenttia on tehnyt vapaaehtoistyötä tutkimusvuoden aikana. Eniten vapaaehtoistyötä tehdään urheilu- ja
liikuntaseuroissa. (Suomen virallinen tilasto 2014.) Satakunnassa toimii yli 6 000
rekisteröityä yhdistystä (Patentti- ja rekisterihallitus 2014). Länsi-Suomessa osallistutaan vapaaehtoistyöhön hieman muita enemmän (Suomen virallinen tilasto
2014).

Järjestöt osana yhteiskuntaa
Järjestöjen yhteiskunnallinen merkitys on sekä historiallisesti että edelleen erittäin
monitasoinen. Suomalainen sosiaalipolitiikka, ja monilta osin yhteiskunta muutoinkin, on kehittynyt järjestötoiminnan pohjalta. (Anttonen & Sipilä 2000, 40–45.)
Kansakuntamme alkuaikoina eliitti pyrki ratkaisemaan sosiaalisia ja kansakunnan
yhtenäisyyteen liittyviä ongelmia paljolti hyväntekeväisyysjärjestöjen avulla. Erilai-
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set rouvasväenyhdistykset, valistusjärjestöt ja raittiusliike olivat kehittämässä suomalaisen yhteiskunnan myöhemmin julkisiksi muuttuneita tehtäviä – siis nykyisiä
peruspalveluitamme. Järjestökentällä on edelleen roolinsa yhteiskunnan edelläkävijänä ja kehittäjänä. Erilaisin hankkein muun muassa kokeillaan ja kehitetään
uusia toimintamuotoja. Lisäksi järjestöt toimivat julkisen palvelujärjestelmän sisällä tuoden kokemusasiantuntijuutta palveluiden kehittämiseen. Potilasjärjestöt tai
vertaisjärjestöt voivat olla esimerkiksi valtakunnallisella tasolla kehittämässä niiden
jäsenistöä koskevaa lainsäädäntöä tai toimia paikallisella tasolla erilaisissa työryhmissä ja neuvostoissa vaikuttamassa palveluiden sisältöön ja järjestämistapaan.
Tähän asiantuntijuuteen kytketään usein myös järjestöjen edunvalvonnan tehtävä, jolla puolestaan viitataan järjestöjen rooliin omien jäsentensä etujen ajajana ja
edistäjänä.
Järjestöt ovat myös itse palveluiden tuottajia. Kilpailulainsäädännön muutokset
ovat merkinneet joillekin järjestöille pakkoa yhtiöittää osia omista toiminnoistaan.
Lisäksi järjestöt paikkaavat esimerkiksi omalla vertais-, tuki- ja ryhmätoiminnallaan
aukkoja, joita syntyy ihmisten tarpeiden ja julkisten palveluiden epäsuhdan välille.
Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi eri sairaus- ja vammaryhmien vertaistukiryhmät, harrastus- ja liikuntaryhmät, sosiaalista kanssakäymistä tarjoavat matalan
kynnyksen kohtaamispaikat sekä järjestöjen toteuttama kuntoutus-, sopeutumisvalmennus- ja tiedotustoiminta.
Järjestötoiminta tuottaa myös merkittävässä määrin sosiaalista pääomaa. Ruuskasen (2014) mukaan sosiaalisessa pääomassa on kyse yksilöiden välisten sosiaalisten suhteiden ja niiden muodostamien instituutioiden vaikutuksesta yksilöiden
toimintamahdollisuuksiin. Tämä ilmenee muun muassa tiedonkulun helpottumisena, demokratian mahdollistumisena sekä muun (taloudellisen, inhimillisen) pääoman käytön helpottumisena. Lisäksi sosiaaliseen pääomaan katsotaan kuuluvaksi myös luottamuksen ja vastavuoroisuuden syntyminen yksilöiden välille.
Mielestämme järjestökentän rakentaman sosiaalisen pääoman voi ajatella arkiajattelussa kytkeytyvän ainakin tiettyyn ryhmään kuulumisen, ”kuulluksi ja nähdyksi”
tulemisen, tarpeelliseksi itsensä kokemisen tunteisiin sekä informaation saamisen
helpottumiseen.

Suomalaisen järjestötyön tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia
Sosiaalibarometri 2014 ennakoi järjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoiminnan sekä
palveluiden merkityksen ihmisten hyvinvoinnille kasvavan vuoteen 2020 mennessä. Järjestöjen toiminnalle ja palveluille on yhteiskunnallinen tilaus. Julkisia palveluita tuottavat tahot tunnistavat kuitenkin huonosti järjestöjen ennaltaehkäisevän
toiminnan ja palvelutoiminnan mahdollisuuksia. Järjestöjen entistä monipuolisempi keskinäinen yhteistyö ja vaikuttamistoiminta ovat tarpeen, jotta ne saavat näkökulmansa huomioon otetuiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksissa. Järjestöjen
on lisäksi tuotava aktiivisesti esille asiantuntemustaan ja toimintansa konkreettisia
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vaikutuksia mahdollistaakseen asemansa varteenotettavana yhteistyökumppanina. (Sosiaalibarometri 2014, 111–112.)
Työikäisten osallistavasta sosiaaliturvasta on keskusteltu syksystä 2013 alkaen.
Kyseessä on sosiaaliturvan vastikkeellisuus eli työttömät velvoitettaisiin tekemään
töitä tai osallistumaan vapaaehtoistyöhön muutamia tunteja viikossa. Monet pitävät osallistavaa sosiaaliturvaa erityisesti nuorten aktivoinnissa, työkyvyn ylläpitämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä kannatettavana. Osa vastikkeellisuutta
vastustavista kyseenalaistaa työhön tai vapaaehtoistyöhön pakottamisesta saatavan hyödyn ja korostaa vapaaehtoistyön vapaaehtoisuuden periaatetta. (Sosiaalibarometri 2014, 82–86.)
Järjestöjen uudistumiskykyä ja avoimuutta testataan, kun tavoitellaan nuorten
aktivoimista mukaan järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Nuorten osallistuminen
vapaaehtoistyöhön on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana (Suomen virallinen
tilasto 2014). Tutkimustiedon mukaan heitä ei ole riittävästi pyydetty mukaan vapaaehtoistyöhön ja toisaalta heillä ei ole tietoa, kuinka osallistua siihen. Järjestöissä tulisikin suunnitella ja kehittää erityisesti nuoriin kohdennettua vapaaehtoisten
rekrytointia. (Yeung 2004.)
Järjestötoiminnalle on ominaista ammattilaisten ja vapaaehtoisten työskentely rinnakkain. Erilaiset lait ja työehtosopimukset määrittävät ammattilaisen työtä. Vapaaehtoistyössäkin on erilaisia sopimuksia ja periaatteita, mutta ei ammattilaisen
työhön verrattavia vaatimuksia, vaan tavallisen ihmisen tiedot ja taidot riittävät.
Vapaaehtoistyön ominaispiirteet onkin tarpeen huomioida järjestöjen ja julkisen
toiminnan tai yritystoiminnan välisissä yhteistyösopimuksissa. (Marjovuo 2014,
151–154.) Vapaaehtoistyöllä ei voi korvata julkisen toiminnan ja yritystoiminnan
ammattilaistyötä, kuten ei silläkään vapaaehtoistyötä (Eskola 2001, 52–53). Suomessa ei ole selkeää vapaaehtoistyötä määrittävää lakia, mikä tekee ammattilaistyön ja vapaaehtoistyön luokittelun haastavaksi ja tulkinnanvaraiseksi. Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä pyrkii vapaaehtoistyötä määrittävän
lainsäädännön luomiseen. Euroopan maista tällainen lainsäädäntö on jo olemassa
muun muassa Belgiassa, Itävallassa ja Italiassa (Lauslahti 2013).
Järjestöjen tulee varautua tulevaisuudessa toimintansa suunnittelussa entistä
suurempaan vastikkeellisuuden vaatimukseen. Eri järjestötoiminnan rahoituskanavat tulevat vaatimaan – ja vaativat jo nyt – järjestötyöltä tuotteistamisen ja suunnitelmallisen, strategisen osaamisen mukanaan tuomaa tuotos–panos-hyötyä ja
sen luotettavaa todentamista arvioinnin kautta. Myös luotettavuus kumppanina
sekä oman toiminnan elinvoimaisuuden turvaaminen tulevat nousemaan kehittämiskohteiksi. Järjestötoiminnan tulevaisuutta tulee lisäksi määrittämään julkisen
sektorin ja järjestöjen tehtäväkenttien keskinäinen suhde.
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Järjestötoiminnan tulevaisuus Satakunnassa
Rakenteellisia muutoksia on meneillään niin kunta-, sosiaali- kuin terveyspalvelurakenteissakin. Järjestöjenkin on sopeuduttava toimintaympäristönsä muutoksiin.
Sanni Mäkelä (2014, 106) esittää kohderyhmäperusteista yhteistyötä satakuntalaisen yhdistystoiminnan kehittämisen välineeksi. Samaa kohderyhmää toiminnallaan palvelevat yhdistykset kykenevät voimavarojaan ja resurssejaan yhdistämällä
edistämään elinvoimaisuuttaan, kohderyhmänsä palveluita sekä yhdistysten ja
kunnan välistä yhteistyötä. Kohderyhmäperusteinen suunnittelu- ja kehittämistyö
huomioidaan Satakunnassa järjestöstrategian uudistamisessa ja erityisesti sen
pohjalta tehtävissä toimintasuunnitelmissa vuosina 2014–2015.
Järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden keskinäisen yhteistyön vahvistamiseksi Satakunnan alueella toimii maakunnallinen järjestöyhteistyöryhmä. Järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevan keskustelun ja tiedottamisen lisäksi järjestöyhteistyöryhmä edistää aktiivisesti yhdistysten, kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä. Syksystä
2014 alkaen yhteistyöelimenä ja tiedotuskanavana on ollut Yhteistyön Satakunta
– Järkeä järjestöyhteistyöhön -tilaisuus. Tästä tilaisuudesta alkaa pitkäjänteinen ja
suunnitelmallinen eri yhteiskuntatoimijoiden välisen yhteistyön jatkumo.
Kansalaisareena ry:n tiedotteessa (2011) esitelty service learning -menetelmä
eli palveluoppiminen on tullut myös Satakuntaan. Se tarjoaa vapaaehtoistyöhön
osallistumalla mahdollisuuden oppia muun muassa yhteisvastuuta ja epäitsekkyyttä. Esimerkiksi Satakunnan ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutuksen opiskelijat osallistuvat teoriaopetuksen lisäksi konkreettiseen
vapaaehtoistyöhön. Järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden on tarpeen pohtia opiskelijoille sopivia vapaaehtoistyötehtäviä ja määritellä selkeästi vaativuustasoltaan
vaihtelevat ja lyhytkestoisetkin tehtävät antoisia oppimiskokemuksia tarjotakseen.
Tulevien ammattilaisten on puolestaan hyvä tietää järjestötoiminnan ja vapaaehtoistyön tarjoamista hyvinvointia edistävistä mahdollisuuksista. Uskomme entistä
useamman nuoren näkevän järjestön mahdollisesti myös potentiaalisena työnantajana tai itselleen sopivana vapaaehtoistyön areenana. (Ks. myös Hirvonen &
Teeri tässä julkaisussa.)
Satakuntalaisen järjestötoiminnan tulevaisuuden näemme tarkoituksenmukaisten
kumppanuuksien, yhteistyön ja rohkeuden tulevaisuutena. Toiveemme on, että
järjestöt toteuttavat tavoitteellisesti omaa toimintatarkoitustaan yhteistyössä muiden järjestöjen ja eri yhteiskuntatoimijoiden kanssa niin, että päämäärä määrittelee
lopputuloksen kannalta parhaat kumppanuudet ja toimintatavat. Sekä järjestöjen
keskinäisistä että eri yhteiskuntatoimijoiden välisistä kilpailuasetelmista luovutaan
ja yhteistyötä tiivistämällä päällekkäisyydet poistetaan. Lisäksi oletamme järjestöjen toimivan edelleen yhteiskunnan kehittämisen edelläkävijöinä nopean reagointikykynsä, kokemusasiantuntijuutensa ja muuntautumiskykynsä ansiosta.
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Satakunnan Syöpäyhdistys ammattikorkeakoulun kumppanina – yhteistyötä, kehittämistä
ja oppimista
Eila Hirvonen, TtT, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Marja-Liisa Ala-Luopa, HTK, toiminnanjohtaja, Satakunnan Syöpäyhdistys ry

Oman toiminnan kehittäminen edellyttää kumppaneita. Kumppanuuden perustana on hyvä yhteistyö ja luottamus, jota rakennetaan ja jonka varassa toimintaa
suunnitellaan ja toteutetaan. Kolmas sektori on monien – esimerkiksi ammattikorkeakoulujen ja erilaisten hankkeiden – haluama aluekumppani monimuotoisuutensa, joustavuutensa ja uudistumiskykynsä ansiosta. Kolmas sektori, johon kuuluu
järjestöjä, yhdistyksiä ja säätiöitä, tarjoaa yhteistyökumppanina ihmisiä ja omaa
osaamistaan sekä esimerkkejä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. (Mm. Möttonen & Niemelä 2005.) Osaaminen kolmannella sektorilla saattaa olla hyvinkin monipuolista: julkista sektoria täydentävää, mutta myös jotain sellaista mitä julkinen
sektori ei pysty tarjoamaan. Etenkin vakiintuneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt,
jotka toimivat kansalaislähtöisesti tarjoavat asukaslähtöisia ja osallistavia palveluja
sekä asiantuntijuuttaan. (Möttönen & Niemelä 2005, 57–58.)
Kumppanuus edellyttää sopimuksia, joissa sovitaan osapuolten velvollisuudet
sekä yhteistoiminnan tavoitteet ja muodot. Satakunnan Syöpäyhdistyksen ja
Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) yhteistyösopimus sisältää yhteisiä
suunnitelmia, mutta myös molempien osapuolten etuja turvaavia sitoumuksia
(vrt. Pohjonen 2002.) Satakunnan Syöpäyhdistys ja SAMKin terveysosaamisalue
ovat toteuttaneet tavoitteellista kehittämistoimintaa vuodesta 2010. Ensimmäinen
kumppanuussopimus laadittiin alustavasti vuosille 2010–2011. Sopimusta on
jatkettu ja tarkennettu vuosittain. Vuonna 2014 solmittu sopimus on nimeltään
yhteistyösopimus. Sopimukset ovat kohdistuneet Satakunnan Syöpäyhdistyksen
toiminnan ja laadun kehittämiseen sekä toiminnan arviointiin. Satakunnan ammattikorkeakoulun tavoitteena on ollut alueen kehittäminen ja opiskelijoiden palveluoppiminen (service learning) sekä tutkimus-, kehittämis- ja projektiosaamisen
vahvistaminen.

Satakunnan Syöpäyhdistyksen ja SAMKin yhteistyö
Kumppanuuden ja yhteistyön syntyminen on prosessi, johon eri toimijat tuovat
oman asiantuntemuksensa, kokemuksensa ja resurssinsa. Kumppanuus on or-
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ganisaatioiden välistä pitkäkestoista yhteistyötä, jonka avulla pyritään hallitsemaan
kumppaniorganisaatioille tärkeä strateginen haaste. Keinoja toteuttaa kumppanuus on monia. Seuraavaksi kumppanuutta tarkastellaan seuraavista näkökulmista: strateginen tavoite, toiminnan kehittäminen, yhdenvertaisuus ja rajojen ylittäminen sekä pitkäaikaisuus. (Engeström 2006.)
Kumppanuusyhteistyöhön tulisi sisältyä jonkinasteinen strateginen haaste, jonka
molemmat osapuolet kokevat tärkeäksi. Strategisen haasteen kuvaaminen ja täsmentäminen on tärkeä osa kumppanuustyöskentelyä. Satakunnan Syöpäyhdistys ja SAMK laativat yhteistyökokouksissaan vuonna 2010 yhteistyölle tavoitteet,
joihin molemmat osapuolet halusivat sitoutua. Kumppanuuden tueksi laadittiin
kehittämissuunnitelma. Strategiseksi tavoitteeksi vuosille 2010–2013 asetettiin
arvioida Satakunnan Syöpäyhdistyksen terveyttä edistäviä ja kuntoutumista tukevia toimintoja; tunnistaa ja kuvata hyviä käytäntöjä sekä kehittää sen toimintaa
arviointitiedon perusteella. Kehittämissuunnitelma sisälsi kolme keskeistä kehittämiskokonaisuutta, joita on viety vuositasolla eteenpäin.
Kehittämiskokonaisuuksissa tehtävänä on ollut
1. kartoittaa Satakunnan Syöpäyhdistyksen toiminnan nykytilanne lähtökohtana
dokumentit, tehdyt opinnäytetyöt ja avainhenkilöiden haastattelut ja analysoida sekä arvioida toimintaprosesseja
2. kuvata ja arvioida Satakunnan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajan toimintaa
ja kuvata Satakunnan Syöpäyhdistyksen rooli sosiaalisena yrityksenä
3. kehittää Satakunnan Syöpäyhdistyksen toimintaa.
Kehittämiskokonaisuudet jaettiin tavoitteisiin, joita on tarkennettu ja täsmennetty
vuosittain. Opinnäytetyöt ja projektit sidottiin tarkennettuihin tavoitteisiin ja osin
opinnäytetöiden sekä projektien tulosten perusteella tarkennettiin seuraavan
vuoden tavoitteita ja toimenpiteitä. Kehittämissuunitelmasta on laadittu listaus ja
liitetty siihen suunnitellut tavoitteet ja toimenpiteet. Listaus on tarkistettu ja päivitetty yhteisissä kokouksissa. Samalla on ollut mahdollista arvioida tavoitteiden
ja toimenpiteiden toteumista ja tarkistaa, mitkä suunnitellut toimenpiteet siirtyvät
seuraavalle vuodelle. (Taulukko 1.)
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2.4. Naisten gynekologinen syöpä.
Minna Lähteenmäki
Valmis AMK

2.3. Eteenpäinryhmä. Ei toteutunut

AMK = AMK-opinnäytetyö • YAMK = ylempi AMK -opinnäytetyö

5. Artikkeli Syöpälehteen. Eila Hirvonen ja Marja-Liisa Ala-Luopa
Valmis

4. Neuvontahoitajan toiminta.
YAMK-projekti valmis

2.2. Rinnakainryhmä. Janita Everi
Valmis AMK

2.1. Suruyhmä. Jaana Nieminen
Valmis AMK

Sairaanhoitajan-vastaanottotoiminta.
YAMK-projekti valmis

2. Ryhmien toiminta: Sururyhmä. Teija
Hannukainen ja Eija-Liisa Rauvala
Valmis AMK

3. Yhdistys sosiaalisena yrityksenä.
YAMK-projekti valmis

1.Toimintaprosessien arviointi ja
kehittämistarpeet.
YAMK-projekti, opinnäyte ei
valmistunut

1. Toimintaprosessien kuvaus
ja arviointi.
YAMK-projektit valmis

1. Toimintaprosessit.
Valmis/YAMK

5.2. Sosiaalinen media yhdistyksen
toiminnassa. Tiina Salmi
Valmis AMK

5. Sosiaalinen media.
5.1. Sosiaalinen media varainhankinnassa. Eveliina Vanhala
Valmis AMK

4. Neuvontahoitajan toiminnan arviointi. Hanna Lehto
Valmis YAMK

3. Syöpäyhdistyksen toiminnan arviointi. Ei toteutunut

2. Hyvien käytäntöjen tunnistaminen:
Sururyhmä hyvänä käytäntönä.
YAMK-projekti valmis kuvaus

Hyvien käytäntöjen ja kehittämistarpeiden tunnistaminen:

