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TIIVISTELMÄ 
 
 
Riitta Koivula: Ikääntyneiden alkoholinkäyttö palvelutaloissa. 
Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi. 
Palvelutalojen osahankkeen loppuraportti.  
Raportteja 2/2008. Helsinki: Ikäinstituutti. 

           
 
Ikääntyvien ja ikääntyneiden alkoholinkäyttö on arkipäiväistynyt – asuivat he sitten kotona tai 
palvelutalossa. Ikäinstituutti osallistui vuosina 2005-2008 Sininauhaliiton koordinoimaan 
Liika on aina liikaa –ikääntyminen ja alkoholi -projektiin palvelutalojen osahankkeella.  
 
Palvelutalojen osahankkeen tavoitteena oli 1) vanhustyön ammattihenkilöstön 
päihdeosaamisen lisääminen, 2) yhteistyöverkostojen luominen päihdeorganisaatioiden 
kanssa ja 3) ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä itsemääräämisen ja 
elämänlaadun ylläpitäminen. Osahankkeessa oli mukana kaksi kolmannen sektorin 
palvelutaloa ja yksi kunnallinen palvelutalo pääkaupunkiseudun kolmesta kunnasta 
Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Kehittämistoiminnassa lähdettiin liikkeelle haittojen 
ennaltaehkäisyn näkökulmasta. 
 
Tutkimustietoa ikääntyvien alkoholinkäytöstä on vähän. Ikääntyvien alkoholinkäytöstä 
puhuminen on suomalaisessa kulttuurissa vielä uutta. Palvelutalojen kehittämistoiminnassa 
edettiin tästä syystä kunkin palvelutalon paikallista kulttuuria kunnioittaen nostaen ilmiötä 
esiin siinä tahdissa kuin se paikallisesti osoittautui mahdolliseksi. Alkukartoituksena tehdyn 
kyselyn ja prosessikoulutuksen jälkeen hankkeessa koottiin yhteen hoitajien huolen aiheita ja 
toiminnan kirjoittamattomia sääntöjä. Hankkeessa kehitettiin muun muassa miesten 
vertaistuellista ryhmätoimintaa ja järjestettiin lääkärin pitämiä yleisöluentoja. Henkilökunta 
opetteli ottamaan alkoholinkäytön puheeksi kaikkien palvelutalojen asukkaiden ja omaisten 
kanssa. 
 
Ikääntyvien alkoholinkäyttö ei ole yksinomaan yksilöiden oma asia. Kehittämistyön aikana 
todettiin, että toimintaa on pohdittava paitsi yksilön, koko palvelutaloyhteisön näkökulmasta 
sekä myös suomalaisena kulttuurisena ja yhteiskunnallisena kysymyksenä laajemminkin. 
Aihepiiri herättää aluksi runsaasti tunteita ja eettisiä kysymyksiä.  
 
Hankkeen tuloksena synnytettiin alustavat suositukset – toimintaohjeita ja interventioita – 
palvelutaloille. Suositukset sisältävät ohjeita eritasoiselle toiminnalle: asukastasolle, 
työntekijätasolle, organisaatiotasolle ja verkostoitumisen tasolle. Suosituksia on jatkossa 
arvioitava ikääntyvien omaa ääntä tutkimuksellisesti kuunnellen. 
 

 
Avainsanat: ikääntyminen, alkoholi, palvelutalo, kehittämistoiminta 
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SAMMANFATTNING 
 
 
Riitta Koivula: De äldres alkoholbruk i servicehus.  
För mycket är alltid för mycket – de äldre och alkohol. Servicehus -delprojektets slutrapport.  
Rapporter 2/2008. Helsingfors: Äldreinstitutet.  
 
 
De äldres alkoholbruk har blivit mera vardagligt – oberoende av om de bor hemma eller på 
servicehus. Äldreinstitutet deltog åren 2005 – 2008 i det av Sininauhaliitto koordinerade 
projektet För mycket är alltid för mycket – äldre och alkohol med ett delprojekt om 
servicehus.  
 
Syftet med servicehusprojektet var 1) att öka kunskapen om missbruk hos personalen, 2) att 
skapa samarbetsnätverk med missbruksorganisationer och 3) att främja de äldres hälsa och 
funktionsförmåga samt upprätthålla deras självbestämmande och livskvalitet. I delprojektet 
deltog två servicehus inom tredje sektorn och ett kommunalt i Helsingfors, Esbo och Vanda. 
Utvecklingsarbetet hade en preventiv infallsvinkel.  
 
Det finns litet forskningsbaserad kunskap om de äldres alkoholbruk. Det är ännu nytt att tala 
om de äldres alkoholbruk i den finländska kulturen. Av den anledningen respekterade man i 
utvecklingsarbetet varje servicehus egen kultur och lyfte fram fenomen i den takt det var 
möjligt. Efter en inledande enkät och processkolning sammanfattades de bekymmer vårdarna 
uttryckte och verksamhetens oskrivna regler. I projektet utvecklade man bl.a. 
stödgruppsverksamhet för män och arrangerade läkarföreläsningar. Personalen tränade sig i 
att ta upp alkoholbruket till diskussion tillsammans med alla boende och anhöriga.  
 
De äldres alkoholbruk är inte enbart individens egen angelägenhet. Under utvecklingsarbetet 
kunde man konstatera att verksamheten måste diskuteras, förutom ur individens, också ur hela 
servicehussamfundets synvinkel samt som en mera omfattande kulturell och samhällelig 
finländsk fråga.  
 
Som resultat av projektet formulerades preliminära rekommendationer – verksamhetsriktlinjer 
och interventioner – för servicehusen. Rekommendationerna omfattar riktlinjer för olika 
nivåer av verksamheten: de boende, personalen, organisationen och nätverket. 
Rekommendationerna skall i det fortsatta arbetet utvärderas genom att via forskning lyssna på 
de äldres röst.  
 
Nyckelord: åldrande, alkohol, servicehus, utvecklingsarbete          
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ABSTRACT 
 
 
Riitta Koivula: Older adults and their use of alcohol in service housing.  
Too much is always too much – Older adults and alcohol. The final report of the service 
house subproject.  
Reports 2/2008. Helsinki: Age Institute. 
 
