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TOSI-TV-TÄHDESTÄ 
MIELENTERVEYSHOITAJAKSI

ESKO VALTAOJA POHTII OPTIMISTISEEN TAPAANSA 
MERKITYKSELLISYYTTÄ, IHMISYYTTÄ SEKÄ IHMISKUNNAN 
JA MAAPALLON TULEVAISUUTTA.
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Kaki kävi Liedon Novidassa 2-vuo-
tisen aikuisopintolinjan ja valmistui 
lähihoitajaksi helmikuussa 2020. Työ-
paikka turkulaisessa Hoitokoti Peltola 
Oy:ssä järjestyi heti. Paikka ja koko 
mielenterveysala löytyivät oikeas-
taan sattumalta työharjoittelun kaut-
ta. Muissa harjoitteluissa vastaavaa 
ahaa-elämystä ei tullut, sillä etenkin 
sairaanhoidollinen työ ja hoitotoimen-
piteet tuntuivat aluksi haastavilta.

UNELMAYMPÄRISTÖ

– Tein kuntoutumisen tukemisen 
suuntautumisjakson täällä Peltolas-
sa ja olo oli kuin kotiin olisi tullut. 
Sen jälkeen tulin kesätöihin ja val-
mistuttuani pääsin töihin, tuore hoi-
taja kertoo. 

Autismin kirjon asiakkaiden ja las-
tensuojelun jälkihuollon parissa nuo-
rempana toimiessaan mielenterveys-
asiat olivat tulleet jo vähän miehelle 
tutuksi. 

– Työyhteisö on ihana ja lämmin-
henkinen. Mitään selän takana pu-
humista tai vastaavaa ei ole, Kaki 
kiittelee.

Asiakkaiden ikähaitari on aina 
nuorista aikuisista iäkkäisiin. Asi-
akkaat asuvat omissa asunnoissaan 
kerrostaloissa pihapiirin tuntumas-
sa. Pihapiiri on idyllisen viihtyisä 
puutarhoineen. Matalammissa piha-
piirin punatiilisissä rakennuksissa on 
yhteinen ruokasali sekä tilat muun 
muassa henkilökunnalle, johon kuu-
luu lähihoitajien lisäksi esimerkiksi 
sairaanhoitajia ja toimintaterapeut-
teja. Virikkeisiin sekä viihtyisyyteen 
panostetaan ulkona ja sisällä. Aisti-

huonetilatkin ovat rakenteilla yhteen 
rakennukseen.

RATIN TAKAA SOSIAALIALALLE

Kaki uskoo, että auttamisenhalu kum-
puaa hänellä jo perhepäivähoitajana 
toimineen äidin peruina. Big Brother 
-ohjelmaan hän lähti harrastukset 
hyvin mahdollistaneesta Turun Sano-
mien autokuljettajan pestistä 35-vuo-
tiaana. 

Palattuaan tosi-tv-seikkailusta hän 
olikin tunnettu vähän kaikkialla. Sen 
jälkeen hän työskenteli muun muas-
sa erilaisissa sosiaalialan töissä nuo-
riso-ohjaajan koulutuksella. 

Hän kaipasi kuitenkin uusia tuulia, 
ja monissa työpaikoissa vaatimukse-

na oli lähihoitajan koulutus, joten li-
säkouluttautuminen osoittautui var-
teenotettavaksi vaihtoehdoksi.

JULKISUUS TYÖKALUKSI

Rento, rempseä ja huumoria viljelevä 
Kaki myöntää, että joutuu välillä hillit-
semään ja rajoittamaan omaa käytös-
tään ja toimintaansa töissä.

– Kaikki eivät siedä, että puhuu 
paljon tai heittää läppää, joten itse-
reflektointia on hyvä opetella. Esi-
merkiksi masentunut ei välttämättä 
syty huumorista. Moni asiakkaista-
kin tunnistaa minut julkisuudesta, 
mutta olen koettanut kääntää sen 
työssäni työkaluksi, hän sanoo. 