Toteutusvaihe 2012

Toimintojen ja niiden vaikutusten
kuvaaminen:

Toteutusvaihe 2011

Syöpäyhdistys alueellisena palvelujen
tuottajana:

2010–2011

Suunnitteluvaihe

Uusi avaus esillä kevään 2013
kokouksessa – ei toteudu

6. Sosiaalinen tilinpito.

5. Yhteenvetoartikkelit 2013–2014 ja
esitykset toiminnan kehittämisestä.
Toteutunut osin/SAMK sisäinen konferenssi syksy 2014

4. Syöpälapsen sairaus- ja palveluprosessi. Sari Kiiski
Valmis AMK (2014)

3. Syöpäpotilaan ja omaisten kuntoutuksen aikaisen tuen kehittäminen.
(tarjotaan opinnäytetyöksi)

2. Vapaaehtoistyön ja vertaistuen
kehittäminen. (Erillinen sopimus 2013)
Toteutettu koulutus

1.Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen. Ei toteutunut

Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden
kehittäminen:

2013–2014

Arviointivaihe

TAULUKKO 1. Satakunnan syöpäyhdistyksen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kehittämissuunnitelman eteneminen 2010–2014

Satakunnan Syöpäyhdistyksen palveluja ja toimintaa kehittämässä
Kumppanuuden yksi lähtökohta on halu oman toiminnan kehittämiseen. Vastuun
oman toiminnan kehittämisestä pitäisi jakautua molemmille kumppanuussopimuksen osapuolille. Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Satakunnan Syöpäyhdistyksen yhteistyösopimuksessa toiminnan kehittäminen keskittyi Satakunnan
Syöpäyhdistyksen toimintaan ja sen arviointiin. SAMKin näkökulmasta toiminnan
kehittäminen keskittyi tutkimus- ja kehittämisosaamisen ja -oppimisprosessien kehittämiseen sekä yhteisöllisen oppimisen vahvistamiseen. Opiskelijat ovat
seuranneet ja kuvanneet yhdistyksen työskentelyprosesseja ja pyrkineet yhdessä
työntekijöiden kanssa ymmärtämään erilaisia työyhteisön ilmiöitä sekä uudistaneet yhdistyksen toimintaa yhdessä yhdistyksen työntekijöiden kanssa. Tästä uuden tuottamisesta on hyvänä esimerkkinä yhdessä kehitetty ja luotu sosiaalisen
median palvelu, facebook-sivut, ja työntekijöiden kouluttaminen käyttämään ja
päivittämään sivuja. Facebook-sivun avulla yhdistys on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja tehnyt tunnetuksi toimintaansa sekä palvelujaan. (Salmi 2014.)
Yhteistyön tuloksena on tähän mennessä valmistunut muun muassa seitsemän
AMK-tutkinnon opinnäytetyötä, viisi ylempi AMK -opinnoissa tehtyä projektia ja
yksi hyvän käytännön kuvaus, jota yhdistys on käyttänyt muun muassa hankehaussa perusteena. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöistä on
valmistunut yksi, ja valmistumassa on vielä kaksi opinnäytetyötä, jotka keskittyvät
vertaistukitoiminnan toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.

Yhdenvertaisuus kumppanuuden lähtökohtana
Kumppanuus perustuu myös yhdenvertaisuuteen. Yhdenvertaisuuden perustana
on se, että osapuolilla on toisiaan täydentävää osaamista ja resursseja. Kumppaneilla on oltava jossain määrin tietopääomaa, jotain annettavaa toisilleen. Satakunnan Syöpäyhdistys ja SAMK ovat kumppaneina hyödyntäneet toistensa
osaamista, sekä tiedollista että taidollista. Syöpäyhdistys on antanut projektineuvontaosaamisensa opiskelijoiden käyttöön. Yhdistys on tarjonnut opinnäytetyön
ja projektin aihealueita ja näille toteuttamisympäristön, ohjannut niitä tarvittaessa
sisällöllisesti sekä osallistunut niiden arviointiin. SAMKin osaaminen on keskittynyt
projektien ja opinnäytetöiden menetelmien ohjaukseen.
Vuonna 2013 SAMK koulutti Satakunnan Syöpäyhdistyksen vertaisohjaajia. Koulutus vahvisti vapaaehtoistyötä tekevien ohjaajataitoja siten, että osallistujat voivat
toimia monipuolisesti eri tehtävissä yksilötason tukihenkilöinä ja ryhmänohjaajina; selkiytti työnjakoa ammattihenkilö- ja vertaistuen välillä ja rohkaisi sekä lisäsi
uskallusta itsenäiseen ryhmäohjaukseen. Koulutuksen avulla haluttiin laajentaa
vapaaehtoisena toimivien tukihenkilöiden näkemystä vapaaehtoistyöstä ja lisätä
kokemusasiantuntijuuden arvostusta sekä tukihenkilöiden keskuudessa että yhdistystoiminnassa. (Myllymaa & Santamäki 2014.)
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Rajojen ylittämistä ja pitkäaikasta yhteistyötä
Yksi tärkeää kumppanuuteen sisältyvä tunnuspiirre on rajojen ylittäminen ja pitkäaikaisuus. Rajojen ylittäminen sisältää muun muassa läpinäkyvyyttä ja läpinäkyvyys puolestaan edellyttää hyvää, avointa ja tosiasioihin perustuvaa vuorovaikutusta. Satakunnan Syöpäyhdistyksen ja SAMKin välillä avointa vuorovaikutusta ja
toiminnan läpinäkyvyyttä ovat tukeneet yhteisesti sovitut tavoitteet ja säännölliset
tapaamiset sekä molemminpuolinen luottamus toisen osapuolen osaamiseen.
Edelleen molempien osapuolten edustus kokouksissa ja vuorottain tapahtuva kokousten puheenjohtajuus ovat jakaneet vastuuta ja lisänneet ymmärrystä.
Kumppanuus edellyttää aina ajallista pitkäaikaisuutta: yhteistä pitkän aikavälin
strategista visiota ja välivaiheita. Aiemmin Satakunnan Syöpäyhdistyksen ja SAMKin alueellinen yhteistyö oli melko satunnaista ja perustui opiskelijoiden henkilökohtaisiin mielenkiinnonkohteisiin. Vuonna 2010 laadittu kumppanuussopimus on
ollut tavoitteellinen ja prosessimainen, ja yhtenä päämääränä oli saavuttaa strateginen visio sopimuskauden lopussa. Molempien kumppanuuteen sitoutuneiden
osapuolten perimmäisinä tavoitteina oli oman toiminnan kehittäminen ja arviointi
sekä sen laadun parantaminen. Laadun kehittäminen ja arviointi edellyttävät ajallista ulottuvuutta. Laatua ei saada näkyväksi vuodessa tai kahdessa. Myös arviointimenetelmien käyttöönotto ja soveltaminen vaatii oman aikansa.
Kumppanuus on toteutunut ja jatkuu lukuisina käytännön yhteistoimina, uusien
työvälineiden luomisena ja toiminnan kehittämisenä. Yhteistyö on synnyttänyt uudenlaista yhteisöllistä asiantuntijuutta. Yhteisöllinen asiantuntijuus on ominaista
juuri kolmannelle sektorille, joka on tekemisessä mutkikkaiden ja vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien kanssa – esimerkiksi syrjäytymisen, köyhyyden ja terveyserojen. Kukaan ei voi enää hallita yksin asiantuntijatyötä ja sen monimuotoisuutta,
muutosta tai mutkikkuutta. Yhteisöllisen asiantuntijatehtävien suorittaminen edellyttää erilaisia toisiaan täydentäviä näkökulmia, teorioita ja osaamistraditioita sekä
rajojen ylittämisiä ja tiedon yhdistelyä, jota kumppanuus tukee. (Engeström 2004.)
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Autetaan yhdessä keuhkosyöpäpotilasta
– sairaanhoidon ja järjestön yhteistyön
mahdollisuudet
Minna Heino, sairaanhoitaja (AMK), opiskelija, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Keuhkosyöpä on miehillä toiseksi yleisin ja naisilla neljänneksi yleisin syöpä Suomessa. Siihen sairastuu vuosittain noin 2100 suomalaista. Maailmanlaajuisesti
keuhkosyöpä on syövistä yleisin. Merkittävin yksittäinen keuhkosyövän riskitekijä
on tupakointi. Tupakoinnin lopettaminen laskee sairastumisriskiä merkittävästi, jo
kymmenessä vuodessa lähes tupakoimattoman sairastumisriskin tasolle. (Mustajoki 2013, Syöpäjärjestöjen www-sivut 2010.)
Olen perehtynyt keuhkosyövän hoitoon Satakunnan keskussairaalan keuhkosairauksien yksikössä vuodesta 2005 lähtien, ensin sairaanhoitajana ja sittemmin
apulaisosastonhoitajana. Keuhkosyöpä on sairautena melko salakavala. Se pysyttelee usein piilossa hyvin pitkään ja tekee itsensä tiettäväksi vasta edettyään
pitkälle. Edetessään keuhkosyöpä lähettää herkästi etäpesäkkeitä eri puolille kehoa ja leviää helposti keuhkojen veri- ja imusuonia pitkin. Sairauden varhainen
toteaminen lisää hoitovaihtoehtojen määrää ja parantaa huomattavasti sairauden
ennustetta. (Käypä hoito -suositus 2008; Syöpäjärjestöjen www-sivut 2010.)

Minulla on keuhkosyöpä – tieto syöpään sairastumisesta
Tieto syöpään sairastumisesta on usein musertava, vaikka eri ihmiset ottavat sen
vastaan hyvin eri tavoin. Tilanteessa täyttyvät traumaattisen tapahtuman tunnusmerkit: se on äkillinen, hallitsematon ja ennustamaton. Syöpä uhkaa sairastuneen
elämänlaatua ja -arvoja sekä turvallisuuden tunnetta. Syövän kohtaaminen on
potilaalle ja hänen läheisilleen hyvin kokonaisvaltainen, elämän joka osa-alueelle
ulottuva kokemus, joka herättää eri ihmisissä hyvin erilaisia tuntemuksia. Hyvin
tyypillistä tällaisessa kriisitilanteessa on asian kieltäminen tai syy-seuraussuhteiden hakeminen. Näiden asioiden ja tunteiden kohtaamiseen ja kaikesta huolimatta tulevaisuuteen suuntautumiseen tarvitaan usein ammattilaisten apua ja tukea.
(Lanning, Rissanen & Vertio 2008.)
Psykososiaalista tukea tulee tarjota heti sairauden toteamishetkestä; se on kiinteä
osa syöpäsairaan potilaan hoitoa ja kuntoutusta. Lisäksi tärkeää on huomioida
potilaan läheiset heti, kun sairaus on todettu. Gustavsson-Liliuksen (2010) mukaan syöpäsairaus saattaa vaikuttaa psyykkisesti potilaan puolisoon jopa enem-
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män kuin potilaaseen itseensä. Sairaus vaikuttaa koko perheeseen, mutta usein
puoliso on potilaan tärkein sosiaalisen tuen lähde. Puolison psyykkinen hyvinvointi
heijastuu suoraan myös potilaan psyykkiseen hyvinvointiin ja täten kokonaishoidon onnistumiseen. (Gustavsson-Lilius 2010, 7; Lanning, Rissanen & Vertio 2008,
Lääkärilehden www-sivut 2010.)

Hyvää hoitoa ja tukea yhteistyönä Satakunnassa
Satakunnassa keuhkosyöpäpotilaiden tutkimus ja hoito on keskitetty Satakunnan
keskussairaalan keuhkosairauksien yksikköön, poliklinikalle ja vuodeosastolle; solunsalpaajahoidot toteutetaan kuitenkin syöpätautien yksikössä. Keuhkosairauksien yksiköllä on tarjota potilaille kokemukseen ja ajantasaiseen tutkimustietoon
perustuva asiantunteva tutkimus ja hoito. Keuhkosyöpäpotilaiden kokonaishoito
on potilaslähtöistä, monialaista ja moniammatillista.
Satakunnan keskussairaalan keuhkosairauksien yksiköllä ja Satakunnan Syöpäyhdistyksellä on pitkä yhteinen historia keuhkosyöpäpotilaiden ja heidän läheistensä
auttamisessa. Satakunnan Syöpäyhdistys toimii koko Satakunnan alueella tavoitteenaan vähentää syöpäsairauksista aiheutuvia haittoja sekä tukea syöpäpotilaita
ja heidän läheisiään sairauden hoidon ja kuntoutumisen aikana. Yhdistys järjestää
avoimia yleisötilaisuuksia, kursseja ja tapahtumia syöpäpotilaille. Syöpäpotilaiden
omaisille järjestetään keskusteluryhmiä ja kerhoja sekä virkistystoimintaa ja tapahtumia. Syöpäyhdistyksellä on myös syöpäsairaanhoitajien vastaanottoja useassa
maakunnan terveyskeskuksessa. Vastaanotoilla tarjotaan psykososiaalista tukea,
ohjausta ja neuvontaa sekä syöpäsairaille että heidän läheisilleen. Yhdistyksen
syöpäsairaanhoitajat tekevät tarvittaessa myös kotikäyntejä syöpäpotilaan kotiin
tai häntä hoitavaan hoitolaitokseen. Tämän lisäksi yhdistys laajentaa jatkuvasti tukihenkilötoimintaansa kouluttaen uusia tukihenkilöitä ja etsien uusia toimintatapoja. Se tukee jäseniään myös syöpähoitojen aiheuttamissa kustannuksissa jäsenavustuksin. Sen tarjoamat palvelut ovat aina syöpäpotilaalle maksuttomia. (Jussila
2014, Satakunnan Syöpäyhdistys 2014.) Keuhkosairauksien yksikön tehtävänä
on huolehtia siitä, että potilaat ja heidän läheisensä saavat tiedon siitä, millaisia
palveluita on mahdollista saada sekä auttaa heitä näiden palveluiden hankkimisessa.

Hyvä, parempi, paras hoito – yhteistyökumppani tulee tuntea
Aiemmin hyvinkin aktiivisena näyttäytynyt keuhkosairauksien yksikön ja Syöpäyhdistyksen suunnitelmallinen yhteistyö keuhkosyöpäpotilaiden kokonaishoidossa
oli jostain syystä vuosien varrella vähentynyt. Yhteistyön uudelleen aktivoimiseksi
järjestettiin kevättalvella 2014 keuhkosairauksien yksikössä yhteistyöpalaveri, johon kutsuttiin puhumaan yhdistyksen hanketyöntekijä. Palaverin teemaksi määriteltiin järjestöyhteistyön mahdollisuudet keuhkosyöpäpotilaiden hoidossa.
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Palaverissa hanketyöntekijä esitteli Satakunnan Syöpäyhdistyksen toimintaa.
Keskustelussa kävi ilmi, että Satakunnan Syöpäyhdistyksellä olisi resursseja vastata keuhkosyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen suunnatuissa palveluissa nykyistä
suurempaan kysyntään. Sairastuneet eivät aina syystä tai toisesta ohjaudu yhdistyksen palveluiden piiriin, vaikka he niistä hyötyisivätkin. Erityisesti yhdistyksen
syöpäsairaanhoitajan tarjoama psykososiaalinen tuki ja tukihenkilöiden tarjoama
vertaistuki täydentäisivät palveluketjua hienosti. Syöpäsairaanhoitajien ja tukihenkilöiden mahdollisuus kotikäynteihin sekä vierailuihin potilaan luona vuodeosastolla toisi palvelut myös niiden keuhkosyöpäpotilaiden ulottuville, jotka eivät tilansa
puolesta itse jaksa hakeutua palveluihin. (Jussila 2014.)
Satakunnan keskussairaalan keuhkosairauksien yksikkö ja Satakunnan Syöpäyhdistys tekevät rinnakkain työtä keuhkosyöpää sairastavien hyvän hoidon puolesta. Molempien tavoitteena on keuhkosyöpää sairastavien ja heidän läheistensä
mahdollisimman kokonaisvaltainen auttaminen. Organisaatioiden tehtäväkentät
tukevat ja täydentävät monelta osin toisiaan ja muodostavat yhdessä paljon kattavamman kokonaisuuden kuin yksinään. Jotta osaisimme julkisella sektorilla riittävästi hyödyntää kolmannen sektorin tarjoamia mahdollisuuksia palveluketjuissa,
meidän tulisi tuntea mahdolliset yhteistyökumppanimme hyvin. Mitä saumattomamman palvelukokonaisuuden pystymme potilaille tarjoamaan, sitä paremmat
edellytykset voimme luoda myös hoidon onnistumiselle. Erityisen tärkeää tämä on
juuri syöpäpotilaiden hoidossa, jotta potilaan voimavaroja vapautuu olennaisimpaan eli sairauden kanssa selviämiseen ja toipumiseen.
Yhteistyöpalaveri oli hyvä päänavaus yhteistyön lisäämiselle. Ajantasainen tieto
yhdistyksen tarjoamista palveluista madaltaa huomattavasti kynnystä kertoa yhdistyksen palveluista potilaille ja heidän läheisilleen ja ottaa yhdistykseen yhteyttä
tarpeen mukaan. Itse uskon, että kolmannen sektorin palveluntarjoajat tulevat tulevaisuudessa olemaan nykyistä paljon merkittävämmässä roolissa nimenomaan
julkisen sektorin palveluiden tukena. Järjestöyhteistyö pitää sisällään hyvin mittavan voimavaran, jota hitaasti, mutta varmasti opitaan hyödyntämään aiempaa
laajemmin. Aika näyttää, millaisia uusia mahdollisuuksia se meille avaa.
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Satakunnan Syöpäyhdistys toimijana
kansallisessa Savuton Suomi 2040 -ohjelmassa
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Tupakointi aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 5 000 ennenaikaista kuolemaa ja
250 miljoonan euron hoitokustannukset. Tupakoinnin aiheuttamat kulut ja kuolemat ovat ehkäistävissä. Yhden tupakoijan tupakkataukoihin käyttämän ajan ja sairauspoissaolojen lasketaan aiheuttavan työnantajalle vuodessa noin 3 000 euron
ylimääräiset kustannukset. Tupakoijat joutuvat myös muita useammin työkyvyttömyyseläkkeelle. Suomessa on noin 900 000 tupakoijaa, joista yli 60 prosenttia haluaa lopettaa tupakoinnin. Tupakoimattomuuden edistäminen on keskeinen keino
väestön terveyserojen kaventamiseksi. (Mm. Helldán & Helakorpi 2014, Mikkonen
& Tynkkynen 2010, Savuton kunta www-sivut 2014.)
Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on edistettävä terveyttä ja turvattava
kaikille mahdollisuus terveelliseen ympäristöön. Se tarkoittaa muun muassa savuttomuutta. Myös terveydenhuoltolaissa tavoitteena on tupakoinnin loppuminen
siten, että Suomi on tupakasta vapaa vuoteen 2040 mennessä (Savuton Suomi
2040 www-sivut 2014). Vuonna 2012 laaditun tupakkapoliittisen toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön loppuminen Suomessa.
Lisäksi vuosittain järjestetään Paras Savuton Työpaikka -kilpailu, jolla tuetaan työpaikkojen savuttomuutta. (Savuton kunta www-sivut 2014.)