 
The use of alcohol in older adults has become more commonplace – whether they live 
independently or in service housing. In 2005-2008, the Age Institute organised a service 
house subproject as part of the Too much is always too much project coordinated by The 
Finnish Blue Ribbon.  
 
The aim of the service house project was to 1) increase the knowledge of the personnel about 
alcohol abuse, 2) create cooperation networks between abuse organisations, and 3) promote 
health and functional capacity in older adults and maintain autonomy and quality of life. The 
subproject included two third-sector service houses and one municipal service house in 
Helsinki, Espoo and Vantaa. The development project had a preventive vantage point. 
 
There is not much literature about the use of alcohol in older adults, and discussion on older 
adults’ use of alcohol is quite recent in Finland. Due to this, the development activities were 
performed respecting the culture of each service house, addressing the local phenomena to the 
extent it was possible. After the initial survey questionnaire and process training, the project 
collected the nurses’ concerns and the unwritten rules of practice. The project developed peer 
support activities for men and organised general lectures by physicians. The professionals 
learned to discuss alcohol related issues with residents and their families. 
 
Older adults and their use of alcohol is not only a personal question. During the development 
project, we found out that the practices should be considered not only from the perspective of 
an individual but also from the aspect of the service house community and as a larger social 
and cultural issue in Finland. The issue may stir up all kinds of emotions and ethical concerns. 
 
The project resulted in preliminary recommendations – directives and interventions – for the 
service houses. The recommendations include instructions for activities on various levels: 
residents, professionals, organisation and networks. In the future, the recommendations 
should be evaluated keeping in mind the voice of the older adults. 
 
Keywords: ageing, alcohol, service house, development 
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ESIPUHE 
 
Kun lähdimme vuonna 2005 aloittamaan Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja 

alkoholi -projektiamme, tuntui siltä, että ikääntyneiden alkoholinkäytöstä puhuminen oli 
vaikeaa ja ehkä hieman kiusallistakin. Moni palvelutalo oli hankkinut tai hankkimassa luvan 
alkoholinmyyntiin ravintoloissaan, sillä tilausta tämän kaltaiselle palvelulle oli selvästi. 
Yhtäkkiä ruvettiin puhumaan eläkeikäisten lisääntyneestä alkoholin kulutuksesta ja jopa 
alkoholiongelmista. Vastakkain risteilivät kysymykset muun muassa itsemääräämisoikeudesta 
ja siitä saako vanhakin ihminen juoda alkoholia elämän iloihin ja suruihin. Tämä ristiriita on 
kulkenut mukana koko projektimme ajan, enkä tiedä pystyykö tähän kysymykseen löytämään 
oikeaa vastausta koskaan.  

Näytti kuitenkin siltä, että projektimme aihealue ei ollut syntynyt tyhjästä, vaan 
todella oikeasta tarpeesta. Ikäinstituutti lähti omalle osaamisalueelleen eli vanhustenhuollon 
puolelle etsimään kehittämiskohdetta, jossa tarve voisi olla suurta. Kolme palvelutaloa otti 
Ikäinstituutin kehittämistyön idean vastaan ja alkoi kehittää henkilöstönsä päihdeosaamisen 
lisäämistä. 

Ensimmäiset koulutukset pidettiin projektin alkamisvuoden syksyllä ja siitä on 
edetty pikku hiljaa jokaisessa talossa hieman eri tavoin. Kolme vuotta on lopulta hyvin lyhyt 
aika ottaa haltuun vanhustyölle varsin vieras aihealue. Mutta kuten käsillä olevasta raportista 
näkyy, sitä on varsin merkittävässä määrin kuitenkin tapahtunut. 

Ikäinstituutin osahanke on ollut projekti, jossa sujuvalla tavalla ehkäisevän 
päihdetyön perusteita on sovellettu käytäntöön. Raportista näkyy, miten teoria ja käytäntö 
voivat käydä dialogia keskenään ja synnyttää siten myös uutta. Tietoa ja tutkimusta 
ikääntymisestä ja alkoholista on hyvin vähän, mutta projektissamme on voitu hyödyntää heti 
se niukka tutkimustieto, mikä maailmalla on olemassa, koska pystyimme palkkaamaan 
tutkijan ja olemme pyrkineet pitämään tutkimuksellisen työotteen vahvana. Ikäinstituutin 
palvelutalojen osahanke on hyvä esimerkki siitä, kuinka tutkimuksellinen työote kulkee läpi 
kehittämistyön. 

Haluan kiittää koko projektimme puolesta osahankkeeseen osallistuneita 
palvelutaloja ja näiden johtoa ja henkilöstöä, koska he lähtivät näin ennakkoluulottomasti 
mukaan uusia työmuotoja kehittävään projektiimme. Riitta Koivula on moneen otteeseen 
maininnut, kuinka monipuolista ja uutta opettavaa tämä yhteistyö on ollut. Haluan myös 
kiittää Ikäinstituuttia osallistumisesta monitoimijaprojektiimme. Ikäinstituutti on tuonut 
mukanaan tietoa ikääntymisestä ja sen tutkimuksesta ja ymmärrystä siitä, mitä vanhenemisen 
tutkimus on. Hankkeemme on ollut oppimisprosessi - matka - jossa olemme ennen kaikkea 
oppineet toinen toisiltamme ja sukeltaneet aivan uudenlaiseen maailmaan. Päätavoitteemme 
on ollut auttaa ikääntyneitä, joilla on ongelmia päihteiden käytön kanssa, ja samalla tuottaa 
tietoa henkilöstölle, jotta nämä voisivat auttaa ikääntyneitä ja jaksaa paremmin omassa 
työssään. Uskomme, että kun henkilöstö voi hyvin, voivat he auttaa parhaiten myös 
ikääntyneitä.  

Tämä ei ole projektin päätös, vaan vasta alku sille tiedolle, millaista 
päihdeosaamista ikääntyneiden palveluissa tarvitaan. 
 
