
Arvokasta arkea 
Ikäihmisen hyvä hoito – suosituksista tekoihin 
  

Koulutuksessa tarkastellaan ikääntyneen ja/tai 
muistisairaan ihmisen hyvää hoitoa lainsäädännön, 
suositusten sekä tutkimusten valossa.  
Koulutuksessa perehdytään teemoihin 
käytännönläheisesti kytkemällä aiheet hoitotyön 
arjen tilanteisiin. 

Koulutuksen kohderyhmä:  
Koulutus soveltuu seniori- ja 
vanhustyön henkilöstölle, 
esimiehille, alan opiskelijoille sekä 
muille aiheesta kiinnostuneille.  
 
  
Koulutuksen sisältö:  
Koulutuksen sisältö räätälöidään 
käytettävissä olevan ajan ja 
asetetun tavoitteen mukaisesti 
yhdessä tilaajan kanssa.  
 
Koulutus voi muodostua esimerkiksi 
seuraavista teemoista: 
• Vanhuspalvelulaki ja 

laatusuositukset - mitä nämä 
tarkoittavat meidän 
hoitoympäristössämme? 

• Merkityksellinen ja arvokas arki 
pitkäaikaishoidossa 

• Osallisuuden tukeminen   
• Itsemääräämisen vahvistaminen 

ikäihmisen /muistisairaan 
ihmisen arjessa 

 
 

 
Ota yhteyttä! 
  
Suunnittelija 
Tamara Björkqvist 
tamara.bjorkqvist@ikainstituutti.fi 
puh. 040 7550630  
 
 

Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta! 

mailto:tamara.bjorkqvist@ikainstituutti.fi


Tartu hetkeen 
Kohtaamisia ikäihmisen arjessa 
  

 
Koulutuksen tavoitteena on avartaa näkemystä 
kohtaamisen merkityksestä ikäihmisen hoitotyössä. 
Koulutuksessa pysähdytään arjen pienten tilanteiden 
äärelle, tarkastellaan ikäihmisen arvokkuutta tukevaa 
kohtaamista ja pohditaan muistisairaan ihmisen 
kohtaamiseen liittyviä tekijöitä.  
  

Koulutuksen kohderyhmä:  
Koulutus soveltuu seniori- ja 
vanhustyön henkilöstölle, 
esimiehille, alan opiskelijoille, 
vapaaehtoisille sekä muille 
aiheesta kiinnostuneille.  
 
 
Koulutuksen sisältö: 
Koulutuksen sisältö räätälöidään 
käytettävissä olevan ajan ja 
asetetun tavoitteen mukaisesti 
yhdessä tilaajan kanssa.  
 
Koulutus voi muodostua 
esimerkiksi seuraavista teemoista: 
• Kohtaamisia arjessa – 

kohtaamisen taito 
• Muistisairaan ihmisen 

kohtaaminen – haasteita vai 
mahdollisuuksia? 

• Omaisen kohtaaminen 
• Voimavarojen ja vahvuuksien 

tukeminen arjessa 
• Pienten hetkien merkitys 

muistisairaan ihmisen hoidossa 
 

 
Ota yhteyttä!  
 
Suunnittelija 
Tamara Björkqvist  
tamara.bjorkqvist@ikainstituutti.fi 
Puh. 040 755 0630 

Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta! 

mailto:tamara.bjorkqvist@ikainstituutti.fi
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Rikasta arkea 
Elämänmakuista elämää kaiken ikää 
  

Ota yhteyttä!  
 
Suunnittelija 
Tamara Björkqvist  
Tamara.bjorkqvist@ikainstituutti.fi 
Puh. 040 755 0630 

Tarkoituksellinen arki on elämänmakuisen elämän 
perusta. Tarkoituksellisuuden tunnetta ja hyvinvointia 
vahvistavat mielekäs tekeminen ja osallistuminen arjen 
toimintoihin omien voimavarojen mukaisesti.  
 
Koulutuksessa perehdytään käytännön keinoihin ja 
työmenetelmiin, joilla voidaan tukea ikäihmisen 
voimavaroja, hyvinvointia ja tarkoituksellisuuden 
tunnetta.  

Koulutuksen kohderyhmä: 
Koulutus soveltuu seniori- ja 
vanhustyön henkilöstölle, 
esimiehille, alan opiskelijoille sekä 
muille aiheesta kiinnostuneille.  
  
 
Koulutuksen sisältö:  
Koulutuksen sisältö räätälöidään 
käytettävissä olevan ajan ja 
asetetun tavoitteen mukaisesti 
yhdessä tilaajan kanssa.  
 
Koulutus voi muodostua 
esimerkiksi seuraavista teemoista:  
• Tarkoituksellinen arki – mistä on 

kysymys? 
• Elämänhistorian merkitys 
• Voimavarat ja niiden lähteet 

arjessa 
• Käytännön välineitä ja 

työmenetelmiä ikääntyneen 
tarkoituksellisen arjen 
tukemiseen  

Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta! 

mailto:Tamara.bjorkqvist@ikainstituutti.fi


Hyvää hoitoa yhdessä tehden 
Työyhteisön voimavarat ja työhyvinvointi 
  

Ota yhteyttä!  
 
Suunnittelija 
Tamara Björkqvist  
tamara.bjorkqvist@ikainstituutti.fi 
Puh. 040 755 0630 

Hyvän hoidon kulmakivenä on hyvinvoiva työyhteisö! 
 
Koulutuksessa tarkastellaan seniori- ja vanhustyön 
arkea ja toimintatapoja työhyvinvoinnin 
näkökulmasta. Koulutuksessa perehdytään työn 
mielekkyyteen, merkityksellisyyteen ja iloa tuoviin 
tekijöihin sekä näiden vahvistamiseen arjen 
vanhustyössä. 

Koulutuksen kohderyhmä:  
Koulutus soveltuu seniori- ja 
vanhustyön henkilöstölle, 
esimiehille, alan opiskelijoille 
sekä muille aiheesta 
kiinnostuneille.  
 
 
Koulutuksen toteutus ja sisältö:  
Koulutuksen sisältö räätälöidään 
käytettävissä olevan ajan ja 
asetetun tavoitteen mukaisesti 
yhdessä tilaajan kanssa.  
 
Koulutus voi muodostua 
esimerkiksi seuraavista 
teemoista:  
• Yhdessä tekemisen voima 
• Arvostava työyhteisö 
• Työn ilo ja työn imu 
• Työn merkityksellisyys  
• Työssä jaksaminen ja 

työhyvinvointi 
• Hoitajan voimaantuminen 
 
 

Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta! 
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