Savuton Suomi 2040 -ohjelma ja Savuton kunta -hanke
Kansallisen Savuton Suomi 2040 -ohjelman tavoitteena on, että vuodesta 2040
lähtien Suomessa ei enää tupakoida. Tavoitteena on taata tupakansavusta vapaa
elinympäristö kaikille: kehittää ja saada aikaan konkreettisia toimenpiteitä savuttomuuden edistämiseksi ja tuoda savuttomuutta myönteisellä tavalla esille. Tavoitteena on, että tupakointi vähenisi 10 prosenttia vuosittain. (Satakunnan Syöpäyhdistys vuosikertomus 2011.)
Savuton kunta -hanke sisältyy kansalliseen Savuton Suomi 2040 -ohjelmaan.
Savuton kunta hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kuntien, muiden julkisella
rahoituksella toimivien organisaatioiden ja kolmannen sektorin savutonta toimintakulttuuria. Lisäksi tarkoituksena on kehittää tupakkariippuvaisten hoitoketjua ja
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käynnistää savuttoman toimintakulttuurin vaikutusten arviointia. Savuttomassa
kunnassa on sovittu muun muassa, että tupakointi on kielletty tupakkalain 12.
pykälän osoittamissa kunnan hallinnoimissa tiloissa sekä ulkoalueilla. Mahdolliset
aikuisten käyttämät tupakointipaikat on sijoitettu ulos vähemmän näkyvästi siten,
ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan sisätiloihin. Tupakkatuotteita ei myydä
kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa. Kunnan edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia ja kunta on savuton työpaikka, toimien esimerkkinä paikallisille yksityisen sektorin toimijoille. (Savuton kunta www-sivut 2014.) Työpaikkana
savuton kunta sitoutuu siihen, että virallisten taukojen ulkopuolella tapahtuvaa
tupakointia ei lasketa työajaksi, tupakoivia työntekijöitä tuetaan tupakoinnin lopettamisessa ja savuttomuus mainitaan kunnan työpaikkailmoituksissa. Työpaikan
savuttomuudesta ilmoitetaan selkeästi kylteillä, tarroilla tai julisteilla esimerkiksi
ulko-ovilla. (Savuton kunta www-sivut 2014.)
Savuton kunta -hanketta toteuteutetaan valtakunnallisena seitsemän toimijan yhteistyönä sairaanhoitopiirien erityisvastuualueittain. Satakunta kuuluu VarsinaisSuomen ja Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa Turun yliopistollisen keskussairaalan
erityisvastuualueeseen. Kuntien ja kaupunkien lisäksi hankkeen kohteena ovat
seurakunnat, monet valtakunnalliset ja alueelliset kansanterveysjärjestöt, nuorisoja harrasteseurat sekä yritykset ja yhteisöt. Satakunnassa hanketta hallinoi Satakunnan Syöpäyhdistys. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. (Savuton
kunta www-sivut 2014, Savuton Suomi 2040 www-sivut 2014.)
Savuton kunta -hankkeen toimenpiteet määritellään kussakin kunnassa ja nimeää
johtamiseen ja toteuttamiseen tarvittavan poikkihallinnollisen työryhmän. Ohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain ja samalla alueellinen työryhmä päivittää
ohjelman tavoitteet. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan kunnan nimeämälle
toimielimelle, suosituksena raportointi valtuustokauden 1. ja 3. vuotena.

Satakunnan Syöpäyhdistys Savuton kunta -hankkeessa
Satakunnan Syöpäyhdistys on ollut yksi Savuton kunta -hankkeen toteuttajista
hankkeen alusta lähtien. Satakunnan Syöpäyhdistyksellä on hankkeessa yksi projektityöntekijä, jonka työn tavoitteena on saada kuntiin savuton toimintakulttuuri.
Varsinais-Suomi on pitkään kannustanut kuntiaan tupakoimattomuuteen, ja sen
kunnat ovat savuttomia vuoden 2015 alusta. Satakunnan alueella niissä kunnissa, jotka eivät ole vielä lähteneet mukaan Savuton kunta -hankkeeseen, on tehty
valtuustoaloitteet, joten kunnan pitää käsitellä asia ja tehdä asiasta päätös. Asia
etenee myös Vaasan sairaanhoitopiirin alueella: niissä muutamassa kunnassa,
jossa ei ole tehty päätöstä Savuton kunta -hankkeeseen lähtemisestä tehtiin valtuustoaloite syksyn 2014 aikana.
Kuntien tupakoimuutta ja savuttomuutta edistävä työ laajenee seuraavaan vaiheeseen sitä mukaa, kun kunnat ovat savuttomia. Seuraavassa, jo käynnistyneessä
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vaiheessa, on tavoitteena saada mukaan Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella mahdollisimman moni työpaikka ja oppilaitos, jossa ei ole alle
18-vuotiaita (alle 18-vuotiaat ovat lakisääteisesti savuttomia).
Tavoitteena on saada Savuton Suomi 2040 -ohjelmaan lisää organisaatioita, yhdistyksiä ja urheiluseuroja. Savuton Suomi 2040 -ohjelmaan kuuluvat Savuton
kunta -hankkeen lisäksi hankkeet Savuton työpaikka ja Savuton oppilaitos. Niiden
eteenpäin viemistä tarkastellaan Savuton kunta -hankkeessa vuoden 2015 lopussa tehtävän loppuarvion jälkeen.
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Sydänpotilaan kuntoutuksen tavoitteena on ehkäistä sairauden eteneminen, parantaa ennustetta ja tukea toipumista sekä arkielämässä selviytymistä. Pyrkimyksenä on säilyttää sydänpotilaan työ- ja toimintakyky niin kauan kuin se nykyisin
lääketieteellisin, psykologisin ja sosiaalipoliittisin keinoin on mahdollista.
Sydänkuntoutuksen vaiheet on jaettu sairaala-, toipumis- sekä ylläpitovaiheisiin.
Sairaalavaihe käsittää potilasopetuksen sekä kuntouttavat toimenpiteet akuuttivaiheen aikana. Toipumisvaiheessa laaditaan kuntoutumisohjelmat kotiutumista
seuraavalle vuodelle. Ylläpitovaiheessa annetaan kuntoutumisohjelmat, joiden
tarkoituksena on tukea toimintakykyä loppuelämän ajan. Tarjolla on lääkinnällisen
ja ammatillisen kuntoutuksen palveluja. Julkisia palveluntarjoajia ovat terveydenhuolto, Kela ja työeläkelaitokset. Näitä täydentävät sydänpiirit sekä valtakunnalliset sydänpotilasyhdistykset, jotka saavat tukensa Raha-automaattiyhdistykseltä.
(Suomen Sydänliitto ry:n www-sivut 2014.)
Satakunnan Sydänpiiri ry on yksi kolmannen sektorin järjestöistä. Se on vuonna
1957 perustettu alueellinen kansanterveys- ja potilasjärjestö, johon kuuluu yksitoista paikallista sydänyhdistystä. Jäseniä on kaikkiaan noin 4400. Satakunnan
sydänpiiri toimii sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseksi yhdessä jäsenyhdistysten kanssa tuottamalla palveluja ja luomalla yhteistyöverkostoja. Toiminnan painopistealueet ovat sydänterveyden edistäminen ja sydänpotilaiden kuntouttava
toiminta. Sydänpiiri tekee terveysmittauksia esimerkiksi apteekeissa ja erilaisissa
yleisötapahtumissa, järjestää teemailtoja muun muassa sepelvaltimotautipotilaille
ja heidän läheisilleen sekä on mukana hankkeissa ja kampanjoissa.

Järjestöjen mahdollisuudet ja rajoitteet
Palvelujen tuottajana kolmas sektori on kehittynyt valtavasti. Kolmannen sektorin
palvelujen tuotto voidaan jakaa kahteen ryhmään sillä perusteella, millaista yhteistyö on julkisen sektorin kanssa: palvelujen tuottamista kumppanina tai ostopalve-
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luina. Palveluihin sisältyy yhteistoimintasopimukset, maksusitoumukset, palvelusetelijärjestelmät ja maksettavat avustukset järjestölle. (Pihlaja 2010, 32–33.)
Järjestöillä on monia erilaisia tehtäviä; palvelujen tuottaminen on järjestöjen tehtävistä vain pieni osa. Kunnissa järjestöt ovat merkittäviä työllistäjiä. Isoissa, harvaan
asutuissa maaseutukunnissa järjestöt ovat tuottaneet ammattitaitoisia ja paikallisia palveluja ja korvanneet siten julkista sektoria. Esimerkiksi sydänyhdistyksessä
toimivat ammattilaiset mittaavat kolesteroliarvoja ja verenpaineita muutamalla eurolla. Rahoituksen epävarmuus, aktiivisten toimijoiden alhainen määrä sekä ikääntyminen voivat kuitenkin jarruttaa järjestöjen roolia palvelujen tuottajana. (Pihlaja
2010, 35, 48–49, 68–69.)
Kolmannen sektorin kasvaessa palvelun tuottajana, saattavat palvelujen tuottamisen koordinointiongelmat edelleen kasvaa. Palvelujen hoitaminen edellyttää kiinteää yhteistyötä sekä verkostoitumista kuntien ja kolmannen sektorin välillä. Tästä
on seurannut kuntien järjestöriippuvuuden lisääntyminen. Kolmannen sektorin
merkitys vaihtelee suuresti kunnallisen toiminnan eri alueilla. Iso osa kolmannen
sektorin palveluntuotannosta tapahtuu hyvinvoinnin alueella, kuten sosiaali- ja terveys- sekä koulutustoiminnassa. Kuntien päättäjien mielestä vapaaehtoissektorin
hoidettavaksi kuuluisivat liikunta- ja kulttuuripalvelut, mutta kuntien tulisi hoitaa
erityisesti terveys- ja koulutuspalvelut. (Helander 1999, 137.)
Kriittisiä näkökulmia on esitetty kolmannen sektorin palveluntuotantoon ja sen
tuottamisvastuuseen liittyvissä asioissa. Ensinnäkin palvelujen tasaveroinen saatavuus nostattaa kysymyksiä: Pystyykö järjestö tuottamaan palveluja siten, että
ulkopuoliset saavuttavat ne samoin kuin jäsenistö? Pystytäänkö takaamaan häiriöttömyys palvelujen tuottamisessa, kun vapaaehtoisresursseja on niukasti? Pystyvätkö järjestöt tuottamaan yhtä laadukasta palvelua kuin julkinen organisaatio?
Toinen kriittinen näkökulma liittyy mahdollisen kilpailun vääristymiseen: esimerkiksi
vapaaehtoisjärjestöjen hyödyntäminen toisi kunnille lisäetua palvelujen tarjoajina.
Kolmas kriittinen näkökulma on palvelujen tuottaminen halvemmalla yleishyödyllisen aseman tuottamien verohelpotusten tai vapautusten vuoksi. (Helander 1999,
137–139.)
Kolmannen sektorin roolia arvioitaessa voidaan nostaa esiin myös myönteisiä
seurauksia, kuten kattavuuden parantuminen palveluntuotannossa (vanhustyö ja
liikuntapalvelujen järjestäminen väestölle) sekä innovatiivisuuden vahvistuminen.
Vapaaehtoisjärjestöjen myönteinen merkitys korostuu erityisesti syrjäytymisen ehkäisijänä ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäjänä. Järjestöt tekevät omalta osaltaan
ennaltaehkäisevää työtä ja helpottavat julkisen sektorin painetta. (Helander 1999,
138–139.) Järjestöillä ja kolmannella sektorilla voi olla yhden roolin asemesta
useanlaisia rooleja suhteessa kuntaan tai laajemmin yhteiskuntaan. Esimerkiksi
mielenterveystyössä korostuu järjestöjen rooli vertaistuen tarjoajina, kun taas lastensuojelu- ja perhetyössä järjestöillä on merkittävä rooli palveluntuottajana. Van-
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hustyössä ja päihdetyössä korostuvat sekä palveluntuottaminen että vapaamuotoisempi toiminta, kuten vertaistuki, vapaaehtois-, harrastus- ja virkistystoiminta.
(Pihlaja 2010, 38.)

Satakunnan Sydänpiirin terveyttä edistävä toiminta ja sydänpotilaan
kuntoutus
Sydänkuntoutustoiminta on laaja-alaista. Sydänpotilaiden kuntoutusmahdollisuutta on kehitetty Satakunnassa erityisen paljon. Satakunnan Sydänpiiri ry tekee yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa sydänpotilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi. Tiedonkulku – miten terveyskeskukset
saavat tietoa kotiutuvista sydänpotilaista – on oleellisen tärkeää. Sen kehittäminen
on haasteellista. Ratkaisua ollaan kehittämässä: potilaan hoitoyhteenveto (epikriisi) lähetettäisiin joko potilaalle itselleen tai hoitavan lääkärin ohella terveyskeskuksen sydänyhdyshenkilölle. Sydänyhdyshenkilöverkoston ovat sairaanhoitopiiri ja
kenttä eli hoitoympäristö, kuten sairaalaosasto, luoneet yhteistyössä. Sydänyhdyshenkilön tehtävänä on edistää paikallisen yhteistyön toteutumista lääkärien ja
muun hoitohenkilökunnan sekä potilasjärjestöjen kanssa. Työnjakoa on edelleen
kehitettävä, jotta potilaan pääsy jatkohoitoon varmistetaan ja päällekkäisiltä toimilta vältytään. (Lehtimäki sähköposti 25.4.2014.)
Uutta Satakunnan Sydänpiirin toiminnassa on TULPPA-avokuntoutusmalli, jossa koulutetaan TULPPA-ohjaajia. (Satakunnan Sydänpiiri ry:n www-sivut 2014.)
Kohderyhmänä tässä avokuntoutusryhmässä ovat sepelvaltimotautipotilaat, kakkostyypin diabeetikot ja lievistä aivoverenkiertohäiriöstä kärsivät. Avokuntoutusohjelma on ensisijaisesti ryhmämuotoinen, ja siinä pyritään elintapaohjauksella vähentämään valtimotaudin vaaratekijöitä. Tavoitteena on myös lievittää sairauden
tuomaa pelkoa ja ahdistusta sekä puuttua ajoissa masennukseen. TULPPA-avokuntoutusryhmät, jossa on noin 10 kuntoutujaa, kokoontuvat terveyskeskuksissa
kerran viikossa 2–3 tuntia kerrallaan 10 kertaa. Lisäksi on kaksi seurantakertaa:
puolen ja vuoden kuluttua ryhmän alkamisesta. Ohjelmassa on erilaisia sydänkuntoutusaiheita, ja käytössä lisäksi ruoka- ja liikuntapäiväkirjat sekä motivointitestit.
Kuntoutujalle asetetaan tavoitteet ja tuloksia seurataan. Kuntoutuja valitsee tietyn
vaaratekijän, esimerkiksi verenpaineen tai vyötärönympäryksen, jonka muuttamiseen sitoutuu. (Suomen Sydänliitto ry:n www-sivut 2014.)
Vuonna 2013 TULPPA-ohjelmaa pilotoitiin Keski-Satakunnan terveydenhuollon
kuntayhtymässä. Kokeilu onnistui, joten ohjelma on aloitettu muuallakin Satakunnassa. TULPPA-ohjaajien koulutuksessa on mukana terveyskeskuksista sairaanhoitajia ja fysioterapeutteja, jotka käynnistävät omilla alueillaan kuntoutusryhmiä. Näin saadaan sydänpotilaan kuntoutusta lisättyä. (Lehtimäki sähköposti
25.4.2014). Tulppa-ohjaajiksi voivat kouluttautua myös Satakunnan sydänpiirin
sydänyhdyshenkilöt. (Suomen Sydänliitto ry:n www-sivut 2014.)
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Kuntauudistus on muuttanut kuntarakenteita ja palvelujen tuottamisvastuuta
(Kuntaliiton www-sivut 2014). Palvelujen tuottamisessa ja niiden turvaamisessa
on järjestöjen äänen esiin nostaminen tärkeää. Jatkossa järjestöt tukevat julkisia
palveluja nykyistä enemmän. Järjestöjen edustajat toteavat, että niillä on paljon
omien aihepiiriensä asiantuntemusta ja osaamista, jota tulisi hyödyntää tulevaisuudessa entistä enemmän. (Esim. Lehtimäki sähköposti 25.4.2014.) Järjestöjen
vankka erityisosaaminen perustuu siihen, että ne tuntevat jäsenistönsä tarpee,
samoin pitkä kokemus palveluntuottajana on lisännyt osaamista. Järjestöjen rooli
kehittäjänä sosiaali- ja terveysalalla on ollut tärkeä; ne ovat usein olleet ensimmäisinä vastaamassa uusiin ja erityisiin palvelutarpeisiin. Lähtökohta monelle kehittämistyölle on tullut järjestötoiminnan kautta – palveluiden käyttäjien tarpeiden
tunnistamisesta. (STM 2014, 16.)
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Hyvinvointia liikkeellä – kunnat ja järjestöt
soveltavan liikunnan yhteistyökumppaneina
Johanna Toivola, fysioterapeutti (AMK), opiskelija, Satakunnan
ammattikorkeakoulu

Arviolta joka viides suomalainen kuuluu liikunnan erityisryhmiin. Erityisryhmien
liikunta tarkoittaa sellaisten henkilöiden liikuntaa, jotka eivät pysty osallistumaan
yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan vamman, sairauden, korkean iän tai muun toimintakykyä heikentävän asian vuoksi. Esimerkiksi osa iäkkäistä on varsin toimintakykyisiä, joten ikä ei siis itsessään määrittele erityisliikunnan tarvetta. Erityisryhmille järjestettävästä liikunnasta puhuttaessa käytetään erityisliikunta-käsitteen
ohella yhä enemmän soveltavan liikunnan käsitettä (SoveLin www-sivut 2014).
Soveltavan liikunnan keskeinen tavoite on edistää terveyttä ja toimintakykyä sekä
tukea itsenäistä arjesta selviytymistä: esimerkiksi ohjausta, sääntöjä, liikuntavälineitä tai ympäristöä muutetaan niin, että liikkuminen onnistuu (Hölsömäki 2008,
14). Soveltavaa liikuntaa järjestävät kunnat, sosiaali- ja terveysalan laitokset, koulut ja erityisryhmien liikuntajärjestöt lajiliittojen ja urheiluseurojen kanssa (Opetus- ja
kulttuuriministeriön www-sivut 2014).
Liikunta on kustannustehokas tapa edistää terveyttä ja hyvinvointia (STM 2013,
14). Kuntien ja yhdistysten yhteistyöstä syntyy säästöä sosiaali- ja terveysmenoihin, kun ihmiset pysyvät toimintakykyisinä ja terveinä vammasta tai sairaudesta
huolimatta (Hölsömäki 2008, 19). Liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia eri sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä ja se tukee fyysisen hyvinvoinnin lisäksi
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. (STM 2013, 10; Koivuniemi & Taulu 2013.)
Monelle pitkäaikaissairaalle tai vammaiselle liikunta on itsehoitokeino ja arjessa
selviämisen elinehto. Eri liikkujien kyvyt, tarpeet ja motivaatio vaihtelevat. Siksi erilaisille liikuntatoiminnoille ja -mahdollisuuksille on tarvetta. Julkisen, yksityisen ja
kolmannen sektorin yhteistyötä tehostamalla voidaan lisätä mahdollisuuksia liikuntaan. (Hölsömäki 2008, 12).
Liikunnan lisääminen korostuu sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa strategiassa (STM 2013, 4). Liikuntaseurojen ja -järjestöjen rooli voisi sosiaali- ja terveysministeriön linjausten mukaan olla nykyistä
merkittävämpi vähän liikkuvien ihmisten aktivoinnissa ja matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämisessä (STM 2013, 31). Vuoden 2015 alusta voimaan astuneen uuden liikuntalain keskeisenä tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikuntaan. Lisäksi laki edistää liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa, ja
”liikuntaa edistävät järjestöt” käsitetään siinä aiempaa laajemmin (Sjöholm 2014).
Hallitusohjelman toteuttamissuunnitelmaan on kirjattu lain tavoitteiksi kehittää lii-
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kuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmää sekä vahvistaa liikunnan peruspalveluasemaa (Koivuniemi & Taulu 2013).