 
Maria Viljanen 
Liika on aina liikaa - ikääntyminen ja alkoholi -projektin projektipäällikkö 
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JOHDANTO 
 
Ikääntyvät ja ikääntyneet käyttävät alkoholia asuivat he sitten kotona tai palvelutalossa. 
Palveluasumisen piirissä asui vuoden 2005 lopussa 26 200 ikääntynyttä, joista 21 300 oli 75 
vuotta täyttäneitä. Vuodesta 1995 asiakasmäärä on kasvanut lähes 80 prosenttia ja 75 vuotta 
täyttäneiden määrä on yli kaksinkertaistunut. Palveluasumisesta hieman yli puolet on 
yksityisten palveluntuottajien eli järjestöjen ja yritysten tuottamaa. Kunnat tuottavat 
palveluasumisesta 42 %, järjestöt 44% ja yritykset 13% (Ikääntyneiden sosiaali- ja 
terveyspalvelut 2005).  
 
Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015 (2006) mukaan ihmisten omatoimisuutta 
terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitäjinä ja edistäjinä tulisi tukea huolehtimalla, että 
ympäristö ja olosuhteet edistävät terveellisiä valintoja. Kansanterveyslaitoksen tuoreen 
tutkimuksen (Laitinen ym. 2008) mukaan ikääntyneiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt. 
Raittiiden eläkeläisten osuus on pienentynyt. Vuoden 2007 Sosiaalibarometrissä 
(Sosiaalibarometri 2007) päihdeongelmaiset nimettiin väestöryhmäksi, jonka hyvinvoinnin 
tila on heikentynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Syiksi mainittiin päihdeongelmaisten 
määrän kasvu, alkoholiverotuksen alhaisuus sekä ikääntyneet ja entistä huonokuntoisemmat 
päihteiden käyttäjät. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (2008) korostaa ikääntyneiden 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta varhaista puuttumista päihteiden 
väärinkäyttöön. 
 
Ikääntymiseen liittyviä riskitekijöitä ovat muun muassa yksinäisyys ja elämän 
tarkoituksettomuus leskeksi jäämisen ja ystävien poismenon jälkeen. Näihin 
elämäntilanteisiin liittyen ikääntyneiden mielenterveys- ja alkoholiongelmat saattavat 
lisääntyä. Väestön ikääntyminen lisää palvelutarvetta, vaikka ikääntyneet ovat myös 
yhteiskunnan voimavara. Sosiaali- ja terveysministeriön Hyvinvointi 2015 –ohjelman (2007) 
tavoitteiden mukaisesti tulisi etsiä keinoja, joilla tehostetaan varhaista puuttumista ja 
ennaltaehkäisyä sekä ehkäistään sosiaalisten ongelmien syntymistä. Terveyden edistämisen 
politiikkaohjelman (2007) mukaan alkoholin riski- ja kokonaiskulutuksen vähentäminen sekä 
tupakasta vieroittaminen ovat tärkeitä tavoitteita sosiaalisten, terveydellisten ja 
yhteiskunnallisten haittojen minimoinnissa. 
 
Ikääntyneiden alkoholinkäyttö on yleistynyt ja arkipäiväistynyt (Sulander 2007; Haarni & 
Hautamäki 2008). Alkoholinkäytöllä on ja tulee olemaan osansa ikääntyvien ja ikääntyneiden 
elämässä (Jyrkämä 2007a). Suomalaiseen kulttuuriin on kuitenkin aina kuulunut vahva 
moraalinen ja poliittinen liikehdintä liiallista alkoholinkäyttöä vastaan (Tolvanen & Jylhä 
2005).  
 
Ikääntyneiden alkoholinkäyttö voidaan jakaa alkoholiriippuvuuteen, raittiuteen ja 
kohtuulliseen käyttöön (alcohol dependence, abstinence, low-risk or moderate use) (Oslin 
2004). Aallon ja Holopaisen (2008) mukaan alkoholin suurkulutus muodostaa jatkumon, joka 
voidaan jakaa kolmeen osaan: riskikulutus, haitallinen käyttö ja riippuvuus. Monissa 
tutkimuksissa ikääntyneiden alkoholinkäyttö jaetaan ajallisen käytön mukaan (early-onset 
alcoholics; late-onset alcoholics), jolloin juominen on joko alkanut jo ennen 60 vuoden ikää 
tai vasta myöhäisessä iässä. Useiden tutkimusten mukaan juominen on alkanut stressaavan 
elämäntilanteen, kuten leskeytymisen ja eläköitymisen seurauksena. (esim. Dufour & Fuller 
1995; Suhonen 2005.) Suomessa ikääntyviin liittyvä alkoholitutkimus on toistaiseksi ollut 
vähäistä. Lisää tutkimustietoa tarvittaisiin erityisesti kulttuurisesta ja arkielämän 
näkökulmasta (Jyrkämä & Haapamäki 2008). 
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Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Koska 
ikääntyneiden alkoholinkäytöstä ei seuraa nuoremmille sukupolville tyypillisiä ongelmia, 
kuten työttömyyttä ja lainrikkomuksia, ikääntyneiden alkoholinkäyttöä saatetaan sekä 
yksityisten ihmisten että ammattilaisten parissa aliarvioida. Nuoremmilla ikäryhmillä 
alkoholihaitat huomataan usein työ- ja perheongelmien myötä. Ikääntyvien kohdalla 
terveyshaitat korostuvat. Toistuvien kaatumisten, aliravitsemuksen, muistiongelmien, 
neurologisten ongelmien, masennuksen jne. takana saattaa olla alkoholin ja lääkkeiden 
väärinkäyttöä (Dufour & Fuller 1995; Aalto & Holopainen 2008).  
 
Ikääntyessä herkkyys alkoholihaitoille kasvaa biologisten ikääntymismuutosten – kuten 
elimistön veden määrän vähenemisen ja keskushermostomuutosten – vuoksi. Lääkkeiden ja 
alkoholin yhteisvaikutukset ovat merkittävä tekijä tämän ikäryhmän kohdalla. Tästä syystä 
suositellut alkoholinkäytön annossuositukset ovat ikääntyneille nuorempia matalammat. 
(Oslin 2004; Aira 2007.) Myös suurkulutuksen raja on ikääntyneillä nuorempia alhaisempi 
(Aalto & Holopainen 2008). 
 