– Siitä voidaan saada jutun juur-

ta. Työminä ja yksityisminä on hyvä 
pitää erillään. Työminä on varmaan 
vähän rauhallisempi enkä muuten-
kaan ole aina niin kova sättääjä kuin 
voi olla mielikuva, hän täydentää.

YDINTYÖNÄ ARJENHALLINNAN 
TUKEMINEN 
Asukkaita tuetaan, motivoidaan ja 
avustetaan arjenhallintaan sekä seu-
rataan fyysistä ja psyykkistä vointia. 
Kaikilla henkilökunnasta on omaoh-
jattavat välillä vaihtuen. Esimerkiksi 
siivouspäivänä hoitajien askareisiin 
kuuluvat lakananvaihdot ja muut arki-
set toimet, ellei asukas kykene niistä 
suoriutumaan. 

Asiakkaat tekevät asuinympäris-
tössä myös pieniä askareita, joista 
saavat ahkeruusrahaa.

– On tärkeää, että ihminen tuntee 
itsensä merkitykselliseksi ja osaksi 
yhteisöä osallistumalla vaikkapa ym-
päristöstä huolehtimiseen, Hauto-
niemi muistuttaa.

Koronauhka on tuonut mukanaan 
yhteistiloihin kuten ruokalaan plek-
sejä ja hoitajille suojat. Varautumis-
suunnitelmat on päivitetty, jos saira-

us iskisi. Kakin mukaan on haastavaa 
saada asukkaat ymmärtämään tilan-
teen vakavuus ja säilyttämään vaik-
kapa ruokailussa suojaetäisyydet. 

SAIRAUS MISSÄ MUUTKIN

Uuden sukupolven hoitajille kuten 
myös Kakille on tärkeää unohtaa 
leimat ja muistaa, että skitsofrenia 
on yksi sairaus siinä missä vaikkapa 
uniapnea. Sen sijaan tärkeää on huo-
mioida jokaisen positiiviset puolet ja 
vahvuudet. 

– Tässä edetään pienillä hiiren 
askelilla ja asiakkaan hymy voi olla 
päivän palkitsevinta. Huumori on 
tärkeä osa, vaikka kohtalot voivat 
olla traagisiakin, kun suurin osa asi-
akkaista on skitsofreenikkoja. Joskus 
tulee täysämpärillinen kuraa nis-
kaan. Sen ei saa antaa mennä ihon 
alle. Tässä työssä pitää vaan joskus 
olla se likasanko, joka asiakkailta 
puuttuu. Jotkut meistä purkavat 
omaa pahaa oloaan vaikka kotona 
puolisolle, Hautoniemi toteaa.

– Ketään ei valitse sitä, vaikka kyse 
olisi päihdeongelmasta, sillä usein ti-
lanne on sattumusten summa. Viime 

kesältä jäi hyvä muisto, kun saimme 
yhdelle asukkaalle työharjoittelu-
paikan läheisestä kaupasta ja työn-
antajalla oli hyvä ymmärrys osatyö-
kykyisen mielenterveyskuntoutujan 
työllistämisestä. Se oli mahtavaa, 
Kaki iloitsee.

LISÄKOULUTUS HORISONTISSA

Nyt 46-vuotiaalla Kakilla on kolme 
lasta: 2-, 4- ja 8-vuotiaat. Töitä teh-
dään Peltolassa jopa viidessä vuoros-
sa, mutta Kaki ei ole tehnyt juurikaan 
yövuoroa. 

– Opiskeluaikoina rahasta oli tiuk-
kaa ja tukien hakeminen tuli tutuk-
si. Nyt olen myynyt tämän homman 
perheelle, että taloustilanne para-
nee, mutta isi joutuu olemaan pois-
sa iltoja. Sitten on vastaavasti taas 
vapaata ja kaksi nuorempaa voivat 
joskus olla aamuisin pidempään ko-
tona, hän summailee. 