Terve mieli terveessä ruumiissa
Valtakunnallinen soveltavan liikunnan liikuntajärjestö on Soveltava Liikunta SoveLi ry. Siihen kuuluu 18 järjestöä, joiden toiminnassa on mukana yhteensä 1207
jäsenyhdistystä (SoveLin www-sivut 2014). Järjestöissä on soveltavan liikunnan
kokemusta ja asiantuntemusta niille pitkäaikaissairaille tai vammaisille ihmisille, jotka eivät pysty osallistumaan yleiseen liikuntatarjontaan (Koivuniemi & Taulu 2013).
Esimerkkinä itsenäisestä soveltavaa liikuntaa tarjoavasta yhdistyksestä on Keski-Satakunnassa vuonna 1998 toimintansa aloittanut Jokilaakson erityisryhmien
liikunnan edistämisyhdistys (JELE ry, myöhemmin tässä tekstissä ”JELE”). Se
tuottaa kuntien välisenä yhteistyönä palveluita erityisryhmille Harjavallassa, Kokemäellä, Nakkilassa ja Pomarkussa. Tavoitteena on parantaa osallistujien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tällä hetkellä JELE on kohdentanut
toimintansa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaan ikääntyneiden hyvinvointiohjelmaan. Se on palvelukokonaisuus, joka tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia ja
ehkäisee syrjäytymistä. JELE järjestää ohjattua ryhmäliikuntatoimintaa, yksilöohjausta, senioritansseja ja teemapäiviä; eritasoisia liikunta- ja toimintakyvyn mukaisia
ryhmiä, myös pyörätuolilla liikkuville. Uutena toimintana on painonhallintaryhmä.
Hyvinvointiohjelman osallistujat ovat pääosin yli 65-vuotiaita. Ikääntyneiden hyvinvointiohjelman lisäksi JELE järjestää liikunnan erityisryhmiin kuuluville yksilöllistä
ohjausta fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen. (Nieminen
2014.)
Yhdistyksen tavoite on laajentaa toimintaansa koko Keski-Satakunnan alueelle
ja soveltaa hyvinvointiohjelmaa myös muille erityisryhmille. Haasteena JELE:ssä
koetaan kuntien vakuuttaminen erityisliikunnan mahdollisuuksista terveyden edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä, vaikka liikunnan terveysvaikutuksista
on paljon tutkimustietoa. (Nieminen 2014.)

Julkinen ja kolmas sektori tarvitsevat toisiaan
Kunnan tulee tukea asukkaittensa hyvinvointia. Voidaakseen vastata tähän velvoitteeseen ja kasvavaan palvelujen kysyntään, on kuntien oltava riittävän vahvoja.
(SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2014.) Eri kunnissa mahdollisuudet järjestää
sovellettua liikuntaa vaihtelevat riippuen kunnan taloudesta ja yhteistyökulttuurista
(Jokinen & Piispanen 2008, 55). Julkinen sektori voi hyödyntää järjestöjä voimavaranaan. Sektorien rajat ylittävä toiminta edellyttää osapuolten välistä yhteistyötä ja
päätöksentekijöiden tukea. (STM 2013, 5.)
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Toimivan soveltavan liikunnan yhteistyökulttuurin luomiseksi on tärkeää, että erityisesti kunnan liikuntatoimi on kiinnostunut soveltavasta liikunnasta ja on aktiivinen sen suhteen (Kuusela 2008, 24). Soveltavan liikunnan edistämisen tulee olla
kuitenkin kunnan virkamiesten ja päättäjien, ei vain erityisliikunnanohjaajien asia
(Hölsömäki 2008, 15). Liikunta- ja vapaa-aikatoimen näkökulmasta kuntakohtaisia eroja aiheuttaa muun muassa se, onko kunnassa omaa soveltavan liikunnan
työntekijää vai hoidetaanko palvelut jollakin muulla tavalla. Lisäksi erityisliikunnanohjaajien toimenkuvat painottuvat vaihtelevasti. (Jokinen & Piispanen 2008, 55.)
Toimivat palvelut edellyttävät sitä, että terveydenhuollosta ohjataan liikuntaryhmiin
ja että saatavilla on kuljetuspalveluita, esteettömiä liikuntapaikkoja ja sovellettuja
liikuntavälineitä (Hölsömäki, 2008, 15).
Kuntatason kehittämistavoitteita laadittaessa liikunnan toimijoilla on oiva mahdollisuus tuoda soveltavan liikunnan asioita esille päätöksenteon tueksi (Kuusela 2008,
26). Erilaiset kuntatason foorumit ovat esimerkki osallisuutta edistävän yhteistyön
keinoista. Niissä kunnan eri sektorien edustajat kokoontuvat yhteen edistämään
yhteistyötä, laatimaan tavoitteita, selkeyttämään toimijoiden roolia ja työnjakoa
sekä arvioimaan ja kehittämään palveluita. (Jelli järjestötietopalvelun www-sivut
2014). Foorumit voivat osallistua laatimaan myös kunnan hyvinvointikertomuksen,
joka on yksi hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työväline
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivut 2014).
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön tiivistyessä kansalaistoimijoiden ammattimaisen työotteen vaatimus kasvaa. Tällöin kunnan velvollisuutena on tukea ja
ohjata toiminnan toteutumista. Samanaikaisesti tulisi huomioida, että vapaaehtoisuuteen perustuva työ on voimaannuttavaa, jos sitä ei ole liikaa. Kunnan keinoina
tukea yhdistystoimijoiden osaamista ja motivaatiota voivat olla koulutus, yhteistapaamiset, toiminnan yhteinen arviointi ja henkilökohtainen neuvonta. Kunta voi
tukea yhdistyksen toiminnan kehittämisestä kiinnostuneita jäseniä esimerkiksi vertaisohjaajakoulutuksella. (Heimo-Vuorimaa & Hölsömäki 2008, 78–79.)
Kuntien rakenneuudistuksissa uhkana nähdään usein kuntakohtaisten erojen
kasvaminen ja ihmisten eriarvoisuuden lisääntyminen. Yhteistoimintaverkostojen
luomisessa kuntaliitokset ja yhteistoiminta-alueet voidaankin nähdä ennakkoluulottomasti mahdollisuuksina. (Kuusela 2008, 22–24.) Verkostoitumisella tuotetaan
asiantuntemusta ja tehostetaan palveluiden tuottamista. Tärkeää on, että luodaan
järjestelmä, joka toimii paikallisissa olosuhteissa ja jonka ylläpito on joustavaa ja
pitkäjänteistä (Jokinen & Piispanen 2008, 36–48). Verkostoyhteistyö edellyttää
keskinäistä luottamusta, vastavuoroisuutta ja yhteisesti jaettua käsitystä soveltavan liikunnan toteutuksesta. Yhteistyönä toteutetut palvelut vaativat hierarkisuuden vähentämistä. (Jokinen & Piispanen 2008, 68–69.) Yhteistyön edellytyksenä
on olennaisen tiedon jakaminen kaikille toimijoille. Vain siten on mahdollista muodostaa toiminnasta yhteinen näkemys, jonka avulla päästään kohti haluttua tavoitetta (Heimo-Vuorimaa & Hölsömäki, 2008, 89).
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Kriisikeskus Ankkurpaikk’ – järjestölähtöistä
auttamistyötä Satakunnassa
Jenna Helin, sairaanhoitaja (AMK), opiskelija, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Saana Kokkomäki, sairaanhoitaja (AMK), opiskelija, Satakunnan
ammattikorkeakoulu
Riikka Metsänvirta, terveydenhoitaja (AMK), opiskelija, Satakunnan
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Kriisikeskus Ankkurpaikk’ toimii Rauman mielenterveysseura ry:n alaisuudessa.
Kriisikeskuksessa autetaan vaikeisiin elämäntilanteisiin joutuneita ihmisiä. Avun
hakeminen perustuu ihmisen omaan kokemukseen avun tarpeesta, mutta myös
eri yhteistyötahot voivat ohjata asiakkaan hakemaan apua keskuksesta. Työn periaatteena on tarjota nopeaa apua elämän kriisitilanteissa. Toimipisteet ovat Raumalla ja Eurassa; palvelut on tarkoitettu Rauman, Eurajoen, Euran, Köyliön ja Säkylän kunnissa asuville. Asiakasmäärät ovat nousseet kahden viimeisen vuoden
aikana selvästi: vuonna 2012 asiakkaita oli 1371 (45 minuutin istuntoja 2329),
vuonna 2013 asiakkaita 2500 (45 minuutin istuntoja 4500). Vuoden 2014 tilastotietoja ei ole vielä käytettävissä. Asiakkaista suurin osa on naisia. Ikäjakauma on
laaja, mutta kolme neljästä on alle 50-vuotiaita. (Rauman Seudun Mielenterveysseura ry 2013; Eskelinen 2014.)
Kriisikeskuksen palvelut ovat monipuolisia: asiakasvastaanotto, kriisipuhelinpäivystys, turva-asuntotyöskentely, tukiasuminen, Tukinet eli netissä toimiva kriisikeskus sekä ennalta ehkäisevä mielenterveys- ja kriisityö. Lisäksi tehdään muun
muassa verkostoyhteistyötä ja koordinoidaan tukihenkilötoimintaa ja rikosuhripäivystystä sekä tarjotaan lakisääteistä talous- ja velkaneuvontaa.
Kun asiakas tai hänen edustajansa on ottanut yhteyttä kriisikeskukseen, tapaaminen pyritään järjestämään yleensä kolmen vuorokauden kuluessa. Työtä tekee
seitsemän ammattihenkilöä ja jopa 60 koulutettua vapaaehtoista. Asiakkaille palvelut ovat maksuttomia. (Rauman Seudun Mielenterveysseura ry 2013; Eskelinen
2014.)

Vapaaehtoistyö on merkityksellinen auttaja ihmisen kriiseissä
Kriisi voi yllättää kenet vain koska vain (Eskelinen 2014). Traumaattiset kriisit ovat
äkillisiä eikä niihin voi valmistautua tai varautua etukäteen. Ne aiheuttavat suuria
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muutoksia, vaikka ne eivät välttämättä kohdistu itseen. Traumaattisia kriisejä voivat aiheuttaa esimerkiksi liikenneonnettomuus, itsemurha ja väkivallan kohteeksi
joutuminen. Vaikka kriisiprosessi käynnistyy nopeasti ja rajusti, se saattaa jatkua
pitkään. Kehityskriisit, esimerkiksi murrosikä, perheen perustaminen, ikäkriisit ja
eläkkeelle jääminen, puolestaan ovat normaaleja, elämänkulkuun liittyviä siirtymävaiheita. Kehityskriisit muokkaavat omalta osaltaan ihmisen omaksi itsekseen,
mutta elämänmuutos vaatii psyykkisiä voimavaroja. Joskus voimavarojen riittämättömyys voi aiheuttaa vahingollista kehitystä ihmisen mielessä. Elämän kriiseiksi kutsutaan tilanteita, jotka liittyvät ihmissuhteisiin, työhön tai asuinpaikkaan.
Tällaisia ovat esimerkiksi avioero, irtisanominen ja muutto toiselle paikkakunnalle.
Kauaskantoiset päätökset tekevät usein nämä muutokset vaikeiksi ja jopa kriiseiksi. (Terveyskirjaston www-sivut 2010.)
Rauman Kriisikeskus Ankkurpaikassa keskitytään traumaattisiin kriiseihin. Toiminnanjohtajan mukaan vapaaehtoisia rekrytoidaan muun muassa lehtien välityksellä, mutta merkittävä osa halukkaista ottaa itse suoraan yhteyttä. Vapaaehtoisten
määrä on viime aikoina lisääntynyt, mikä on tuonut helpotusta työmäärän jatkuvasti lisääntyessä ja määrärahojen vähentyessä. (Eskelinen 2014.)
Vapaaehtoisiksi pyrkivät haastatellaan ennen valintaa. Oman elämän tulee olla
vakaalla pohjalla, jotta voi auttaa toisia. Vapaaehtoisille järjestetään Kriisikeskus
Ankkurpaikan omia sekä valtakunnallisia koulutuksia. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten hyvinvoinnista pidetään huolta säännöllisen työnohjauksen ja virkistystoiminnan avulla. Jaksamisen vuoksi työt ovat jaksotettu kolmeen päivystysrinkiin:
päivystysvuoro on vain joka kolmas viikko. Huolenpidosta ja jaksamisesta kertoo
toiminnanjohtajan mukaan myös se, että useat vapaaehtoiset ovat olleet mukana
toiminnassa vuosien ajan. (Eskelinen 2014.)

Kriisityön merkitys
Kriisin jälkeen elämässä jokin on peruuttamattomasti muuttunut. Uuden elämän
aloittaminen vaatii usein paljon voimavaroja, rohkeutta ja läheisten tukea. Elämä
kuitenkin rakentuu pikku hiljaa uudeksi ja samalla voi löytää itsestään voimavaroja,
joita ei ole tiennyt olevan olemassakaan. (Tukinet 2014.)
Kriisiprosessissa toivon merkitys ja sen löytäminen on olennaista. Ammattiauttajat
voivat luoda asiakkailleen uskoa tulevaisuuteen. Välillä riittää jo se, että ammattiauttaja tarjoaa aikaa, on läsnä ja kuuntelee. Hän voi pyytää asiakkaiden mahdollisia läheisiä antamaan apua kriisissä olevalle, esimerkiksi siivouksessa, lastenhoidossa tai ruuanlaitossa. Tärkeää on, että kaikki ymmärtävät, että keinot kriisistä
selviämiseen ovat yksilöllisiä. Tapahtumasta puhumisen on todettu olevan erittäin
tärkeää toipumisen edistämisessä. (Tukinet 2014.)
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Yhteistyö kriisikeskus Ankkurpaikan kanssa lisäsi ymmärrystä sekä vapaaehtoistyöstä että kriisissä olevien ihmisten auttamisesta. Ammatillisesta näkökulmasta
oli helpottavaa huomata, että löytyy taho, johon ohjata asiakkaita elämän kriiseissä, ja jossa heillä on mahdollisuus saada ammattitaitoista apua ilman lähetettä ja
nopeallakin aikataululla. Huomionarvoista on, että vapaaehtoiset jaksavat sitoutua
toimintaan vuosi vuoden jälkeen. Vaikka vapaaehtoisena toimiminen on raskasta,
on se myös antoisaa. Markku T. Hyypän (2005, 18) mukaan sosiaalinen pääoma
lisääntyy sitä enemmän mitä enemmän ihmiset toimivat kansalaisyhteisöissä. Sosiaalinen pääoma on yhteisön aineetonta varantoa, joka tuottaa yhteisöön kuuluville muun muassa terveyttä.
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Työterveyshoitajien yhteistyö Mannerheimin
Lastensuojeluliiton kanssa
Monica Löfgren-Kortela, terveydenhoitaja (AMK), opiskelija, Satakunnan
ammattikorkeakoulu

Artikkelissa pohdin Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Turun yksikön ja työterveyshoitajien yhteistyön mahdollisuuksia yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n perhetoiminnan ohjaajan Johanna Franskan
kanssa. Artikkeli pohjautuu Johanna Franskan haastatteluun.
Neuvoloiden terveydenhoitajat ovat jo aktiivisesti mukana MLL:n toiminnassa.
Tavoitteenani on herättää myös työterveyshoitajien kiinnostus yhteistyöhön sen
kanssa. Heidän kohderyhmänsä olisivat työterveyshuollossa käyvät asiakkaat,
joiden perheissä on lapsia. Usein äiti tai isä käy pääsääntöisesti neuvolassa lapsen kanssa ja saa sieltä tukea vanhemmuuteen. Työssä käyvä vanhempi saattaa
tuoda esimerkiksi omassa terveystarkastuksessaan esille perhearjesta nousevia
asioita, joita olisi hyvä käsitellä lisää esimerkiksi MLL:n kaltaisen kolmannen sektorin toimijan kanssa.
Onko viereisen oven takana maailma, jonka mukaan ottaminen on unohdettu terveyden edistämisessä? Onko osattu hyödyntää työterveyshoitajia ammattiryhmänä siten, että he antaisivat lisäresurssia terveyden edistämistyöhön? Ensimmäiseen kysymykseen mielestäni vastaus kuuluu: ”on ja ei” ja toiseen kysymykseen:
”ehkä”.
Lähes sata vuotta sitten aloitettiin Suomeen kehitetty ehkäisevään työhön painottuva toimintamalli, jolla on ollut ja on edelleen merkittävä vaikutus suomalaisten
terveyteen. Toiminta lähti käyntiin, kun yhteiskunnassa kannettiin huolta ensisijaisesti lasten ja nuorten terveydestä. Varat olivat yhteiskunnassa niukat, joten asiantuntijat ja vapaaehtoisjärjestöt alkoivat organisoida terveydenhoitajatyötä kunnissa. (Siivola 2014, 28–30.).