Alkoholinkäyttö ei ole yksinomaan yksilön oma asia (Mäkelä 2008). Muille aiheutetut haitat 
ovat vahva syy puuttua alkoholin riskikäyttöön (Alkoholi ja perusterveydenhuolto 2006). 
Ongelmaksi saattaa muodostua se, että suuri osa suomalaisista, jotka ovat eläneet tiukassa 
alkoholikulttuurissa, saattaa kokea kaikkinaiset rajoitukset epämiellyttävinä. Jos kulttuurissa 
elää laajalti kannatettuna käsitys siitä, että toisen ihmisen alkoholinkäyttöön puuttuminen on 
paha asia sinänsä, hidastuu uusien, omaehtoisten sosiaalisten alkoholisääntöjen syntyminen. 
(Apo 1999.) 
 
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Sininauhaliiton koordinoiman Liika on aina liikaa –
ikääntyminen ja alkoholi -projekti (2005-2008) syntyi vastaamaan näihin tarpeisiin. 
Ikäinstituutti oli projektissa mukana vastuualueenaan palvelutalojen osahanke. Tässä 
raportissa kuvataan kehittämistyön lähtökohtia, tavoitteet, eteneminen ja tuloksia. Lopuksi 
esitetään suositukset – toimintaohjeita ja interventioita – palvelutaloille.  

 

LIIKA ON AINA LIIKAA –ikääntyminen ja alkoholi -hanke 

 
LIIKA ON AINA LIIKAA –ikääntyminen ja alkoholi 2005-2008 oli Sininauhaliiton 
koordinoima hanke. Hankkeen esittely www.tippavaara.info –nettisivujen mukaisesti: 
 

Liika on aina liikaa hankkeen lähtökohta  

 
Kaikilla ihmisillä on ihmisarvo ja oikeus yhteiskunnan palveluihin. Hankkeen tarkoituksena 
on tuoda esille, että myös päihdeongelmainen ikääntynyt tarvitsee ja on oikeutettu saamaan 
apua ja palveluita. 
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Hankkeen päämäärä ja visio 

Hankkeen kokonaistavoitteena on tuoda keskusteluun ikääntyvien päihdeongelmat. Niistä on 
voitava keskustella ja ne on voitava diagnosoida. Vailla hoitoa olevat ikääntyneet 
päihdeongelmaiset pitää saada oikea-aikaisen ja sopivien palveluiden piiriin. Hanke tuottaa 
tietoa tutkimuksista ja asiakastyön kokemuksista sekä soveltaa käytäntöön niistä nousevia 
hyviä toimintatapoja. Hanke myös tiedottaa yleisesti alkoholin ja ikääntymiseen liittyvistä 
yhteisvaikutuksista. Tavoitteena ei ole raitistaa ikääntyneitä eikä määrittää sitä, mikä on 
oikeaa alkoholinkäyttöä. 

 
Projektin keskeisimmät tehtävät ovat 

o kehittää asiakastyön avulla ikääntyvien kohtaamiseen ja hoitoon soveltuvia toimivia 
päihdetyön menetelmiä.  

o tiedottaa ikääntyvien terveyteen vaikuttavista alkoholin haitoista  
o lisätä päihde- ja vanhustyön ammattilaisten osaamista  
o tuottaa relevanttia tutkimustietoa  
o herättää aiheeseen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua 
 

Hanketta koordinoi Sininauhaliitto ja siihen kuuluu kolme osahanketta. Liika on aina liikaa 
on monitoimijahanke, joka tekee tiivistä yhteistyötä osahankkeiden lähikuntien kanssa.  
 
Päääkaupunkiseudulla osahankkeita on kaksi. Toista hallinnoi Ikäinstituutti, ja toista 
yhdessä Sininauhasäätiö ja Helsingin diakonissalaitos. Näiden kumppanina toimii Espoo, 
Helsinki ja Vantaa. Itä-Suomessa Tyynelän kehittämiskeskuksen kumppanina toimii 
Savonlinna, Pieksämäki ja Haukivuori.  
 
Ydintoimijoiden lisäksi hankkeen yhteistyöjärjestöjä ovat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, 
Vanhustyön keskusliitto, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Suomen Psykogeriatrinen 
yhdistys, Suomen Vanhusten turvakotiyhdistys sekä Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry.  
 
Hanke on nelivuotinen (2005–2008) ja sen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. 

 

PALVELUTALOJEN OSAHANKE 
 
Ikääntyneiden alkoholinkäyttö palvelutaloissa 
 
Palvelutaloissa asuvat ikääntyvät ovat ammattihenkilöstön kokemusten mukaan 
heterogeeninen ryhmä alkoholin käyttötavoiltaan: alkoholinkäyttö voi olla mukavaa 
sosiaalista yhdessäoloa palvelutalon yhteisissä tiloissa, asunnossa yksin tissuttelua tai vakavaa 
alkoholismia. Kuviossa 1 ilmiö tuodaan visuaalisesti esiin. 
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               alkoholismia 
 
 
 
 
 
 
          mukavaa            tissuttelua 
       yhdessäoloa 
 
 
 
Kuvio 1. Alkoholinkäyttö palvelutaloissa –ilmiönä. 
 