Syksyllä Hautoniemi suunnittelee 
lisäkoulutusta mielenterveysalaan, 
koska hänen koulussaan ei voinut 
suorittaa varsinaista erikoistumista 
siihen.
TEKSTI JA KUVAT: MARJO PELTONIEMI

KARI HAUTONIEMI ELI TUTTAVALLISEMMIN KAKI TULI MONIEN TUNTEMAKSI 
TURKULAISEKSI TOSI-TV-OHJELMA BIG BROTHERIN KAUDELTA 2006, JOLLOIN HÄN SELVISI 
FINAALIIN SAAKKA. SEN JÄLKEEN MONIEN ETAPPIEN KAUTTA OMA PAIKKA ON NYT 
LÖYTYNYT LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN 
PARISSA. JOSKUS PALKITSEVINTA TYÖPÄIVÄSSÄ ON ASIAKKAAN HYMY.

”Joskus tulee täysämpärillinen kuraa niskaan.  
Sen ei saa antaa mennä ihon alle.”

LEPPOISANA HUUMORIVEIKKONA TUNNETTU KAKI ON PIDETTY ILOPILLERI 
UUDELLA TYÖPAIKALLAAN, MUTTA MYÖNTÄÄ, ETTÄ SAA VÄHÄN HILLITÄ ITSEÄÄN 
JA ITSEREFLEKTOIDA SOPIVAN TYÖMINÄN LÖYTÄMISEKSI.

PELTOLAN IDYLLISTÄ MAISEMAA. AIDAN TAKANA ON PUUTARHA, JOTA HOIDETAAN YHDESSÄ.
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OMAISYHTEISTYÖ VIRALLISTETTIIN

Mielenterveyshoidossa on ollut koko 
ajan enemmän vallalla suuntaus, että 
potilaan omaiset halutaan ottaa pa-
remmin huomioon. Kolmas sektori 
eli järjestösektori on samalla kokenut 
valtakunnallisesti vahvistumisen jul-
kisen sektorin rinnalla. Omaiset sekä 
järjestöt eli kolmas sektori osalliste-
taankin nykyisin tärkeiksi osiksi poti-
laan hoitoverkostoa. 

– Kun työntekijät ja ihmisten työ-
kenttä vaihtuvat, selkeä sopimus ja 
malli kertovat miten omaisyhteistyön 
suhteen toimitaan ja ne takaavat si-
ten omaistoiminnan saumattoman 

jatkuvuuden. Toimintojen yhteinen 
koordinointi on myös tärkeää sopi-
musosapuolten välillä. Tämän tyyp-
piset sopimukset voivat tulla laajem-
minkin aiheelliseksi, hallinnollinen 
osastonhoitaja Mia Blomqvist Tyks 
Psykiatrian Psykoosivastuualueelta 
taustoittaa.

JÄRJESTÖ KOULUTTAA

Yhteistyösopimuksen juuret ovat vuo-
sina 2012–2016 Varsinais-Suomessa 
käynnissä olleessa Auttava omainen 
–hankkeessa. Siinä luotiin vertaistu-

ellisen omaisneuvonnan työparimalli. 
Kyseinen hanke puolestaan sai alkun-
sa Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen 
FinFamin yhteisestä ideariihestä. 

Varsinais-Suomen FinFami ry vas-
taa sekä psykoosivastuualueen osas-
tojen hoitajien että vapaaehtoisten 
vertaisomaisten luento- ja työpaja-
tyyppisistä koulutuksista, jotta he 
pystyvät yhdessä tukemaan tuen tar-
peessa olevaa omaista. 

Vertaisia on tähän mennessä kou-
lutettu yhteistyön puitteissa lähes 
50. He ovat omaisia, jotka ovat itse 
saaneet tuen ja avun omaisyhdistyk-

seltä aikaisemmin ja haluavat laittaa 
hyvän kiertämään. Hoitajista puo-
lestaan mahdollisimman moni pyri-
tään saamaan peruskoulutukseen ja 
sen jälkeen innokkaat varsinaiseen 
omaisneuvojakoulutukseen.