Turun alueen MLL:n toiminta lapsiperheiden hyväksi – yhteistyössä kunnan
kanssa
MLL:n toiminta on sisällöltään perheitä tukevaa. Perhetoiminnan ohjaaja Johanna Franskan mukaan esimerkiksi perhekeskustoiminnan pyrkimyksenä on koota yhteen kuntien lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia
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ehkäisevät varhaisen tuen palvelut sekä kolmannen sektorin toimijat. Ehkäisevää
toimintaa ovat muun muassa perhekahvilat, vertaisryhmät, erilaiset tapahtumat ja
tempaukset, vanhemmille suunnatut luennot sekä kylämummi ja -vaaritoiminta.
Osa toiminnasta, kuten ammatilliset perhepalvelut, on kuntarahoitteista toimintaa. MLL:n palveluihin voi ohjautua neuvolan, lastensuojelun tai vammaispalvelujen kautta. Perheillä on mahdollisuus myös itse tilata palvelua MLL:ltä saatuaan
omalta kotikunnaltaa palvelusetelin. (MLL:n Varsinais-Suomen www-sivut 2014.)
MLL tekee kuntien kanssa tiivistä yhteistyötä. Kunnan vastuulla on huolehtia lapsen
hyvinvoinnista yhdessä lasten vanhempien kanssa. Lastensuojelulain (417/2007,
2 §) mukaan lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle
tarpeelliseksi katsomaansa apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe
tarvittaessa lastensuojelun piiriin. Ehkäisevän lastensuojelulain (88/2010, 3 a §) tavoitteena on edistää ja turvata lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea
vanhemmuutta. Tästä tuesta esimerkkinä on perheitä tukeva toiminta MLL:ssä.
Jos perhettä ei voida auttaa MLL:n toiminnassa, perhe ohjataan tilanteen edellyttämään hoitopaikkaan, jossa se saa asiantuntevaa apua.
Johanna Franska tähdentää, että verkostomainen työtapa ja kumppanuus kuntien ja muiden toimijoiden kanssa kuuluvat MLL:n toimintaperiaatteisiin. MLL:n
toimintaa markkinoidaan perheille lähinnä neuvolan terveydenhoitajien välityksellä.
Terveydenhoitajan työ on aina ollut perhelähtöistä ja vanhemmuutta tukevaa, joten terveydenhoitajat ovat ammattinsa puolesta luontevia yhteistyökumppaneita.
MLL:llä on tapana kokoontua terveydenhoitajien kanssa vuosittain aamupalalle, jolloin terveydenhoitajat voivat keskustella keskenään ja saada uusinta tietoa
MLL:n toiminnasta.
Haastattelussa Franska kertoo, että toiminnan uusi tulokas on terveydenhoitajien
koulutus Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmien vetäjiksi. Koulutuksessa korostetaan reflektiivistä työotetta. Hanke on käynnissä 2010–2014. ”Luultavimmin
perheohjaajien kouluttamista jatketaan, koska sillä on todettu olevan hyvä vaikutus perheiden tuntemiseen ja rinnalla eläminen lisää ymmärrystä eri tilanteissa.
Keinot auttaa perheitä ovat yksilöllisiä, niitä tukee hyvä vuorovaikutus perheohjaajan ja perheen välillä”. MLL:ssä pidetään tärkeänä, että molemmat vanhemmat
osallistuvat toimintaan, myös työssä oleva vanhempi, joten MLL:n kokoontumiset
ovat tästä syystä usein iltapainotteisesti toteutettuja. Kaikissa kaupungeissa ryhmiä vetävien terveydenhoitajien työnantajat eivät tosin aina tätä ymmärrä – joustavuutta kaivattaisiinkin lisää.
Tarkoitus on täydentää ja kehittää lapsiperheiden kanssa tehtävää ammatillista
työtä monipuolisilla perhepalveluilla. Kun kuntien resurssit eivät riitä, on tärkeää,
että järjestö voi tarjota palveluja.
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Työterveyshoitajien ja MLL:n yhteistyön hyötyjä?
Kun puhutaan perheiden terveyden edistämisestä, voidaan kysyä ovatko työterveyshuollossa toimivat työterveyshoitajat unohtuneet MLL:n toiminnasta? MLL:n
perhetoiminnan ohjaaja Johanna Franska havahtuukin ajatukseen, että työterveyshoitajat ovat tässä kohdin käyttämätön voimavara. Aamupala-palavereista
työterveyshoitajat on jätetty kutsumatta. Johanna Franska kiinnostui ajatuksesta
ja seuraavaan palaveriin hän aikookin kutsua suurimpien Turun alueen työterveyshuoltojen työterveyshoitajia.
Miksi työterveyshoitajat voisivat olla merkittäviä yhteistyökumppaneita? Ydintoiminnot työterveyshuollossa antavat erinomaisen mahdollisuuden ylläpitää ja edistää työikäisen ja täten lasten vanhempien terveyttä laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Työterveyshuollossa on tärkeää havaita työkykyä uhkaavat tekijät ja työkyvyn
heikkeneminen mahdollisimman varhain ja ottaa asia puheeksi sekä toteuttaa tarvittavat tukitoimet. Työterveyshoitajalla on mahdollisuus tarttua esimerkiksi perhetilanteisiin, joiden vaikutus työkykyyn voi olla merkittävä. (Rautio 2008, 411–412,
414–415.) Vuorovaikutus MLL:n ja työterveyshuollon välillä lisäisi tärkeän yleisluonteisen tiedon välittymisen lapsiperheiden hyvinvoinnista, ja ennaltaehkäiseviä
tukitoimia voitaisiin järjestää tarvittaessa.
Työterveyshuollossa työterveyshoitajat tapaavat niin isiä kuin äitejäkin. Perheen
asioista keskustellaan ja monesti esille tulee myös huolia, jotka voivat vaikuttaa
isän tai äidin työssä jaksamiseen ja terveyteen. Työterveydenhoitajien voisi olla
hyödyllistä tietää MLL:n laajasta toimintamallista: Aina huolia ei voida työterveyshuollossa hoitaa, joten ohjaaminen oikeaan paikaan on tärkeää. Ja toisin päin, jos
MLL:n toiminnassa mukana olevaa perhettä ei kyetä perhettä auttamaan MLL:ssä,
ohjataan perhe tai vanhempi terveyskeskukseen tai mahdolliseen työterveyshuoltoon. Työterveyshuollosta voi saada avun nopeammin esimerkiksi mielenterveysasioissa psykologipalveluina. Yhteistyötä voisivat tehostaa työterveyshoitajien
luennot hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä MLL:n kuukausitapahtumissa –
esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. Tämä hyödyttäisi myös
vanhempien työnantajia, esimerkiksi jos työntekijän keskittymiskyky paranee tai
koettu työ- tai yksityiselämän stressi vähenee.
Mitä ajatuksia artikkeli herätti? Mitä muuta yhteistyö MLL:n kanssa voisi olla? Tai
oletko työterveyshoitaja, joka kiinnostui käymään aamupala-palaverissa? MLL toivoo työterveyshoitajien tutustuvan toimintaan ja kiinnostuvan yhteistyöstä. Itsekin
jään odottamaan kutsua tapaamiseen.

50

LÄHTEET
Ehkäisevä lastensuojelulaki 2010. 12.2.2010/88.Viitattu 16.10.2014. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajanta
sa/2007/20070417#a417-2007
Franska, J. 2014. Perhetoiminnan ohjaaja. Haastattelu 14.4.2014. Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen piiri ry. Perhetalo Heideken, Turku.
Lastensuojelulaki. 2007. 13.4.2007/417. Viitattu 16.10.2014. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/200
7/20070417#a417-2007
MLL:n Varsinais-Suomen www-sivut 2014. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri.
Viitattu 2.9.2014. http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/
Rautio, M. 2008. Työikäinen työterveyshuollon asiakkaana. Teoksessa Haarala, P., Honkanen, H., Mellin, O-K. & Tervaskanto-Mäentausta, T. Terveydenhoitajan osaaminen. Helsinki: Edita, 405–419.
Siivola, U. 2014. Terveyssisar kansanterveystyössä. Terveydenhoitaja. 3/2014, 28–31.

51

Seurakunnan tukihenkilöt saattohoidon
toteutuksessa
Suvi Pihlaja, sairaanhoitaja-diakonissa (AMK), opiskelija, Diakoniaammattikorkeakoulu
Sirkku Sinkkonen, sosionomi-diakoni (AMK), opiskelija, Diakoniaammattikorkeakoulu

Elämän loppuvaiheen hoidon suunnittelun tulisi tapahtua siinä vaiheessa, kun potilas itse pystyy siihen vaikuttamaan. Saattohoidon lähtökohtana on ihmisen etenevä parantumaton sairaus. Suomessa saattohoitoa tarvitsee vuosittain 15 000
parantumattomasti sairasta ihmistä. Saattohoidon tarve kasvaa ikääntyneiden
määrän kasvaessa. Oikea-aikaisia ja tasa-arvoisia palveluita on kyettävä toteuttamaan hoiva-alan niukoilla resursseilla, joten vapaaehtoisten hyödyntäminen saattohoidon tukihenkilöinä tulee varmasti lisääntymään. Tästä on jo hyvä esimerkki:
Äänekosken seurakunnan mallissa seurakunta kouluttaa ja tarjoaa vapaaehtoisia
saattohoidon tueksi. Tukihenkilötoiminnan avulla voidaan vastata moniin saattohoidon haasteisiin. Tukihenkilö tuo saattohoidettavalle ja omaiselle läsnäolon ja
turvallisuuden tunnetta. Omaishoitajille tukihenkilö tuo apua kotona tapahtuvaan
saattohoitoon.

Saattohoito Suomessa
Saattohoidon keskeisenä tavoitteena on kuolevan mahdollisimman hyvä elämän
loppuvaiheen hoito, jossa vastataan kokonaisvaltaisesti potilaan tarpeisiin. Omaisten riittävä tukeminen, ohjaus ja neuvonta kuuluvat hyvin toteutettuun saattohoitoon. Saattohoidon eettisinä arvoina pidetään kuolevan ihmisarvon kunnioittamista, hänen itsemääräämisoikeuttaan, oikeudenmukaisuutta ja inhimillistä hoitoa.
Saattohoidon tulisi järjestyä potilaan toiveiden mukaan kotona, palvelutalossa,
vanhainkodissa tai sairaalassa. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu. (Pihlainen 2010,
7–13.)
Helsingissä toimivan Terhokoti-saattohoitokodin johtajan Juha Hännisen mukaan
paras tulos hoidossa on saavutettu silloin, kun kuolema tapahtuu suurta turvallisuutta tuntien. (Hänninen 2014.) Kuitenkin nykyisessä hoitokulttuurissa vallitsevat
tehokkuuden vaatimukset. Kirjallisuuden professori Mereta Mazzarella kirjoittaa
kirjassaan ”Hyvä kosketus”, että hoitamisen kulttuuriin eivät sovellu nopeus-, tehokkuus- ja tulosvaatimukset. (Mazzarella 2012, 7.) Väitöskirjassaan hoitajan ja
vanhuksen väliseen kohtaamiseen syventynyt Frank Martela toteaa, että ihmisar-
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vo rakentuu kohtaamisissa toisten ihmisten kanssa. Myös vanhusten hyvinvointiin
vaikuttaa inhimillinen kohtaaminen. Monille iäkkäille hoitohenkilökunta on ainut sosiaalinen kontakti. Hoitotoimenpiteiden yhteydessä tapahtuva kohtaaminen onkin
Martelan mukaan vanhustenhoidon ydin. (Martela 2012, 7.)
Vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla pyritään parantamaan Suomessa
saattohoidettavien olosuhteita muun muassa saattohoitokoulutuksella ja luomalla
valtakunnallinen saattohoidon osaamisverkosto (Hänninen 2014). Viime vuonna
voimaan astunut vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnan eri toimialat tekemään yhteistyötä ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi eri yhteistyötahojen, kuten järjestöjen kanssa. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2012.)

Äänekosken seurakunnan malli
Äänekosken seurakunnan diakoniatyön vapaaehtoisten saattohoidon tukihenkilötoiminta käynnistyi keväällä 2011 yhteistyössä terveyskeskuksen vuodeosaston
kanssa. Idea tukihenkilötoiminnasta lähti liikkeelle eläköityneeltä hoitotyöntekijältä,
joka oli työvuosiensa aikana toivonut pystyvänsä enemmän pysähtymään potilaan
ja omaisen vierelle, antamaan aikaa ja kuuntelemaan. Nyt hänellä oli siihen mahdollisuus tukihenkilötoiminnan kautta. (Muurikainen, henkilökohtainen tiedonanto
14.3.2014.)
Äänekoskella tukihenkilötoimintaan osallistuu eläkkeelle jääneitä hoitoalan työntekijöitä. Terveyskeskuksen hoitohenkilökunta arvioi osastolla saattohoitovaiheessa
olevan potilaan ja hänen omaisensa tuen tarvetta. Jos hoitohenkilökunta kokee
potilaan tai omaisen tarvitsevansa saattohoidon tukihenkilöä, he kertovat tukihenkilötoiminnasta potilaalle ja omaiselle ja antavat seurakunnan esitteen toiminnasta. Jos potilas tai omainen haluaa tukihenkilöä, hoitohenkilökunta ottaa yhteyttä
diakoniatyöntekijään. Diakoniatyöntekijän tehtävänä on järjestää tukihenkilö vuodeosastolle. Pyyntöön pyritään vastaamaan kahden vuorokauden kuluessa. Tukihenkilön saavuttua vuodeosastolle hoitaja ohjaa hänet oikean potilaan tai omaisen
luokse. Toiminta lähtee liikkeelle aina potilaan tai omaisen pyynnöstä ja tarpeista,
ja se perustuu inhimilliseen kohtaamiseen: keskusteluihin, kuuntelemiseen ja vierellä kulkemiseen. Hoitotyön toimenpiteisiin tukihenkilöt eivät osallistu. Parhaimmillaan tukihenkilö voi tukea omaisen saattohoitotyötä mahdollistamalla omaiselle
lepohetken. (Muurikainen, henkilökohtainen tiedonanto 14.3.2014.)
Saattohoidon tukihenkilötoiminnan edellytyksenä on, että lääkäri on tehnyt potilaalle saattohoitopäätöksen ja hoitohenkilökunta on keskustellut hoidon linjauksista potilaan ja hänen omaisensa kanssa. Tukihenkilöiden hyvinvoinnista ja
jaksamisesta huolehditaan säännöllisillä kokoontumisilla, joista vastaa diakoni ja
toiminnassa mukana oleva pastori. Myös ulkopuolinen työnohjaaja tapaa tukihenkilöitä säännöllisesti. (Muurikainen, henkilökohtainen tiedonanto 14.3.2014.)
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Tukihenkilötoiminnan haasteet Äänekoskella
Haasteina tukihenkilötoiminnalle Äänekosken seurakunnan diakoniatyöntekijä on
kokenut terveyskeskuksen ja vapaaehtoisten tunnetuksi tekemisen toinen toisilleen, toiminnan kehittämisen ja juurruttamisen sekä tukihenkilöiden roolin määrittämisen. Toiminnan tunnetuksi tekeminen ja arjen tasolle tuleminen tapahtuu
hitaasti. On löydettävä oikeanlainen toimintatapa toimia potilaan ja omaisen hyväksi. Hoitohenkilökunnan, vapaaehtoisten ja potilaan sekä omaisten on koettava toiminta mielekkääksi ja hyödylliseksi. Myös velvollisuudet ja vastuut ovat
selvitettävä tarkasti epäselvyyksien välttämiseksi. Avoimella keskustelulla ja yhteistyöpalavereilla on tärkeä rooli toiminnan eteenpäin viemiseksi. (Muurikainen,
henkilökohtainen tiedonanto 14.3.2014.)
Tulevaisuuden haasteina diakoniatyöntekijä kokee saattohoidossa sen, että omaiset asuvat kaukana eivätkä voi välttämättä vierailla potilaan luona riittävästi sekä
sen, miten kotisaattohoito toteutetaan sitä haluaville. Iäkkään kotona asumisen
mahdollistaminen yhä pidempään on haaste koko yhteiskunnalle. Omaisille tulisi järjestää riittävästi tukea sekä omaishoitoon että saattohoitoon. Vapaaehtoisten kysyntä ja tarve lisääntyy tulevaisuudessa, ja tähän tarpeeseen tulisi pystyä
vastaamaan. Myös eri vapaaehtoisten yhteisen toiminnan kehittäminen on oleellista toiminnan sujuvuuden kannalta. (Muurikainen, henkilökohtainen tiedonanto
14.3.2014.)