 
Ehkäisevän päihdetyön laatukriteereissä todetaan, että työote ja menetelmät valitaan sen 
mukaan, keihin työ kohdistuu (Laatutähteä tavoittelemassa 2006).  Päihdetyön kokonaisuus 
jaetaan ehkäisevään ja korjaavaan työhön. Ehkäisevän päihdetyön osuus jaetaan yleiseen 
ehkäisyyn ja riskiehkäisyyn, korjaavan työn osuus hoitoon, kuntoutukseen ja jälkityöhön. 
Päihdetyön vaikuttamiskohteita ovat tiedot, asenteet ja oikeudet, suojaavat tekijät ja 
riskitekijät sekä päihteet ja niiden käyttötavat. Päihdetyötä toteutetaan useammalla tasolla – 
yhteiskunnan, paikallisyhteisön, lähisuhteiden ja yksilön tasolla. (Päihdeongelmien ehkäisyn 
… 2007.) 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa toimivalla henkilöstöllä tulee olla valmiudet 
päihteiden käytön ja siitä johtuvien haittojen tai ongelmien tunnistamiseen, puheeksiottoon ja 
varhaiseen puuttumiseen. Tämän lisäksi henkilöstö tarvitsee valmiuksia hoidon tarpeen, 
oikean hoitomuodon ja –paikan ja hoidon suunnitteluun sekä ohjaukseen muiden tarvittavien 
palveluiden piiriin. (Päihdeongelmien ehkäisyn …2007.) 

  

Kehittämistyön lähtökohtia 
 
Osahankkeen lähtiessä käyntiin vuonna 2005 kehittämistyö oli monenlaisen haasteen edessä. 
Seuraavassa haasteet on jaettu viiteen tasoon: kognitiivinen, moraalinen, sosiaalinen, 
emotionaalinen ja hoitotyön taso. 
 
 
1) Aikaisemman tutkimustiedon, koulutuksen, hoitopolun ja hyvien käytäntöjen puute – 
kognitiivinen taso 
 
Ikääntyvien alkoholinkäyttöä palvelutaloissa ei ole juurikaan tutkittu. Asiantila kävi ilmi 
useilla hakusanoilla tehdyistä kirjallisuushauista, joita tekivät sekä hankkeen tutkija että 
osahankkeen projektisuunnittelija.  
 
Hoitohenkilökuntaa ei oltu myöskään peruskoulutuksessa juurikaan koulutettu 
päihdehoitotyön kysymyksiin, saatikka ikääntyvien liiallisen alkoholinkäytön hoidollisiin 
kysymyksiin. Ikääntyvien alkoholinkäyttö oli hankkeen alkuvaiheessa lähtökohtaisesti 
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hoitohenkilökunnalle reflektoimaton ja jäsentymätön osaamisen alue. Alkoholia käyttävien 
ikääntyvien kanssa oli arjessa toimittu niin kuin oli hyväksi nähty, asiaan puuttumatta. 
 
Palvelujärjestelmään ei ole toistaiseksi luotu liikaa alkoholia käyttäville ikääntyville 
hoitopolkua, jonka arjen työntekijät tunnistaisivat. Palvelutalot eivät perinteisesti verkostoidu 
päihdepuolen toimijoiden kanssa. 
 
Päihdeorganisaatioiden nettisivujen, Stakesin Käypä hoito –suositusten (www.kaypahoito.fi) 
jne. kautta ei löytynyt hyviä käytäntöjä palvelutaloissa asuvien ikääntyvien 
alkoholikysymyksiin.  Aihepiiri oli kaiken kaikkiaan ilmiönä teoreettisesti ja hallinnollisesti 
uusi. 
 
 
2) Geroeettiset kysymykset – moraalinen taso 
 
Ikääntyneiden alkoholinkäyttöön suhtaudutaan ehkä moralisoivammin kuin nuorempien 
ikäryhmien alkoholinkäyttöön (Aalto & Holopainen 2008). Moraalisten kysymysten pohdinta 
on oleellinen osa alkoholisoituneiden ikääntyvien hoitotyötä (esim. Palm 2004). Eettinen 
näkökulma on kaiken vanhustyön perusta, koska vanhustyöllä pyritään aina hyvän 
tekemiseen. Vanhuuteen liittyvä kehon, mielen ja ihmissuhteiden haavoittuvuus tekee 
ikääntyvistä oman erityisosaamistaan vaatiman asiakasryhmänsä. Hyvän tekemisessä 
vanhuspalveluiden hyvissä käytännöissä on aina kyse myös työntekijöiden hyvästä. 
(Sarvimäki 2007a.)  
 
Hyvät käytännöt nousevat parhaimmillaan tutkitusta tiedosta. Osahankkeen 
kehittämistoiminnassa jouduimme kuitenkin siis lähtemään liikkeelle ilman tutkittua tietoa. 
Tämä teki kehittämistyöstä monin tavoin haastavan. 
 
 
3) Arvot, uskomukset, normit – sosiaalinen taso 
 
Ikääntyvien alkoholinkäyttöön liittyy monenlaisia arvoja, uskomuksia ja normeja. 
Palvelutalossa asuviin alkoholin liikakäyttäjiin ei aina suhtauduta myötämielisesti: 
”Vanhusten ja erityisryhmien asumisturvallisuutta selvittänyt työryhmä vaatii, että 
vanhustentaloihin ei sijoiteta päihderiippuvaisia.” (Päihdeongelmaiset pois … 2007).  
 
Ikääntyneiden alkoholinkäyttöön on ammattihenkilöstön ja omaisten todettu olevan 
haluttomia puuttumaan, koska ikääntyneillä ajatellaan olevan vain muutamia elinvuosia 
jäljellä ja heidän halutaan saavan nauttia elämästään. Hoitokokemusten mukaan asenne on 
myytti. Ikääntyneet ovat juomisen lopettamisen jälkeen voineet alkaa elämään täydemmin ja 
olevan tyytyväisempiä elämäänsä (Dufour & Fuller 1995). On myös kasvavaa tieteellistä 
näyttöä siitä, että alkoholiriippuvaisilla ikääntyneillä terveyteen liittyvä elämänlaatu on 
parantunut juomisen lopettamisen jälkeen (Oslin 2004; Oslin et al. 2005). 
 