OMAISNÄKÖKULMAA 
HOITAJILLE
Tyksin Mia Blomqvist haluaa kannus-
taa hoitajia, että kannattaa mennä, jos 
on mahdollisuus päästä kuulemaan 
kertomus omaisen kokemuksista. 

– Kun aikoinaan itse kävin oman 
alueeni ensimmäisissä omaisyhteis-
työn koulutuksissa, omaisen tarina 
oli aivan valtavan koskettava, Blom-
qvist kertoo.

– Muistan sitä aikaa, kun tein itse 
hoitajana osastolla töitä ja potilas 
lähti lomalle kotiin. Minusta se oli 
hieno asia, että potilas oli kuntou-
tunut siihen pisteeseen. En silloin 
ajatellut, että siellä voi olla omainen 
aivan kauhuissaan siitä, että miten 
hän pärjää potilaan kanssa. En ym-
märtänyt edes puhua siitä omaisen 
kanssa ja kysyä miten jaksat. Nyt 
omaisten näkökulmaa kuultuani 
osaisin sen tehdä, hän jatkaa.

HUIPPUPALAUTETTA

Hoitajat psykoosivastuualueella in-
formoivat omaisia ja kertovat tuen 
mahdollisuudesta, ja jaossa on myös 
esitteitä.

– Omaisilta on tullut paljon pa-
lautetta, että tuen saaminen on 
muuttanut koko heidän elämäänsä 
positiiviseen suuntaan, omaistyön 
koordinaattori Satu Säilä Varsinais-
Suomen FinFami ry:ltä kertoo. 

Tyksin Psykoosivastuualueelta 
Blomqvistin lisäksi mukana val-
mistelussa on ollut ylihoitaja Maria 
Oksanen-Mäkelä ja sopimuksen alle-
kirjoitti vastuualuejohtaja ylilääkäri 
Jyrki Heikkilä. Varsinais-Suomen 
mielenterveysomaiset-FinFami ry:ltä 
puolestaan mallia ja sopimusta ovat 
rakentaneet Satu Säilän lisäksi toi-
minnanjohtaja Milla Roos ja toimin-
nanjohtaja Maria Virkki Salon seu-
dun FinFami ry:stä.t 

Nähtäväksi jää yleistyvätkö yhteis-
työsopimukset kolmannen sektorin 
kanssa muuallakin Suomessa.
TEKSTI JA KUVA: MARJO PELTONIEMI

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ OTETTIIN ENSIMMÄISENÄ 
SUOMESSA OMAISYHTEISTYÖSSÄ ASKEL ETEENPÄIN SOLMIMALLA VIRALLINEN 
YHTEISTYÖSOPIMUS TYKS PSYKIATRIAN PSYKOOSIVASTUUALUEEN SEKÄ VARSINAIS-
SUOMEN MIELENTERVEYSOMAISET – FINFAMI RY JA SALON SEUDUN FINFAMI RY 
-OMAISJÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ. YHTEISTYÖMALLI TOIMII HOITAJA-VERTAINEN-TYÖPARILLA.

VALMISTELUSSA MUKANA OLLEET HALLINNOLLINEN OSASTONHOITAJA MIA BLOMQVIST 
(TAKANA VAS.) TYKS PSYKIATRIALTA JA SATU SÄILÄ VARSINAIS-SUOMEN FINFAMI RY:LTÄ 
ILOITSEVAT SIITÄ, ETTÄ OMAISTOIMINNALLE ON NYT PSYKOOSIVASTUUALUEELLA SEKÄ 
TOIMIVA MALLI ETTÄ SEN VIRALLISTAVA SOPIMUS.