Tukihenkilöt laadukkaan saattohoidon toteutuksen tueksi
Tukihenkilötoiminnan kehittäminen vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä ja halukkuutta
terveydenhuollon organisaatioiden ja seurakunnan välillä. Äänekosken diakoniatyöntekijä korostaa, että jokaisella terveydenhuollon yksiköllä on oma toimintakulttuurinsa, joka tulee ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa ja kehittäessä.
Seurakunnat voisivat olla organisaatio, jolla on mahdollisuus kouluttaa ja koordinoida vapaaehtoisia tukihenkilöitä saattohoitoon. (Muurikainen, henkilökohtainen
tiedonanto 14.3.2014.) Myös esimerkiksi Helsingissä on kuluvan syksyn aikana
seurakunnan ja kaupungin yhteistyönä alettu kouluttamaan vapaaehtoisia saattohoitoon (Jaakkola 2014).
Muistisairaiden tukihenkilötoimintaa voisi hyödyntää jo muistisairauden aikana ennen saattohoidon alkamista. Monet muistisairaat kokevat turvattomuutta muistin
heikentyessä ja tarvitsevat toisen ihmisen läsnäoloa turvallisen tunteen saavuttamiseksi. Muistisairaiden vanhusten elämän loppuvaiheen hoito saattaa kestää
hyvinkin pitkään. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen on tärkeää, sillä Tanskasen
(2013) tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että vanhuksista huolehtiminen, etenkin hoiva kuuluu yhteiskunnan tehtäväksi. (Danielsbacka
ym. 2013, 91.)
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Saattohoidon saatavuus turvattava
Potilaan saattohoito edellyttää hoitohenkilökunnalta läsnäoloa ja turvallisen tunteen luomista saattohoidettavalle. Inhimillinen kohtaaminen vaikuttaa vanhusten
hyvinvointiin. Mutta onnistuuko tämä nykypäivän terveydenhuollossa, kun tehokkuus on avainasemassa?
Nykyinen vanhuspalvelulaki edellyttää kuntia tekemään yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntyneitä edustavien järjestöjen kanssa
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi. Pelkkä laki ei kuitenkaan takaa
hyvin toimivaa yhteistyötä, vaan tarvitaan myös oikeanlaista asennetta, kehittämismyönteisyyttä ja verkostoitumista eri yhteistyötahojen kanssa, jotta laadukasta
saattohoitoa pystytään toteuttamaan.
Dosentti Merja Sankelo toteaa artikkelissaan (2012), että Suomessa saattohoidon
järjestäminen on edelleen sattumanvaraista ja sen saatavuus eriarvoista. Saattohoidon laatuun on vaikutettu laatimalla hoitoa koskevia suosituksia, mutta hoidon
saaminen ja resurssit kuitenkin vaihtelevat suuresti valtakunnallisesti. Se, että kuolevia hoidetaan erilaissa hoitopaikoissa, vaikuttaa saattohoito-osaamiseen, koska
potilaiden määrä kussakin paikassa jää vuosittain pieneksi. Tämä heikentää hoidon laatua, jolloin useat saattohoitopotilaat kärsivät kivusta ja joutuvat olemaan
samassa huoneessa muiden potilaiden kanssa. Näin eivät mahdollistu rauhallinen
ja arvokas kuolema ja potilaan ja läheisten yksityinen yhdessäolo. Ne potilaat,
joilla ei ole lähiomaisia, joutuvat kuolemaan yksin, koska kiireinen hoitohenkilöstö
ei ehdi istumaan vierellä. Näissä tilanteissa voisi apuna olla koulutettu vapaaehtoistyöntekijä.
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Omaishoidon järjestöyhteistyön tulevaisuudennäkymiä Satakunnassa
Silja Lehtisalo, sosionomi (AMK), opiskelija, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen juuret johtavat toista sataa vuotta
taaksepäin rouvasväenyhdistysten armeliaisuuteen, hyväntekeväisyyteen ja kasvatustavoitteisiin joita ylempien yhteiskuntaluokkien naiset toteuttivat ”alempia”
autettaviaan kohtaan. Samanaikaisesti tämän naisten hyväntekeväisyystyön rinnalla virisi kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuva auttamistoiminta. Teollisen ajan alkuaikoina työväestö ei hyväksynyt ylempää tulevaa hyväntekeväisyyttä,
vaan alkoi perustaa omia keskinäiseen apuun ja tärkeiksi katsottujen asioiden ajamiseen perustuvia järjestäytymisen ja auttamisen kanavia.
Sodat ja jälleenrakentamisen aikakausi ovat vaikuttaneet etenkin perhepoliittisten
järjestöjen rakentumisen taustalla, 1960-luvun ollessa radikaalien yhdenasianliikkeiden kulta-aikaa. Hyvinvointivaltion rakentamisen aika ja taloudellisesti vakaa
1980 -luku korostivat auttamistyön ammatillisuuden vaatimusta järjestötyön istuessa heikosti normiohjattuun toimintaympäristöön. 1990-luvun lamassa taas
huudettiin apuun kolmatta sektoria sosiaalipalveluja pelastamaan. Järjestöjen rooli yhteiskunnassamme näyttääkin voimistuvan taloudellisen tilanteen heiketessä.
Järjestöjen merkitys hyvinvointivaltion tai -yhteiskunnan- pohjan rakentajana jää
usein hämäräksi, vaikka useimmat sosiaalipalvelumme ovat alkujaan syntyneet
juuri järjestöjen käynnistäminä.(Niemelä & Dufva 2003, 45–46.)
1990-luvulla monet järjestöt omaksuivat julkisen palvelujärjestelmän kumppanin ja täydentäjän roolin muodostaen ”kolmannen sektorin”. Järjestöistä kehittyi
merkittävä kunnille palveluja myyvä toimija. Pohjoismainen perinne näkee kansalaisyhteiskunnan, jonka yhtenä keskeisenä elementtinä järjestöt toimivat, ensisijaisesti valtion kumppanina. Valtionhallintomme on koko 2000-luvun ajan korostanut julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Kansalaisten
kuuleminen asioiden valmistelussa on katsottu keskeiseksi. Tässä järjestöillä on
merkittävä rooli. Lähes kaikki ministeriöt jakavat avustuksia oman toimialansa järjestöille. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhtenä merkittävänä rahoittajana toimii
Raha-automaattiyhdistys (RAY). Avustusten jakaminen ja järjestöjen toiminnan sitominen kasvavasti palvelujen tuottamiseen on herkkä päätöksenteon alue, mikäli
halutaan säilyttää järjestöjen aito omaehtoisuus – niiden edunvalvonta-näkökulma
ja riippumattomuus. (Niemelä 2010, 204–226.)
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Omaishoidon kiinnittyminen järjestötoiminnan kenttään
Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitolain (937/2005) mukaan
omaishoidolla tarkoitetaan sitä, että omainen tai muu vanhukselle, vammaiselle
tai sairaalle läheinen henkilö hoitaa häntä kotioloissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen organisoinnin ja uudistamisen tarve on tiedostettu Suomessa jo
2000-luvun alussa. Omaishoidon uudistamisen tavoitteena on saada omaishoito
kiinteäksi osaksi sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakennetta ja samalla hillitä
avopalvelujen ja laitoshoidon hallitsematonta kasvua väestön ikääntyessä. (Aaltonen 2004, 13, STM 2004, 7.)
Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on antanut Suomelle huomautuksen
siitä, että lainsäädäntömme mahdollistaa kuntien toisistaan poikkeavat käytännöt
omaishoidossa. Monenlaisten käytäntöjen vuoksi kansalaiset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa. Erilaisten kunnallisten käytäntöjen vuoksi osa vanhuksista jää
omaishoidontuen tai muiden vaihtoehtoisten tukimuotojen ulkopuolelle. Komitea
vaatii, että omaishoidontuen kriteerejä yhdenmukaistetaan. Suomi raportoi komitealle tehdystä toimenpiteistä vuonna 2016. Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman työryhmä jätti loppuraporttinsa maaliskuussa 2014 peruspalveluministerille. (STM 2014.)
Kansallisen omaishoidon työryhmän yhtenä tavoitteena vuoteen 2020 mennessä
on saavuttaa omaishoitajien keskinäinen yhdenvertaisuus ja nykyistä vahvempi
asema. Suunnitteilla on myös omaishoitolain korvaaminen lailla sopimusomaishoidosta. Sillä säädettäisiin muun muassa sopimusomaishoidon edellytyksistä ja
hoitopalkkioiden saantiperusteista ja käytäntöjen yhdenvertaistamisesta. Työryhmä esittää muutoksia myös hoitopalkkioihin, rahoitusvastuuseen ja tarpeeseen
kehittää omaishoidon toimijoiden yhteistyötä sekä Raha-automaattiyhdistyksen
järjestöavustusten pitkäjänteisyyteen ja systemaattisuuteen. Työryhmän mukaan
yksi keskeinen tavoite on se, että vuoteen 2020 mennessä järjestöjen ja seurakuntien rooli omaishoitajien tukena on selkiytetty. Roolien epäselvyys näkyy siinä,
että omaishoitoperheille suunnatut tuki ja palvelut eivät ole tarpeeksi monipuolisia, kattavia ja saumattomia. Järjestöjen ja seurakuntien tehtäväkenttään istuvat
esimerkiksi neuvonta, koulutus, valmennus, vertaistuki ja virkistystoiminta sekä
vapaaehtoistyö siltä osin kun ne eivät sisälly kunnan lakisääteiseen toimintaan.
(STM 2014, 31, 39.)
Vuonna 1991 perustettu Suomen omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on muodostunut merkittäväksi valtakunnalliseksi toimijaksi. Liitto mainitsee tehtävinään valtakunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan, omaishoidon asiantuntijana toimimisen, kehittämis-, tiedotus- ja koulutustoiminnan sekä alueellisen ja paikallisen
toiminnan tukemisen ja ohjauksen. Sillä on myös kansainvälistä toimintaa. Lisäksi
liitto ja paikallisyhdistykset tarjoavat ohjausta ja neuvontaa sekä lomatoimintaa
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ja kuntoutusta jäsenistölleen. Liitossa on lähes 10 000 henkilöjäsentä ja yli 100
kannattajajäsenyhteisöä. Paikallisyhdistyksiä on 70. Ne tarjoavat omaishoitajille
vertaistukea, virkistystoimintaa, ohjausta ja neuvontaa sekä välittävät omaishoitajien näkökulmaa päätöksentekijöille. Merkittävä omaishoitajien tukimuoto on
Ovet-omaishoitajavalmennus, johon osallistuminen ei edellytä kunnan kanssa solmittua omaishoitosopimusta. (Suomen omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n wwwsivut 2014.)

Suomen omaishoidon verkoston Satakunnan alueellinen työryhmä toimii
Suomen omaishoitajat ja läheiset -liitto on pyrkinyt järjestelmällisesti edistämään
yhteistyötä muiden järjestöjen ja kuntien ja seurakuntien kanssa. Se on koonnut toimijoita yhteen Suomen omaishoidon verkostoon vuodesta 2005. Verkosto
kokoaa omaishoidossa tai siihen läheisesti liittyvällä alueella toimivia valtakunnallisia järjestöjä, säätiöitä ja yhteisöjä sekä alan tutkimuslaitoksia. Verkostoyhteistyön tuloksena kymmenkunta alueellista työryhmää toimii aktiivisesti tällä hetkellä
eri puolilla Suomea. Verkoston agendalla oli syksyn 2014 aikana muun muassa
kannanotto kansallisen omaishoidon kehittämistyöryhmän esitysten etenemisestä
ja kirje suomalaisille europarlamentaarikoille. Vuonna 2015 on tarkoitus järjestää
muun muassa valtakunnallinen seminaari sekä arviointikoulutus alueellisille toimijoille. Verkosto on arvioinut toimintaansa koko ajan; se on pohjana jatkorahoitushakemukselle RAY:lle vuosiksi 2016–2018. (Viitanen 2014.)
Omaishoitajat ja läheiset -liiton Länsi-Suomen aluetoimiston aluekoordinaattori Pia
Järnstedt kutsui alkuvuodesta 2014 koolle Satakunnan alueen kuntien ja seurakuntien sekä eri järjestöjen ja yhdistysten omaishoidon toimijoita alueellisen työryhmän perustamiseksi. Alueryhmän toimintaa koordinoivassa palaverissa 12.3.2014
Omaishoitajat ja läheiset -liiton verkosto- ja tiedotuskoordinaattori Juha Viitanen
esitteli osallistujille jo toiminnassa olevien alueryhmien kokemuksia ja näkemyksiä
yhteistyön mahdollisuuksista. Verkostoitumisen ideaalitilassa mahdollistuu hänen
mukaansa sen jäsenten välinen osaamisen ja tietojen täydentäminen. Alueelliset
työryhmät tarjoavat työntekijöille vertaistukea ja ongelmatilanteisiin löydetään ratkaisuja ja uusia näkökulmia yhteistyössä. Yhdessä toimiminen johtaa Viitasen mukaan toimintakulttuuriseen muutokseen jokaisessa toimijassa. Yhteistyön tärkeys
korostuu niukkojen resurssien aikana: kohdentaminen järkeistyy ja vältytään päällekkäisyyksiltä. Avainasioina yhteistyön onnistumisessa Viitanen nimesi tavoitteen
asettamisen, toisten arvostamisen, joustavuuden ja tiedotuksen avoimuuden.
Merkityksellisiä ovat myös toimintaan sitoutuminen ja sen jatkuvuuden turvaaminen. Pullonkauloja ovat esimerkiksi henkilöiden vaihtuminen, huono tiedonkulku ja
vapaaehtoisten toimijoiden huono sitoutuminen. (Viitanen 2014.)
Kunnallisten toimijoiden ja järjestöjen vuoropuhelussa nousi tapaamisissa huoli etenkin niistä omaishoitajista, joiden kanssa kriteerit omaishoitosopimuksen
solmimisesta kunnan kanssa eivät täyty. Samoin omaishoitosuhteen päättymi-
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nen aiheuttaa monelle omaishoitajalle tuen tarvetta, johon luontevimmin voivat
vastata järjestöt. Järjestöjen ja seurakunnan toiminnoista on tärkeää tiedottamisen omaishoitajille aiempaa tehokkaammin. Aluekoordinaattori Järnstedt kokosi
sekä Rauman että Porin alueen toimijoista päivitetyt esitteet jaettavaksi uusien
omaishoitajien vuotuisilla infopäivillä. Raumalla infopäiviä on ollut jo entuudestaan,
nyt näin on myös Porissa.
Suomen omaishoidon verkosto järjesti Satakunnan jäsenjärjestöjen toimijoille koulutus- ja keskustelupäivän 10.9.2014. Päivän aikana alueellinen työryhmä kirkasti yhteistä perustehtäväänsä, ja tavoitteita ja pohti niiden saavuttamisen keinoja
sekä toiminnan markkinointia. Lisäksi mietittiin sitä miten toiminnan onnistumista
jatkossa tullaan arvioimaan. Satakunnan omaishoidon verkoston päämääräksi kirjattiin pienryhmätyöskentelyn tuloksena:”... kehittää suunnitelmallisesti omaishoitoa yhteistyössä, yhdistäen verkoston osaamista ja omaishoitajan ääntä kuullen”.
Satakunnan omaishoidon verkoston toiminta on käynnistynyt. (Järnstedt 2014.)
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Satakunnan Selkäyhdistyksen vertaistuki
auttaa nuoria
Helena Katajisto, sairaanhoitaja (AMK), opiskelija, Diakoniaammattikorkeakoulu

Krooniset selkävaivat ovat yleisimpiä tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Selkäsairaudet
ovat myös yksi tärkeimmistä lyhyt- ja pitkäaikaista työkyvyttömyyttä aiheuttavista
sairausryhmistä. Lisäksi selkävaivat aiheuttavat sairausryhmänä eniten laadukkaiden elinvuosien menetystä, lisääntynyttä terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia yksilölle ja yhteiskunnalle. (Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto 2014, Bäckmand &
Vuori 2010.).
Selkäkipu näyttää yleistyneen erityisesti nuorimmissa ikäryhmissä (Koskinen,
Lundqvist & Riihiluoma 2011, 92). Arviolta kolmasosalle niistä potilaista, joilla on
pitkäaikaista kipua, kehittyy myös masennus (Hagelberg & Valjakka 2008, 73).
Leikkaushoidon yhteydessä näiden yhdistymisen on todettu aiheuttavan heikompaa leikkaustyytyväisyyttä, mikä hidastaa toimintakyvyn palautumista. (Sinikallio
2007, 5.)
Karjalaisen (2003) mukaan on vahvaa näyttöä siitä, että kroonisen selkäkivun
hoidossa tehokasta on yli 100 tuntia kestävä moniammatillinen kuntoutus, johon
sisältyy toiminnallisia, fyysisiä ja psyykkisiä harjoitteita. Lisäksi se, että kuntoutukseen sisältyy työpaikkakäynti tai potilaan työterveyshuollon aktiivinen ote, nopeuttaa työhön paluuta, vähentää sairauslomia ja parantaa itse koettua toimintakykyä.
Tärkeä toimintakykyyn ja toipumiseen vaikuttava tekijä on tutkimuksen mukaan
potilaan oma arvio paranemisestaan. Paranemista voi edistää myös vertaistuen
avulla.

Vertaistuki auttaa selkäkivun hoidossa
Vertaistuki perustuu aina ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus on
ryhmän tärkein voimavara. Nuorille tarkoitetussa vertaistukiryhmässä on tuettu arjen asioissa, tunteiden käsittelyssä tai muuten elämässä. Ryhmässä nuoret ovat
kertoneet osallistumisen vähentäneen ahdistusta, lisänneen voimia hoitaa asioita
ja vahvistaneen itsetuntemusta. Lisäksi he ovat kokeneet yhteenkuuluvuutta, luottamusta sekä tulleensa hyväksytyiksi. Vertaisohjaajalla on merkityksellinen ja aktiivinen rooli ryhmässä luomassa leppoisaa, turvallista, ystävällistä ja tasa-arvoista
kohtelua. (Holm ym. 2010, 51−52, Suomen Mielenterveysseura 2014.)
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Vertaistukijana toiminen edellyttää koulutusta ja perehdytystä, jotta vertaistukija
voi kasvaa vertaisena ja tehtävä säilyy mielekkäänä. Tällaisella tuella varmistetaan
vertaistukitoimintaan sitoutumista ja työn iloa. Uusille vertaistukihenkilöille hyvin
tuettu vertaistoiminta viestii luottamuksesta tukihenkilöitä kohtaan ja rekrytointi
toimintaan on helpompaa. Koulutusten ohella on tärkeää mahdollistaa vertaisohjaajille myös työnohjausta. Sen tavoitteena on vertaistukijana kehittyminen – ammatillisten ja persoonallisten valmiuksien lisääminen – ja työn laadun säilyttäminen.
(Holm ym. 2010, 87, Punkanen 2009, 7.)

Satakunnan Selkäyhdistys ry auttaa selkäkuntoutujia
Satakunnan Selkäyhdistys ry:n tarkoituksena on vapaaehtoistyönä edistää selkäongelmista kärsivien tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta sekä ennaltaehkäisevää
liikuntatoimintaa. Toimintaan kuuluu sali- ja vesivoimistelu sekä yleisten vinkkien ja
jumppaohjeiden antaminen. Lisäksi järjestetään avoimia selkäiltoja, joissa aihe voi
liittyä esimerkiksi uneen, jalkojen hoitoon tai jäsenkorjaukseen. Yhdistys kuuluu
Suomen Selkäliitto ry:n, joka järjestää esimerkiksi vertaistukikoulutusta. Koulutus
tarjoaa välineitä toimintaan arjen vuorovaikutustilanteissa. (Satakunnan Selkäyhdistys ry 2014; Järjestö Sanomat 2013.)
Satakunnan Selkäyhdistys ry:n sihteerin mukaan toiminnan tärkeäksi kehittämisalueeksi on sekä käytännön kokemusten että tutkimustiedon perusteella todettu
nuorten selkäleikattujen vertaistukiryhmän perustaminen. Nuoret selkäkuntoutujat tarvitsevat toimintakykynsä kohentumiseksi ja palauttamiseksi turvallista ja
kannustavaa tukiverkostoa, vertaistukea. Tulevaisuudessa tavoitteena on lisätä
erikoissairaanhoidossa toimivien ammattilaisten tietoisuutta vertaisohjaajien tarpeesta. Erikoissairaanhoidon ammattilainen, jolla on kokemustietoa aiheesta joko
vertaisena tai ammattilaisena, kutsutaan järjestöön jakamaan kokemusta ja tietoaan. Hän voisi myös kouluttautua vertaisohjaajaksi ja -tukijaksi. Tavoitteena on
kehittää yhteistyötä ja tiedottaa erikoissairaanhoidon ammattilaisille vertaisohjauksen tarpeesta ja mahdollisuudesta toimia yhdyshenkilönä Satakunnan Selkäyhdistys ry:n ja erikoissairaanhoidon välillä.
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A-Killassa kohti päihteetöntä elämää
Kirsi-Maria Kivinen, sairaanhoitaja (AMK), opiskelija, Satakunnan
ammattikorkeakoulu

”Niin, mutta eikö siellä sairaalassa nyt voisi olla vielä vähän aikaa, kun kotona hän
kumminkin ratkeaa taas ryyppäämään? Eikä siellä kotona nyt ole ketään ketä hänen peräänsä katsoisi.” Nämä ovat tyypillisiä lausahduksia huolestuneelta omaiselta, joka toivoo saavansa pitää omaisensa sairaalahoidossa estääkseen tämän
uusimasta alkoholikierrettä. Sairaalat eivät kuitenkaan voi toimia alkoholistien ”turvapaikkana”.
Viimeisen 40 vuoden aikana suomalaisten alkoholinkulutus on kolminkertaistunut
(THL www-sivut 2014). Runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa runsaasti vakavia terveysongelmia ja sosiaalisia haittoja. Alkoholin käytöllä tiedetään olevan yhteyksiä
ainakin 60 sairauteen; valtaosa vakavista haitoista johtuu alkoholin pitkäaikaisesta
käytöstä (Duodecim Terveyskirjasto www-sivut 2014.) Alkoholihaittojen välittömät
ja välilliset kustannukset maksavat yhteiskunnalle useita miljardeja euroja vuodessa. Alkoholin aiheuttamia kustannuksia voidaan hillitä parhaiten kansanterveysperustaisella alkoholipolitiikalla sekä tehokkaalla ehkäisevällä ja korjaavalla päihdetyöllä. (A-kiltojen liitto ry www-sivut 2014.)
Sosiaali- ja terveysalalla on järjestöjä, joiden tarkoituksena on jonkin erityisryhmän,
oman jäsenistön tai hyvinkin laajan väestönosan fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen tai edistäminen. Ne tarjoavat lähes miljoonalle suomalaiselle osallistumisen ja yhteisöön liittymisen mahdollisuuden. Toimintaa voidaan
kutsua ehkäiseväksi työksi: se parantaa tai pitää yllä ihmisten toimintakykyä ja
terveyttä. Yhdistykset ja järjestöt järjestävät esimerkiksi erilaisia terveysmittauksia,
neuvontaa ja ohjausta sekä muun muassa päihteiden käyttöä ehkäisevää toimintaa. (Häkkilä & Tourula 2013, 7–8.)