Preston ja Goodfellow (2006) arvelevat ikääntyvien sukupolvelle olevan tyypillistä pitää 
juomista sosiaalisena aktiviteettina, joka kuuluu sosiaaliseen vanhenemiseen (”the cocktail 
hour”). Ilmiötä voikin heidän mukaansa tarkastella sosiaalisen oppimisen teorian kautta. 
Myös Grahamin et al (1996) mukaan sosiaaliset syyt olivat suurin syy ikääntyneiden 
alkoholinkäyttöön.  
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4) Alkoholi ja tunteet – emotionaalinen taso 
 
Sosiaalisissa tilanteissa koettujen emootioiden taustalla vaikuttavat monet tekijät yksilön 
persoonallisista tekijöistä elämänhistoriaan ja kulttuuriseen enkulturaatioon (Kemper 1978). 
Alkoholiin liittyy perinteessämme poikkeuksellisen tiheä ja vahvasäikeinen 
tunnesuhtautumisten verkko (Apo 1999). Aihepiiri herättää myös palvelutalojen 
henkilökunnan keskuudessa voimakkaita tunteita (Laapio 2007). Alkoholin suurkulutus 
näyttäisi kuuluvan eettisesti ei-hyväksyttävään vanhuuteen. Tietoisuus omasta vastuusta ja 
tekojen moraalisesta luonteesta herättää työntekijässä moraalisia tunteita. (Sarvimäki 2007b.) 
 
Emotionaaliset kysymykset ovat merkittäviä myös ikääntyvien itsensä näkökulmasta. 
Lapsuudenaikaisen emotionaalisen tuen puutteen on nähty olevan yksi liiallisen 
alkoholinkäytön riskitekijöistä. Asiantila kiinnittää huomion myös siihen, että ikääntyvien 
kohdalla on merkittävää tarkastella heidän elämäntilannettaan elämänkulkuperspektiivin 
näkökulmasta. (Shaw 2006; Settersten 2003.) 
 
Ikääntyneiden on tutkittu käyttävän alkoholia ahdistuksen lieventämiseen (Hajat et al 2004; 
Graham et al 1996). Alkoholin liikakäyttöön liittyy kärsimystä ja muun muassa häpeän ja 
syyllisyyden tunteita ja heidän kanssaan työskentelyssä tuleekin ottaa huomioon paitsi 
sosiaaliset myös psykologiset ja hengelliset elämän ulottuvuudet (Smith 1998). Liiallisesta 
alkoholinkäytöstä puhuminen saattaa olla ikääntyneelle kivuliasta ja johtaa 
ammattihenkilöstön yhteydestä pois vetäytymiseen (Dufour & Fuller 1995). 
 
 
 
5) Jäsentymätön hoitotyön osa-alue 
 
Ikääntyvien päihdehoitotyö on perinteisesti jäsentymätön hoitotyön osa-alue. 
Päihdehoitotyötä käsittelevässä oppikirjassa (Inkinen ym. 2004) ikääntyvien parissa 
työskentelyä käsiteltiin yhden aukeaman verran. Sairaanhoitajaliiton päihdehoitotyön osa-
alueella ikääntyvien päihdehoitotyötä käsittelevä nettitietokanta hyvistä toimintamalleista oli 
vielä syksyllä 2007 liki tyhjä (www.sairaanhoitajaliitto/paihdehoitotyo/ikaantyvat.fi).  
Päihdetyön koulutuksen minimisisältöjä - 7 kriteeriä - ei oltu vielä hankkeen alussa laadittu 
valtakunnan tasolla (ks. Päihdeongelmien ehkäisyn … 2007). 
 
Päihteet vaikuttavat monin tavoin kognitioon ja toimintakykyyn (Pieninkeroinen & Rapeli 
2006, 324-326): 
 
”Päihteitä väärinkäyttävien henkilöiden kognition häiriöt voidaan käsitteellisesti jakaa kolmeen ilmiöön. 
Ensimmäinen ilmiö on lisääntynyt kognition epätasaisuus, ”kohina”. Raittiina ollessaankin päihteiden 
väärinkäyttäjä usein vaikuttaa huonomuistiselta. Lisäksi hän valittaa, että ”muisti on mennyt”. Kuitenkin 
tarkemmin tutkittaessa muistin ongelmien havaitaan liittyvän pääosin sen hetkisiin vireystilan ja 
tarkkaavaisuuden puutoksiin. Näiden taustalla on puolestaan usein elämäntapaan liittyvä päivärytmin sekavuus 
ja unihäiriöt.  
 
Toinen ilmiö on tavallista vähäisempi joustavuus tiedon valikoinnissa ja toimintamalleissa. Esimerkiksi asiakas 
muistaa edellisellä käynnillä ”asiasta jo sovitun” toivomallaan tavalla. Hän on siis valikoinut viestistä vain 
itselleen sopivan osan. Lisäksi hänen mielensä on muuntanut sen vääristyneeseen muotoon. Päihdepotilailla 
havaitaan myös taipumusta toimia urautuneesti hetken mielijohteesta. Näissä kyse on usein vuorovaikutusta 
ohjaavien merkitysrakenteiden toimintahäiriöistä ja jäykkyydestä. Ilmiö liittyy enemmän potilaan 
temperamenttiin kuin kognitiiviseen suorituskapasiteettiin eli neurokognitioon. Ei kuitenkaan ole harvinaista, 
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että heikon asioiden hoidon taustalla on myös kolmas ilmiö eli neurokognition puutokset. Ne liittyvät joko 
henkilön alkuperäiseen kognitiiviseen suoriutumiseen tai ovat seurausta päihteiden väärinkäytöstä.  
 
Arkipäivän tilanteissa kaikki kolme ilmiötä voivat esiintyä päällekkäin. Tämä tekee vuorovaikutuksen päihteitä 
väärinkäyttävän kanssa hyvin haasteelliseksi.” 

 
 
Kyseisten tekijöiden liittyminen ikääntymismuutoksiin, useisiin samanaikaisiin sairauksiin ja 
runsaaseen lääkitykseen tekee ikääntyneiden päihdehoitotyön kehittämisestä vaativaa. Aallon 
ja Holopaisen (2008) mukaan ikääntyneillä alkoholin aiheuttamat haitat voidaan tulkita väärin 
vanhenemisesta tai jostain sairaudesta johtuviksi. 
 