Ensiuutinen! Lyhyesti

ITSEMURHISSA KASVUA 
KORONAKEVÄÄNÄ

Yle uutisoi 15.5.2020, että koro-
nakevät lisäsi itsemurhien määriä 
Suomessa. Maalis–huhtikuun aikana 
epäiltyjä itsemurhia tehtiin Suomes-
sa lähes 15 prosenttia enemmän ver-
rattuna viime vuoteen. Tähän men-
nessä koronaan on kuollut Suomessa 
318 ihmistä (2.6.2020). Vertailun 
vuoksi itsemurhaan kuolee joka vuo-
si noin 800 ihmistä. Arvioidaan, että 
itsemurhaa yrittäviä on 10 000–30 
000, ja itsemurha-ajatuksia on 80 
000 ihmisellä. Suomi on maailman 
kärkipäässä onnellisuudessa, mutta 
myös itsemurhatilastoissa. 7.1.2020 
julkaistiin Suomen ensimmäinen 
virallinen Käypä hoito -suositus it-
semurhien ehkäisyyn ja itsemurhaa 
yrittäneiden hoitoon. Asiantuntija 
sosiaalipsykiatrian professori Sami 
Pirkola peräänkuuluttaa varhaista 
apua ja ihmisistä välittämistä aihet-
ta koskevassa lyhytdokumentissa 
Selviytyjät - kahdeksat kasvot itse-
murhayritykselle.

TAMPEREELLA JA HELSINGISSÄ 
IHMETELLÄÄN POTILASKATOA

Tampereen yliopistollisen sairaalan 
psykiatrian toimialuejohtaja Hanna-
Mari Alanen sekä Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin akuutti- ja 
konsultaatiopsykiatrian linjajohtaja 
Pekka Jylhä pohtivat Ylen haastatte-
lussa 15.5.2020 psykiatristen potilai-
den asiakaskatoa, joka on näkynyt alu-
eilla. Pirkanmaan Pitkäniemessä jopa 
kolme osastoa on ollut tyhjillään, 
minkä epäillään tarkoittavan, että 
Pirkanmaalla on nyt hyvin sairaita 
ihmisiä, jotka eivät hakeudu hoitoon. 
Pääkaupunkiseudulla psykiatrisia po-
tilaita on ollut koronakevään aikana 
noin 20 prosenttia vähemmän taval-
liseen verrattuna. Samanlaista viestiä 
on kantautunut läpi kevään muualta-
kin. Syiksi epäillään muun muassa, 
että osaa potilaista koronariski saat-
taa pelottaa. Toiset ehkä välttelevät 
järjestelmän kuormittamista. Alanen 
pelkää, että kyseessä on tyyntä myrs-
kyn edellä ja jossain kohtaa voi tulla 
ruuhkaa.

Helsingin Sanomat uutisoi 
25.5.2020 Pelastakaa Lapset -jär-
jestön huhtikuussa teettämästä 
Lapsen ääni 2020 -kyselystä. Jopa 
puolet vastanneista lapsista ja nuo-
rista ovat kokeneet stressiä ja ah-
distuneisuutta koronakriisin aikana. 
Erityisen haastavaan asemaan ovat 
joutuneet vähävaraisten perheiden 
lapset.

– Meidän on nyt tärkeä varmis-
taa, että lapsiperheitä tuetaan. 
Emme saa toistaa 1990-luvun la-
man virheitä, joiden myötä mas-
satyöttömyys ja palvelujen heiken-
täminen johtivat monen perheen 
pitkäaikaiseen syrjäytymiseen. Sen 
lisäksi, että vanhempien toimeen-
tulo on turvattava, tarvitaan myös 
lisäresursseja muun muassa neu-
voloihin, kasvatukseen sekä nuo-
risotyöhön. Saamme tällä viikolla 
hallituksen lisätalousarvion mukai-

sen lasten ja nuorten tukipaketin, 
320 miljoonaa, eduskunnan käsitte-
lyyn. Pidetään lapsista huolta. Lap-
set ja nuoret tarvitsevat meiltä nyt 
erityistä tukea, kommentoi kansan-
edustaja Pia Lohikoski Mielenter-
veyshoitaja-lehdelle 2.6.2020.

LAPSILLE JA NUORILLE TUKEA

KUVA: PIXABAY
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