A-kilta, kunta ja kolmas sektori
A-killat toimivat tällä hetkellä noin kuudellakymmenellä eri paikkakunnalla (Nieminen 2013, 6). Ensimmäiset A-killat perustettiin noin 50 vuotta sitten. A-klinikoiden
asiakastoimikunniksi syntyneet A-killat itsenäistyivät myöhemmin vertaistukiyhdistyksiksi ja muuttuivat päihdeasiakasyhdistyksistä päihdetoipujayhdistyksiksi. (Akiltojen liitto ry www-sivut 2014.)
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A-killat tarjoavat vertaistukea sitä tarvitseville. Niiden tavoitteena on toimintaan
mukaan tulevien ihmisten elämänlaadun parantaminen ja päihdeongelmista vapaa
elämäntapa. Toimintaan mukaan tuleva määrittelee omat tavoitteensa suhteessa
päihteiden käyttöön. A-kilta on vertaistuellista toimintaa: mukaan tuleva kohtaa
muita samassa elämäntilanteessa olevia, sekä sellaisia, jotka ovat jo ”oman tilanteensa selviytyjiä”. Kokemusten vaihto, ymmärrys ja rohkaisu ovat merkityksellisiä päihteiden käytöstä toipuvalle. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda toimintaa
päihteettömään päivään – jotta päivää ei tekisi mieli täyttää päihteiden käytöllä.
(A-kiltojen liitto ry www-sivut.)
Vertaisuudella ja kokemustiedolla on keskeinen merkitys päihdeongelmaisten toipumisessa. A-killassa tunteita ja kokemuksia jaetaan yhdessä. Yhdessä kasvetaan, toivutaan ja rakennetaan elämää uudelleen. Toiminta ruokkii itse itseään,
sillä apua saanut haluaa usein itsekin jatkossa auttaa muita. (Nieminen 2013, 6.)
On haaste tuoda esille järjestöjen ja yhdistysten, kuten A-killan, ennaltaehkäisevän
työn merkitys ja vaikuttavuus. Niin kuntien päätöksentekijöiden kuin järjestöjen
itsensäkin on usein vaikea edes tunnistaa, että toiminta on ennaltaehkäisevää.
Toiminnan kustannus–hyöty-suhteen tai vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa eikä
niiden osoittamiseen ole kehitetty toimivia mittareita. Toiminnan arvoa ei pystytä
näyttämään euroina tai esimerkiksi säästyneinä hoitopäivinä. (Pihlaja 2010 69.)
Järjestöjen roolia ja merkitystä voi korostaa kahdesta laajasta näkökulmasta: Yksilötasolla ne ovat ihmisten hyvinvoinnin monipuolinen tukija ja toisaalta ne vahvistavat yhteisöllisyyttä. Järjestöjen nähdään toimivan inhimillisesti, lähellä ihmistä,
helposti lähestyttävänä, tutuin kasvoin, kuuntelevin korvin ja todellisiin tarpeisiin
vastaten. Näiden piirteiden katsotaan usein kaikkein selvimmin erottavan kolmannen sektorin yrityksistä ja julkisista organisaatioista. Järjestöjen toiminnan koetaan
perustuvan kaikkine heikkouksineen ja vahvuuksineen aidosti paikallisten ihmisten
omaan toimintaan ja vastaavan joustavasti ihmisten todellisiin tarpeisiin. Apua tarvitseva ihminen asetetaan järjestöissä järjestelmän tai sopimukseen merkittyjen
pykälien edelle, vaikka se tarkoittaisikin ylimääräisiä työtunteja tai työtä, josta ei
voida laskuttaa. (Pihlaja 2010, 71.)
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Rauman Seudun Katulähetys ja työllisyyden
hoito osana kokonaisvaltaista hyvinvointia
Terhi Heinonen, sairaanhoitaja (AMK), opiskelija, Satakunnan
ammattikorkeakoulu
Heidi Saviaro, sairaanhoitaja (AMK), opiskelija, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Työttömyyden syyt ovat moninaisia. Olipa syy mikä tahansa, työttömyys vaikuttaa
usein hyvinvointiin ja terveyteen. Työttömän palveluntarpeet ovat yhtä moninaiset
kuin ovat työttömyyden syyt. Oikeat palvelut ja tuki työttömyyden katkaisemiseksi
ovat tärkeitä. Lisäksi vaikeasti työllistettävä tarvitsee oikeaa ja oikea-aikaista tukea
työllistyäkseen.
Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on merkittävä rooli palvelujen ja tuen tuottajana sekä
uusien tuen muotojen kehittäjänä. Kolmas sektori on palvelujen tuottamisen lisäksi
suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävä kehittäjä ja uusien toimintapojen luoja.
Järjestöt tarjoavat erilaisia työllistymisen polkuja osa-työkykyisille, pitkäaikaistyöttömille sekä muille, jotka eivät suoraan työllisty avoimille työmarkkinoille. Osalle
vaikeasti työllistyvistä järjestöt voivat olla käytännössä ainoa realistinen työllistymisen vaihtoehto. Järjestöjen työllistämistuet mahdollistavat työllistämisen mahdollisuuden vaikeasti työllistettäville. (Häkkilä & Tourula 2013, 11; Seretin, Eronen &
Peltosalmi 2012, 17.)
Valtakunnallisista järjestöistä hieman yli puolet on tarjonnut työllistymismahdollisuuksia. Yksityisistä työnantajista käytännössä lähinnä järjestöjen ja säätiöiden
merkitys työllistämisessä on suuri, sillä järjestöjen tukemana on työllistynyt noin
30 000 ihmistä. Järjestöt rakentavat etenkin vaikeimmin työllistyville polkuja työelämään: ne tarjoavat usein työllistämispolun ensimmäisen vaiheen. Järjestöt työllistävät erityisesti ihmisiä, jotka muuten jäisivät työmahdollisuuksien ulkopuolelle.
Yleisimmin osa-osatyökykyisiä työllistävät työttömien yhdistykset ja päihdeyhdistykset. (Häkkilä & Tourula 2013, 11; Järjestöbarometri 2013, Seretin, Eronen &
Peltosalmi 2012, 17.)

Rauman Seudun Katulähetys ry:n työllisyyden hoito – yhteistyönä eri toimijoiden kanssa
Rauman Seudun Katulähetys ry edistää työllisyyttä ja kehittää työllisyyttä tukevia
palveluja. Palveluja tarjotaan matalankynnyksen ryhmätoiminnoista vaihtoehtoiseen ammattikoulutukseen. Yhdistyksen kehittämän Polku hyvinvointiin -mallin
avulla edistetään vaikeasti työllistyvien työllisyyttä.
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Rauman Seudun Katulähetys ry on kansalaisjärjestö, jonka palvelut tuottavat
ammattitaitoinen henkilökunta ja koulutetut vapaaehtoistyöntekijät. Se työllistää
tällä hetkellä yli 30 vakituista työntekijää. Toimintaa rahoittavat Rauman seudun
kunnat, Satakunnan ELY-keskus, Euroopan Sosiaalirahasto, Rauman seurakunta,
Raha-automaattiyhdistys, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kullttuuriministeriö sekä Vakka-Suomen Nuorisosäätiö. Yhdistyksen tehtävänä on lisätä alueellista hyvinvointia ihmisläheisesti.
Päivittäin yhdistyksen toiminta tavoittaa yli 100 henkilöä. Kohderyhmänä ovat
kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset. Katulähetys tarjoaa palveluita,
jotka käsittävät asumisen, työllistymisen tai koulutuksen. Tavoitteena on saada
yksilö hänelle sopivan tuen piiriin. Tukimuotoja ovat muun muassa yksilö- ja ryhmävalmennus, työpajatoiminta, päiväkeskus ja tukiasumistoiminta. Yhdistys on
kristillinen päihdealan toimija, mutta sen tuottamat palvelut ovat avoimia kaikille
vakaumuksesta ja uskonnosta riippumatta. (Rauman Seudun Katulähetys ry:n
www-sivut 2014.)
Rauman Seudun työllisyyden hoidossa avainsana on kolmannen sektorin ja Rauman kaupungin alueen toimijoiden välinen yhteistyö. Rauma kuuluu myös äkillisen
rakennemuutoksen alueeseen, joten rakennetyöttömyyden ehkäisyyn ja sen vähentämiseen kolmannen sektorin apua tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän.
Rauman Seudun Katulähetyksellä on jo nyt suhteellisen paljon yhteistyökumppaneita ja työllistämisen puolesta on toimittu jo yli kymmenen vuotta.
Rauman Seudun Katulähetys ry on luonut Polku hyvinvointiin -mallin, jonka avulla
on tarkoitus muun muassa edistää haastavan kohderyhmän työllistymistä. Mallissa kuvataan asiakkaan polkua matalan kynnyksen toiminnasta kohti avoimia
työmarkkinoita. Kuvatut keinot ovat sitouttaminen, aktivoiminen ja eteenpäin ohjaaminen. Malli pohjautuukin vertauskuvallisesti liikennevalojen väritykseen: punainen väri tarkoittaa sitä, että kuntoutuspalvelu on kauempana avoimista työmarkkinoista kuin vihreällä alueella olevat kuntoutuspalvelut. Poluttamisella tarkoitetaan
katkeamatonta tukipalveluketjua sekä askel kerrallaan etenemistapaa kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Rauman Seudun Katulähetys ry:n www-sivut 2014.)

Esille osaaminen ja toiminnan vaikutukset
Työllisyyden hoito vaati jatkuvaa panostusta. Yhteiskunnan eri sektorien yhteistyö
korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän. Voimavaroja pitää yhdistää ja puhaltaa yhteen hiileen. On yhä tärkeämpää tehdä toimivaa yhteistyötä kolmannen
sektorin toimijoiden, kaupungin sekä muiden yhteistyötahojen kesken. Kolmannen sektorin toimijoiden, myös katulähetyksen on tehtävä osaamistaan näkyväksi
ja entistä tehokkaammin perustella kolmannen sektorin vaikuttavuutta. Kuntapäättäjät ja valtion työllisyyden hoidosta vastaavat henkilöt ovat avainasemassa
toiminnan rahoituksessa tulevaisuudessa. Rahoitusjärjestelmän tulisi järjestöjen
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näkökulmasta lisätä turvallisuutta: toiminnan pitkäjänteisyyttä. Kaupungin näkökulmasta eahoitusjärjestelmän tulisi varmistaa kuntalaisten tasavertaisuus palveluissa sekä se, että toiminnan tavoitteet toteutuvat.
Sosiaali- ja terveysjärjestöt vaikuttavat valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Vaikuttamisen edellytys on, että järjestöt tunnetaan ja koetaan asiantuntijana ja
vastuullisena toimijoina omalla alallaan. Järjestöt arvioivat onnistuneensa ihmisen
äänen esiin tuojina. (Seretin, Eronen & Peltosalmi 2012, 16.)
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Koulutuksella rakennetaan hyvinvointia
Brasiliassa
Ellinoora Söderman, sosionomi (AMK), opiskelija, Diakoniaammattikorkeakoulu

Heinäkuussa 2014 brasilialaisen Gente de bem -järjestön toiminnanjohtaja Luciano Diniz sai Facebookissa viestin eräältä opettajalta:
Haluaisin kertoa sinulle eräästä tytöstä, joka osallistui järjestönne projektiin viime vuonna. Ehkä itsekin muistat tapauksen. Jo paljon ennen
kuin tyttö tuli kouluumme, oli hänellä monenlaisia ongelmia. Muistan
hyvin päivän, jona aloittelitte projektianne koulussamme. Tyttö oli silloin koulumme kirjastossa suorittamassa avustustyötä, jonka oli saanut
seuraamuksena nyrkkitappelusta koulumme toisen oppilaan kanssa.
Tyttö tuli itse kysymään minulta voisiko osallistua projektiinne, ja tietenkin heti suostuin. Kaikkien yllätykseksi saimme jonkin ajan kuluttua
tutustua aivan uudenlaiseen tyttöön. Näyttää siltä, että autoitte häntä
kokemaan onnistumisen tunteita ja ehkä sitä kautta löytämään itsensä,
sillä hänestä on tullut oikea unelmoija! Projektinne toimintoihin osallistumisen jälkeen hänellä ei ole ollut koulussa enää minkäänlaisia käyttäytymisongelmia.
Noin 7,9 miljoonaa brasilialaista nuorta (38 %) elää köyhyydessä. Heidän perheidensä tulot ovat alle puolet valtion määrittelemästä vähimmäispalkasta,
joka vuonna 2014 on noin 237 euroa kuukaudessa. Myös noin 27 prosenttia
15–17-vuotiaista nuorista käy töissä. Brasilialaisten nuorten suurimmat ongelmat
liittyvät köyhyyteen, eriarvoisuuteen, kouluttamattomuuteen, lapsityövoimaan,
väkivaltaan, teiniraskauksiin, seksuaaliseen hyväksikäyttöön, suojaamattomaan
seksiin ja sukupuolitauteihin, AIDSiin sekä huumeiden käyttöön. (UNICEF 2011,
26–27.)
Brasilian sosiaalisten ongelmien ydin on julkisten varojen epätasaisessa jakautumisessa, toisin sanoen valtavissa eroissa rikkaiden ja köyhien mahdollisuuksissa. Jo peruskoulunsa aloittavien lasten taidoissa on suuria eroja. Nobelin taloustieteen palkinnon vuonna 2000 voittaneen amerikkalaisen James Heckmanin
mukaan paras ase sosiaalista eriarvoisuutta ja matalaa tuottavuutta vastaan on
investoiminen pieniin lapsiin. Jo alle kolmevuotiaana opitaan kognitiiviset ja sosioemotionaaliset perustaidot. Eikä lapsiin panostaminen tarkoita vain päivähoidon
ja koulutusjärjestelmän parantamista, vaan myös perheiden kanssa tehtävän työn
merkityksen korostamista. (Scherer & Stefano 2014, 41.)
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Maailmanpankin teettämän tutkimuksen mukaan Brasilia oli yksi harvoista maista,
joka on onnistunut viime vuosien aikana tasoittamaan julkisten varojen jakautumista. Miljoonat nuoret ovat onnistuneet pääsemään työelämään peruskoulutodistus kädessään, samanaikaisesti palvelualojen sektorilla on avattu mahdollisuuksia matalasti koulutetuille ja kansallinen ohjelma, ”Bolsa família”, on toiminut
tehokkaasti äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi. Asiantuntijat kuitenkin väittävät, että jos julkisen puolen koulutusjärjestelmälle ei tehdä jotain, kaikki kehitys jää
polkemaan paikalleen. (Scherer & Stefano, 2014, 40–41.)

Arvoja ja osaamista rakentamassa
Gente de Bem on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö Curitiban
kaupungissa, Brasiliassa. Se toimii Paraná-osavaltion alueella, kymmenessä eri
kaupungissa. Vuonna 2006 toimintansa aloittanut järjestö on kokeneiden sosiaalialan ammattilaisten perustama. Aluksi järjestö toimi julkisissa kouluissa oppilaiden parissa, mutta pian toiminta laajentui ja järjestö alkoi oppilastyön lisäksi
tarjota kursseja muun muassa vanhemmille sekä ammatillista lisäkoulutusta opettajille. Järjestössä uskotaan, että kasvatus on enemmän kuin pelkkää ohjaamista
ja henkilökohtaisten kykyjen kehittämistä. Yksilö nähdään tuntevana, sosiaalisena,
fyysisenä, taiteellisena, esteettisenä, luovana, intuitiivisena, henkisenä ja hengellisenä kokonaisuutena. Jokaista näistä ihmisen osa-alueista voi ja niitä tulee kehittää. Järjestössä uskotaan myös, että ainoastaan inhimillisyyteen ja humaaneihin
arvoihin perustuvalla kasvatuksella on mahdollista muuttaa ympäristöä ja luoda
kestävämpi yhteiskunta. Työ perustuukin tasapainon ja harmonian etsimiseen, ei
pelkästään ihmisen ja luonnon välillä, vaan myös ihmisten kesken.
Brasilian nykyisen koulutusjärjestelmän yhtenä suurimmista heikkouksista nähdään peruskoulutuksen puolipäiväisyys. Vanhempien ollessa töissä valvomatonta
vapaa-aikaa jää liikaa. Ulkona aikaansa viettävistä nuorista tulee helposti ”kadun
kasvattamia”. Suurella osalla oppilaista, varsinkin valtion julkisista kouluista ammatilliseen koulutukseen hakeutuvista, oppimisvaikeudet ja sitoutumattomuus
opiskeluun näkyvät erityisen selvästi. Toisaalta myös puolipäiväisen koulupäivän
puolestapuhujia löytyy. Puolipäiväisyyttä perustellaan muun muassa lapsen oikeudella vapaa-aikaan ja omaan valintaan siitä, mitä haluaa vapaa-ajallaan tehdä vai
haluaako ehkä olla tekemättä mitään. (G1 2014.)
Gente de Bem kantaa omalta osaltaan kortensa kekoon järjestämällä nuorille toimintaa koulupäivän ulkopuolella. Järjestön työ nuorten parissa on moniulotteista.
Toiminta murrosikäisten nuorten parissa keskittyy nuorten ammatilliseen kasvuun
ja esimerkiksi perhesuhteisiin, rakkaus- ja seksikysymyksiin. Itsetunto ja itsetuntemus, nuoren omat vahvuudet ja heikkoudet sekä itsensä voittaminen ovat tärkeitä
aihepiirejä. Järjestöllä on 75 nuorten ryhmää 23 koulussa, 10 eri kunnassa.
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Lasten ja nuorten hyvinvointi koostuu muun muassa psykososiaalisista taidoista,
kuten ihmissuhdetaidot, ristiriitojen ja ongelmien ratkaisutaidot sekä omien kokemusten ilmaisutaito. Yhteisö- ja ryhmämuotoiset toimintatavat lisäävät lasten
ja nuorten hyvinvointia muun muassa kehittämällä yhteistyötaitoja ja positiivista
kommunikaatiota. Lisäksi ne kehittävät myönteisiä tunteita, mahdollistavat osallistumisen kokemuksen ja lisäävät vahvuuksia. Kriisit ja vastoinkäymiset kuuluvat
elämään. Psykososiaalisten taitojen avulla niistä selviäminen voi olla kuitenkin helpompaa. Osallisuutta ja vahvuuksia tukemalla voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia. (Koivisto & Rautakoski 2013.)
Vuonna 2014 valmistuneen brasilialaisen tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten
sosioemotionaalisella tukemisella on suora yhteys lapsen oppimiseen ja koulussa
pärjäämiseen. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi lapset, joiden vanhemmat ovat
kiinnostuneita lapsensa koulunkäynnistä, menestyvät koulussa huomattavasti paremmin kuin toverinsa. Yllättävää tutkimuksessa oli, että hyväosaisemmat, työssäkäyvät ja akateemisesti koulutetut vanhemmat osallistuivat keskimäärin vähemmän lastensa koulunkäyntiin liittyviin asioihin kuin vähäosaisemmat vanhemmat.
(Santos & Primi 2014, 71–72.)
Myös Gente de Bem -järjestössä korostetaan, että vanhempien ja perheen jäsenten tulee olla päävastuussa lasten ja nuorten kasvatuksesta. Vastuu ei voi jäädä pelkästään kouluille. Vanhempien kanssa tehtävän työn tavoitteena on tukea
vanhempien osallistumista lastensa koulunkäyntiin ja elämään. Lapsen suhdetta
omaan perheeseen ja yhteisöön rikastutetaan ja vahvistetaan.
Nuorten ja heidän perheidensä kanssa tehtävän työn lisäksi Gente de Bem järjestää koulutusta opettajille ja muille kasvatuksesta kiinnostuneille ammattilaisille. Se
organisoi luentoja, seminaareja ja koulutuksia. Järjestön ajatusmallissa on monia
yhtenäisyyksiä Suomen koulutusjärjestelmän kanssa. Vuonna 2013 organisaatio
järjesti kansainvälisen seminaarin yhteistyössä Suomen suurlähetystön kanssa,
jossa Suomesta asti kutsutut luennoitsijat esittelivät suomalaista koulutusjärjestelmää 400 kasvatusalan ammattilaiselle. Seminaaria oli mahdollista seurata reaaliaikaisesti myös internetin välityksenä.
Gente de Bem -järjestössä uskotaan, että opettajan roolin tulisi kehittyä perinteisestä tiedon jakajasta oppimisen helpottajaksi ja edesauttajaksi, positiivisen oppimisympäristön luojaksi ja oppimisen mahdollistajaksi. Jotta opettaja voi auttaa
kaikkia oppilaita, täytyy hänellä olla kuitenkin erityistä herkkyyttä nähdä jokainen
yksilö eri konteksteissa, perheidensä ja yhteisöjensä jäseninä sekä omien maidensa ja koko maailman kansalaisina. Opettajat itse voivat oppia tätä ”erityistä
herkkyyttä” muun muassa omaa itsetuntemustaan ja arvojaan kehittämällä.
Järjestössä on käynnissä Suomen suurlähetystön kanssa yhteistyössä toteutettava ”Antoisa opetus muuttaa maailmaa” -koulutushanke. Hankkeessa hyödynnetään suomalaisen koulutuksen parhaita käytäntöjä brasilialaisten opettajien
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täydennyskoulutuksessa. Osallistujat ovat valtion koulujen opettajia, joita koulutetaan luomaan, koordinoimaan ja toteuttamaan pedagogista suunnitelmaa, jossa
heijastuu Suomen koulutuksen onnistuneet käytännöt. Opettajat toteuttavat kurssin jälkeen käytännön hankkeen omassa koulussaan. Lisäksi hankkeella pyritään
vaikuttamaan päättäjiin ja opetusalan viranomaisiin tuomalla esille onnistuneen
suomalaisen koulun parhaat puolet. (Ojala Raisa, henkilökohtainen tiedonanto
29.9.2014.)
”Koulutus järjestetään Suomen suurlähetystön tuella ja kouluttajien joukossa on
suomalaisia. Koulutus on julkisen valvonnan alainen. Tämä tarkoittaa muun muassa, että siihen osallistuvat saavat korkeamman koulutuksen, joka osaltaan vaikuttaa myös heidän palkkaansa. Koulutuksen laajuus on 360 tuntia.”, kuvailee
koulusta suunnitteleva Diniz. ”Suomen kanssa tekemämme kansainvälinen yhteistyö voi parhaimmillaan jouduttaa Brasilialaisen koulutusjärjestelmän kehittymistä.”
Omien toimintojensa ohella Gente de Bem osallistuu myös kehitys- ja avustustyöhön niiden yhteisöjen alueella, joilla toimii. Järjestö on esimerkiksi lahjoittanut neljä
tuhatta kirjaa erään yhteisön perustamaan kirjastoon ja toiminut välittäjänä neljän
kymmenen tietokoneen lahjoituksessa kouluille huumeiden vastaisen ohjelman
käyttöön.