 
Osahankkeen tavoitteet ja resurssit 
 
Ikäinstituutin hallinnoiman palvelutalojen osahankkeen tavoitteet täsmentyivät hankkeen 
kuluessa. Osahankkeen tavoitteena oli 1) vanhustyön ammattihenkilöstön päihdeosaamisen 
lisääminen, 2) yhteistyöverkostojen luominen päihdeorganisaatioiden kanssa ja 3) ikääntyvien 
terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä itsemääräämisen ja elämänlaadun ylläpitäminen.  
 
Palvelutalojen osahankkeessa toimi yksi kokopäiväinen projektisuunnittelija. Syksystä 2005 
alkaen projektisuunnittelijana toimi YTM Eija Raiski. Projektisuunnittelija vaihtui syksyllä 
2006. Syksystä 2006 lähtien projektisuunnittelijana toimi YTM Riitta Koivula. 
Projektisuunnittelijan esimiehenä toimi Ikäinstituutin toimialapäällikkö Tuire Parviainen, joka 
siirtyi osa-aikatyöhön keväällä 2007. Tämän jälkeen projektisuunnittelijan esimiehenä toimi 
toimialapäällikkö Arto Tiihonen. Tuire Parviainen jatkoi kuitenkin LOL-hankkeen 
vastuuhenkilönä. 
 
Projektisuunnittelija toi toimipisteessään osahankkeen tavoitteita esiin yhteisen pohdinnan 
kohteeksi erilaisissa kokouksissa ja tutkimusseminaareissa. Näin kehittämistyö rikastui 
Ikäinstituutin monitieteisellä osaamisella.  
 
Projektisuunnittelija osallistui koko LOL-hankkeen projektikokouksiin, ohjausryhmän 
kokouksiin ja pääkaupunkiseudun projektihenkilöstön kokouksiin. Projektisuunnittelija 
osallistui myös hankkeen koulutusmateriaalin kirjoittamistyöhön.  
 
 
Palvelutalojen valinta 
 
Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella toimivan palvelutalojen osahankkeen 
yhteistyökumppaneiksi haluttiin valita kolmen pääkaupunkiseudun kunnan – Helsinki, Espoo 
ja Vantaa – alueella sijaitsevaa palvelutaloa, joista kaksi olisi kolmannen sektorin järjestöjen 
ylläpitämää palvelutaloa ja yksi kunnallinen palvelutalo. Palvelutalot löytyivät helposti. 
Yhteistyökumppaneiksi halukkaita oli enemmän kuin mukaan voitiin ottaa. 
 
Projektisuunnittelija Eija Raiski lähestyi sähköpostitse muun muassa vanhusjärjestöjä, jotka 
ylläpitävät palvelutaloja. Tätä kautta hankkeeseen valittiin HelsinkiMission ylläpitämä – 
keväästä 2007 Helsingin Diakonissalaitos Hoiva Oy:n omistama – palvelutalo Cecilia 
Helsingin Vuosaaresta. Espoossa sijaitsevan Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry:n (ELPY 
ry) ylläpitämän Merikartanon palvelutalon johtaja oli tehnyt Ikäinstituutin kanssa yhteistyötä 
jo hankehakemuksen suunnitteluvaiheessa, joten kyseinen palvelutalo valikoitui tämän 
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perusteella hankkeeseen. Vantaan Martinlaaksossa sijaitseva kunnallinen pieni Raikukujan 
palvelutalo valikoitui hankkeeseen Vantaan silloisen vanhustyön johtajan Raimo Aarniolan 
suosituksella. Palvelutalojen kanssa tehtiin hankkeesta kirjalliset sopimukset syksyllä 2005.  
 
Osahankkeeseen valikoituneet palvelutalot olivat lähtökohtaisesti varsin erilaisia ollessaan 
osin kolmannen sektorin ja osin kunnallisesti järjestettyä asumispalvelua. Toimintaa piti 
lähteä kehittämään kunkin palvelutalon omaa paikalliskulttuuria kunnioittaen.  
 
Kehittämistyön kokonaisrakenne voidaan kuvata viisivaiheiseksi prosessiksi: 
 

1) Alkukartoituksena kysely syksyllä 2005 
2) Koulutus keväällä 2006 
3) Kehittämistoiminta 2006-2007 
4) Juurruttaminen keväällä 2008 
5) Arviointi syksyllä 2008 

 
Kyseisten toimintamuotojen lisäksi osahankkeen kehittämistoiminta muodostui pääasiassa 
yhteisistä palavereista palvelutalojen henkilökunnan kanssa, palvelutalojohtajien kanssa 
pidetyistä palvelutalojohtajien kokouksista ja yksittäisten työntekijöiden tapaamisista. 
Yhteyttä pidettiin jatkuvasti myös puhelimen, kirjeiden ja sähköpostin välityksellä. 
Osahankkeen kehittämistoiminta rikastui yhteydenpidosta koordinaatioon ja toisiin 
osahankkeisiin. 
 
 

OSAHANKKEEN KEHITTÄMISTOIMINTA TULOKSINEEN 
 
 
Alkukartoituksena kysely syksyllä 2005 
 
Osahankkeen alkukartoitukseen liittyvä kysely tehtiin syksyllä 2005. Kyselyyn vastasi 
yhteensä 46 palvelutalojen ja kotihoidon työntekijää.  Työntekijät vastasivat taustatietojen 
lisäksi seuraaviin avoimiin kysymyksiin: Mikäli olet kohdannut asiakkaittesi 
päihteidenkäyttöä, kuvaile minkälaisia asiakastilanteet ovat olleet (missä, keitä mukana 
tilanteessa, minä viikonpäivänä, mihin aikaan vuorokaudesta)? Millaisena olet kokenut ne 
työntekijänä? Vastaukset olivat avoimia vastauksia ja ne on ryhmitelty samankaltaisuutensa 
mukaisesti seuraavasti: 
 
Palvelutalojen ja kotihoidon henkilöstön kuvaamia päihteiden käytön vuoksi ongelmallisia 
asiakastilanteita (Raiski 2006): 
 