Kokonaisvaltaisella koulutuksella kestäviä tuloksia
Gente de Bem -järjestön työ perustuu ”kokonaisvaltaisen koulutuksen” ideologiaan, joka kansainvälisesti tunnetaan GATE-ideologiana (Global Alliance for
Transforming Education). Mallissa, jossa korostetaan kilpailun sijaan yhteistyötä,
kulutuksen sijaan kestävää resurssien hyödyntämistä ja byrokratian sijaan ihmisten keskeistä vuorovaikutusta, uskotaan jokaisen henkilön sisällä oleviin mahdollisuuksiin ja niiden esille tuomisen tärkeyteen positiivisella ja inhimillisellä tavalla.
(Yus 2002.)
Kaiken koulutuksen tavoitteena on kautta historian ollut lähinnä kansallisen tuotannon kasvu ja kansan kuuliaisuuden, uskollisuuden sekä kurin kehittäminen.
GATE-mallissa keskiössä on ihminen ja tavoitteena on käyttää ihmisten kykyjä ja
henkilökohtaisia unelmia kansakuntien kehittymisen välineinä. Kansan kehityksen
tulisi mennä taloudellisen kehityksen edelle. Itsetuntemuksen ja arvojen kehittäminen ovat välttämättömiä hyvinvoinnin edistämiselle ja mielenterveys-, huume-,
alkoholi-, väkivalta-, korruptio-, yksinäisyys-, itsemurhaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Vain ihmiset, jotka kokevat oman elämänsä merkitykselliseksi, voivat olla
tuottavia. (Yus 2002.)
Samoin kuin jokainen yksilö kehittyy fyysisesti, emotionaalisesti ja henkisesti, yksilö
kehittyy myös hengellisesti. Kaikkein tärkein ja arvokkain ihmisen osa on ihmisen
sisin, subjektiivinen elämä tai sielu. GATE-mallin mukaan hengellisen ulottuvuuden
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puuttuminen ihmisen elämästä on yksi ratkaisevista tekijöistä, joka voi johtaa itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Kaiken koulutuksen tulisikin ottaa huomioon jokainen
elämän ulottuvuus. Eettinen ohje ”Älä tee toiselle, mitä et halua toisen tekevän
sinulle” tunnustetaan useimmissa kulttuureissa. Maailmassa tarvitaan ihmisiä, jotka haluavat helpottaa toisten kärsimystä ja uskovat, että muutos on mahdollista.
(Yus, 2002).

Varat ja vapaaehtoistyö ovat järjestötyön haasteita Brasiliassakin
Järjestön toiminnanjohtaja Luciano Diniz myöntää, että rahoituksen hankkiminen
on järjestötyössä Brasiliassakin suuri haaste. Gente de Bem pyrkii yleensä saamaan rahoituksen viideltä eri rahoittajalta. Jos yksi putoaa pois, jäljelle jää kuitenkin neljä ja toimintojen jatkuvuus varmistuu. Gente de Bemin rahoittajia ovat muun
muassa öljy-yhtiö Petrobras ja teollisuusalan yritys Instituto Votorantim. Brasilian
valtio lahjoittaa järjestölle maan rajoilla takavarikoituja, laittomasti maahan tuotuja
tavaroita, joita järjestö saa varojenkeruuna myydä eteenpäin. Valtion kouluissa toimivan järjestön ei myöskään tarvitse maksaa käyttämistään tiloista.
Muutoin olemme päättäneet järjestömme sisällä, ettemme havittele
valtiota toimintojemme rahoittajaksi. Tähän on yksinkertaisesti syynä
se, että valtio on osoittautunut todella epäluotettavaksi kumppaniksi.
Olemme nähneet useiden vakavasti otettavien organisaatioiden joutuvan lopettamaan toimintansa, koska valtio ei ole pitänyt rahoituslupauksiaan. (Luciano Diniz)
Gente de Bem tekee yhteistyötä useiden eri organisaatioiden ja toimijoiden kanssa, joiden joukossa esimerkiksi paikallistelevisio, yliopistoja ja useita erilaisia hyväntekeväisyysjärjestöjä. Yhteistyöltä järjestön toiminnanjohtaja sanoo toivovansa
toimintojen järkeistämistä ja ongelmanratkaisun systematisointia. Tärkeää on, että
työ ja apu kohdentuisivat oikein.
Gente de Bem -järjestöllä ei ole varsinaisia vapaa-ehtoisia, jotka työskentelisivät
suoraan esimerkiksi nuorten parissa. Nuorten ja perheiden ongelmat ovat usein
niin vaikeita ja haastavia, että järjestössä luotetaan palkallisten ammattilaisten
apuun. ”Vapaaehtoiselta ei ehkä löytyisi tarvittavaa asiaan omistautumista eikä
pitkäjänteisyyttä”, pohtii Diniz. ”Toisaalta meillä on kyllä vapaaehtoisia, jotka työskentelevät varainhankinnassa tai tuottavat palkatta esimerkiksi materiaalia järjestön käyttöön. Myöskään monet luennoitsijat tai kouluttajat eivät ota vastaan
palkkiota ja toimivat näin järjestön vapaaehtoisina.” Toimintaan useilla eri tavoilla
osallistuvista vapaaehtoisista ei Dinizin mukaan ole pulaa. Haasteena on yhdistää
jokaisen vapaaehtoisten vahvuudet tarjolla oleviin työtehtäviin. ”Olen huomannut,
että vapaaehtoistyötä tekevät tulevat toimintansa kautta myös itse onnellisimmiksi. Tunneäly suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön, mutta myös omaan itseen
kehittyy”, Diniz kuvailee.
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”Koulutuksen tulisi näytellä pääosaa sosiaalisen muutoksen strategiassa”
Brasilialaisen julkisen puolen koulutusjärjestelmän kehittämisprosessin tulisi olla
syvällinen ja pitkä. ”Jos minulla olisi valta, käyttäisin koulutusta sosiaalisen muutoksen strategiana”, kaavailee Diniz. ”Loisin kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet
kouluttautumiseen. Lisäisin opettajien työn arvostusta, tekisin parhaiten koulussa
menestyvistä oppilaista opettajia, panostaisin heidän koulutukseensa ja parantaisin heidän palkkojaan. Palkkaisin kouluihin sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja.
Kehittäisin erityisen koulutuksen koulujen hallinnosta vastaaville henkilöille, jotta
he todella osaisivat johtaa kehitystä oikeaan suuntaan. Panostaisin erityisesti julkisiin peruskouluihin.” Diniz uskoo, että Brasilialla olisi valtavasti opittavaa Suomen
koulutusjärjestelmän kehittämisestä. ”En kuitenkaan usko taikatemppuihin, jolla
järjestelmää muutettaisi hetkessä. Tässä on kysymys syvällisestä kulttuurin muutoksesta, jossa koulutus nähtäisi tärkeimpänä.”, pohtii Diniz.
Kollegoilleen suomalaisissa järjestöissä Diniz haluaa lähettää terveisensä ja korostaa viestissään yhteisvastuuta. ”Maiden fyysiset rajat eivät pidä ulkopuolella
yhä laajenevia globaaleja ongelmia. Nostaisin tärkeimpinä esiin ilmaston lämpenemisen lisäksi sosiaaliset erot, jotka usein ovat sotien ja konfliktien aikaansaajia. Uskon, että syy moniin kriiseihin, joiden keskellä elämme, on ihmiskunnassa
vallitseva yleinen arvojen puute, ylenpalttinen kulutus ja itsekeskeisyys. Näiden
vakavien ongelmien keskellä, elämme saman taivaan alla ja kärsimme yhteisten
valintojemme seuraamuksista. Toiset ehkä enemmän kuin toiset, mutta joka tapauksessa tekemillämme valinnoilla on vaikutusta meihin kaikkiin. Toivon, että hyvää
tahtovien ja hyvää tekevien ihmisten lukumäärä kasvaisi ja että heillä riittäisi ennen
kaikkea innostusta muuttaa ihmiskunnan suuntaa.”

Artikkeli perustuu pääosin ”Gente de Bem” -järjestön toiminnanjohtajan, Luciano Dinizin, haastatteluun
elokuussa 2014. Gente de Bem -järjestön toimintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa: www.gentedebem.org tai Facebookissa www.facebook.com/associacaogentedebem
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Kontti – varoja hyvän tekemiseen
Hanna-Riikka Vesterholm, sosionomi (AMK), opiskelija, Satakunnan
ammattikorkeakoulu

Suomen Punaisen Ristin Kontti-kierrätystavarataloja on kymmenellä eri paikkakunnalla. Kontti tuottaa Punaiselle Ristille varoja avustustyöhön ja ehkäisee
syrjäytymistä. Kontissa on mahdollista tehdä hyväntekeväisyyttä osallistumalla
vapaaehtoistyöhön, lahjoittamalla tai ostamalla lahjoitettuja tuotteita. Hyväntekeväisyyteen kerättävät varat jaetaan yhtäältä paikalliselle Suomen Punaisen Ristin
piirille, joka tuottaa esimerkiksi ystävätoimintaa, ensiapukoulutusta ja kriisiapua,
toisaalta katastrofirahastoon, jota käytetään niin ulkomaan kuin kotimaan apuun
sekä kolmanneksi Konttiketjun kehittämiseen. Konttiketju mahdollistaa Suomen
Punaisen Ristin (SPR) toiminnan.

Kontin alkuvuodet
Kontti-tavaratalo aloitti toimintansa vuonna 2002. Aiemmin toimintaa harjoitettiin kirpputoritoimintana ja kierrätyspalveluna: asiakkaat myivät omia tuotteittaan
Jyväskylässä ja Viitasaarella sijaitsevissa myymälöissä ja lahjoittivat myymättä
jääneet tuotteensa kirpputorille myytäväksi tai suoraan hyväntekeväisyyteen. Katastrofiapuun lahjoitetut tai valikoidut vaatteet lähetettiin katastrofialueelle ja myyntitarkoitukseen kelpaamattomat vaatteet laitettiin kierrätykseen. Toiminnan ajatuksena oli, että ihmiset voivat osallistua hyväntekeväisyyteen lahjoittamalla tuotteita,
joita voidaan toimittaa apua tarvitseville. Kirpputorit tarjosivat kohtuuhintaisia tuotteita ja kirpputorin myyntituloilla avustettiin vähävaraisia tai onnettomuuden uhreja
sekä työllistettiin pitkäaikaistyöttömiä. (Tilus 2000, 24–25.)
Vuonna 2001 perustetettiin kierrätyspalvelukeskus Kontti Kuopioon ja Ouluun
(Tilus 2001, 11). Aluksi Kontti-kierrätyspalvelut olivat piirien tai osastojen alaista
toimintaa. Vuoden 2013 loppuun mennessä Kontteja oli perustettu kymmenelle
paikkakunnalle. Vuonna 2002 Konttiketjussa vakituisena työskenteli 10 henkilöä
ja palkkatuella 150 eri henkilöä. Henkilöstössä oli harjoittelijoita, työkokeilijoita, yhdyskuntapalvelua suorittavia sekä vapaaehtoisia. (Suomen Punaisen Ristin toimintakertomus 2002, 26.)
Kontin toimintamallia on haettu Ruotsista ja erityisesti Tanskan Punaisen Ristin
varainhankinnan tavoista, sillä niissä kierrätyskeskukset ovat menestyneet hyvin
(Tilus 2001, 11). Satakunnan piirin valmiuspäällikkö Kari Petäjä kertoo idean rakentuneen kansainvälisen vaateavun kautta. Jugoslaviaan kerättiin vuonna 2001
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vaatteita ja myöhemmin kenkiä. Lahjoitusten määrä ylitti kaikki arviot. Lahjoitusten
joukossa oli tuotteita, joita ei voitu sellaisenaan toimittaa katastrofialueelle – esimerkiksi hameita ja turkkeja. Nämä lahjoitukset haluttiin hyödyntää SPR:n hyväksi.
Raumalla oli ennen keräyksiä ehdotettu kirpputoritoiminnan perustamista. Kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi, Satakunnan piirin valmiuspäällikkö Kari Petäjä, silloinen Länsi-Suomen piirin toiminnanjohtaja Matti Pokela ja
silloinen varainhankintapäällikkö Armas Rahola organisoivat Jugoslaviaan suunnatun avustuskeräyksen tavaran ja kansainvälisen vaateavun prosessia. Ehdotus
Kontti-kierrätystavaratalon perustamisesta vietiin vuonna 2000 Suomen Punaisen
Ristin hallituksen kokoukseen, jossa asian valmistelulle määrättiin oma työryhmä.
(Kari Petäjä henkilökohtainen tiedonanto 16.9.2014.)

Kontin toiminta ja tavoitteet nyt
Nykyisin Kontti-tavaratalot toimivat yhä samoin tavoittein kuin toiminnan alkuvuosina. Konteissa kerätään varoja avustustyöhön, myydään lahjoitettua tavaraa ja
ehkäistään syrjäytymistä työllistämistoiminnan avulla. Päätavoitteina ovat varainhankinta avustustyöhön sekä työllisyyspalvelujen tuottaminen. Kontti-tavaratalojen tulokset käytetään SPR:n avustuskohteisiin. Tuloksesta jaetaan 50 prosenttia
Punaisen Ristin piirien paikalliseen ohjelmatyöhön, 25 prosenttia Punaisen Ristin
katastrofirahastoon ja 25 prosenttia Konttiketjun toiminnan kehittämiseen. Toimintaa ohjaavat Suomen Punaisen Ristin arvot: inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, ykseys ja yleismaailmallisuus.
Kontti tarjoaa tuettua työtä pitkään työttömänä olleille. Kontissa on erilaisia työtehtäviä kuten lajittelu, myyntiosaston hoito, kassatyöskentely, asiakaspalvelu, siivous, hinnoittelu sekä silitys- ja kuljetustehtävät. Konteissa lajitellaan kansainväliseen
vaateapuun menevät vaateet, jotka paalataan ja lähetetään katastrofialueille sekä
avustetaan kotimaassa apua tarvitsevia. Työllisyystoiminnan tavoitteena on työntekijöiden työelämänvalmiuksien parantaminen sekä jatkopolkujen löytäminen yhdessä työntekijöiden kanssa. Konttijakson aikana on mahdollisuus opiskella työn
ohessa, oppisopimuksella tai muuten päivittää tietoja ja suorittaa työllistymistä
edistäviä passeja ja kortteja kuten hygieniapassi ja työturvallisuuskortti.
Vuonna 2013 Kontti työllisti 1137 eri henkilöä yhdellätoista eri paikkakunnalla.
Konttiketjun toiminnalla on kerrannaisvaikutuksia yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Jakso Kontissa katkaisee työttömyyttä, tarjoaa aktiivisesti apua työpaikan
hakuun, kouluttaa työntekijöitä ja lisää heidän osaamispääomaansa. Työssä ollessaan työntekijät ovat osallistuvia yhteiskunnan jäseniä ja kuuluvat työyhteisöön
sekä työterveyshuollon piiriin. Yhteiskunnan näkökulmasta he ovat palkansaajia ja
veronmaksajia. Paikallisesti otetaan huomioon toimijoiden tarpeet ja työttömyysrakenne sekä työllisyysmahdollisuudet, mutta ketjumainen toiminta mahdollistaa
onnistuneen mallin valtakunnallisesti. Tällä hetkellä rakennetaan uutta valtakunnallista työllisyystoiminnan strategiaa.
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Kontin johtamisperiaatteena on kuunnella asiakkaan tarpeita ja vastata niihin.
Kontti-ketjussa asiakasta arvostetaan ja asiakas voi luottaa varainhankintaan.
Kontti tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä oman alan ammattilaisina. Konttia johdetaan liiketaloudellisin periaattein: toiminnan tulee olla
kustannustehokasta. Strategisena tavoitteena on laajentua kasvun kautta. (Suomen Punainen Risti Kontti 2013.) Kontin visio on olla arvostetuin valtakunnallinen
kierrätystavarataloketju: vastuullinen kierrätyksen ja kestävän kehityksen edistäjä
sekä paras työllistäjä valtakunnallisesti.
Konttiin voi työllistyä noin yhdeksi vuodeksi. Työntekijä sitoutuu yhdessä henkilöstön kanssa parantamaan työnhakuvalmiuksiaan ja tähtää koko työllisyysjakson
ajan avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Kontissa voi toimia myös vapaaehtoisena ja näin antaa oman panoksensa hyväntekeväisyystyöhön. Vapaaehtoistyön haasteena Kontissa on paitsi työn kausittaisuus, myös vapaaehtoistyöntekijöiden haluttomuus sitoutua toimintaan pitemmäksi aikaa. (Vrt. edellä Hirvosen
artikkeli.)
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