1. Asukkaalla/asiakkaalla jatkuvaa alkoholin käyttöä, ympäri vuorokauden, viikonpäivä 
ei vaikuta suuresti asiaan, mutta käyttö lisääntyy viikonlopun ja juhlapyhien aikaan, 
asukas potee krapulaa usein ja tunnetilat vaihtelevat voimakkaasti 

2. Asukas/asiakas peittelee juomistaan, ”piilotissuttelua” 
3. Asukas/asiakas (joskus myös omaiset) vähättelee alkoholiongelmaa 
4. Asukas/asiakas loukannut itsensä, joko kaatunut tai pudonnut esim. pyörätuolista ja 

tarvitsee apua loukkaantumiseensa ja päivittäisiin toimiinsa (mitä normaalisti ei 
tarvita), aiheuttaa myös ”ylimääräisiä” voinnin tarkastuskäyntejä ja sairaalakäyntejä 

5. Asukas/asiakas on eksyksissä ja vaeltelee epäasiallisesti pukeutuneena 
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6. Asukas/asiakas vastustaa humalatilassa hoitotoimenpiteitä ja/tai käyttäytyy 
sopimattomasti henkilökuntaa kohtaan (aggressiivisuus, fyysinen vahingoittaminen, 
sanallinen loukkaaminen) 

7. Asukas/asiakas ei humalatilansa/alkoholiongelmansa vuoksi pysty huolehtimaan 
itsestään (eritystoiminta, henkilökohtainen hygienia, ruokailu, lääkitys)  

8. Asukas/asiakas nauttii alkoholia ystäviensä ja/tai omaistensa kanssa ja osaan 
tapauksista liittyy vanhuksen hyväksikäyttöä 

9. Asukkaan/asiakkaiden lääkehoidon toteuttaminen arveluttavaa: vanhus on ottanut 
lääkkeitä mutta ei tietoa mitä ja kuinka paljon tai vanhus on jättänyt lääkkeet 
kokonaan ottamatta 

10. Asukas/asiakas on tullessaan hoito/huolenpitotilanteeseen alkoholin vaikutuksen 
alaisena ja hoito/huolenpitotyö vaikeutuu 

11. Asukas/asiakas salakuljettaa vastoin tekemäänsä sopimusta alkoholia itselleen, myös 
muille asukkaille 

 
 
Yhteenvetoa  
 
Tarkasteltaessa palvelutalojen ja ympäröivän kotihoidon henkilöstön vastauksia, on 
löydettävissä alkoholin käytön keston suhteen erilaisia seurauksia ja suhtautumista, mitkä 
vaikuttavat hoidon ja huolenpidon toteuttamiseen (Raiski 2006). Taulukossa 1 on esitetty 
kooste vastauksista. 



 16 

Taulukko 1. Henkilöstön käsityksiä alkoholinkäytön vaikutuksista hoidon ja huolenpidon 
toteuttamiseen. 
 

Alkoholin 

käyttö 

Seuraukset Asukkaan/asiakkaan 

ongelmaan 

suhtautuminen 

Hoidon ja/tai huolenpidon 

toteuttaminen 

Satunnaist

a 

• tapaturma-alttius 

• avun tarvitseminen 

 

• vähättely 

• häpeäminen 

• vaikeutunut, 

lääkehoidon 

problematiikka 

• hoidon/huolenpidon 

vastustaminen 

• tapaturmat, 

sairaalahoidot 

Jatkuvaa, 

päivittäist

ä 

• tapaturma-alttius 

• mielialan vaihtelut 

• alkoholisairaudet 

• muiden sairauksien 

paheneminen 

• omasta itsestä 

huolehtiminen 

huononee 

• vähättely 

• piilottelu, 

salailu 

• kieltäminen 

• avun 

haluaminen 

• häpeäminen 

• kuten yllä, lisäksi 

• hoitosuhteen 

vaikeutuminen 

pitkäaikaisen 

päihteiden käytön 

aiheuttaman 

aggressiivisuuden ja 

epäasiallisen 

käytöksen johdosta 

 

 

 

Henkilöstö kuvasi yllä mainittuja hoito- ja huolenpitotilanteita tapahtuvan melkeinpä 
päivittäin. Ainakin viikoittain oli jouduttu hankalaan tilanteeseen. Työntekijöiden 
suhtautuminen tilanteisiin vaihteli suuresta huolestumisesta turhautumiseen. Tilanteiden 
toistuminen samojen asiakkaiden kohdalla aiheutti turhautumista ja työntekijät kokivat 
osaamattomuutta ja voimattomuutta puuttua asiaan. Myös työyhteisöt olivat ymmällään 
ilmiön edessä, eikä työyhteisötasolla oltu käyty asiasta keskustelua eikä päätetty työyhteisön 
linjasta näissä hoitoon ja huolenpitoon liittyvissä asioissa. Muihin hoidon ja huolenpidon 
tilanteisiin työyhteisöillä on palvelustrategiansa.  
 
 
Henkilökunnan koulutukset keväällä 2006 
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Vanhustenhuollon henkilöstö ilmaisi alkukartoituksena tehdyssä kyselyssä epävarmuutensa ja 
kykenemättömyytensä puuttua ikäihmisten päihdeongelmiin, hoitaa päihdeongelmia ja ohjata 
ikääntyviä muualle hoitoon. Osana hanketta toteutettiin henkilökunnan koulutus 
päihdehoitotyöhön, nimenomaan asian puheeksiottamiseen ja sen miettimiseen, mitä 
päihdetyö osana omaa työtä voisi olla. Päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvien riskien, haittojen 
ja ongelmien ehkäisyn tulee kuulua eri ammateissa toimivien perusosaamiseen 
(Päihdeongelmien ehkäisyn …2007). 
 
Koulutuksia aloitettaessa kartoitettiin henkilökunnan aikaisempi ammatillinen koulutus. 
Palvelutalojen ja ympäröivän kotihoidon henkilöstön ammatilliset koulutukset olivat hyvin 
heterogeenisia päihdehoitotyön osaamisen osalta: Osalla henkilöstöstä oli päihdetyötä 
käsitelty jo ammatillisen peruskoulutuksen aikana (sairaanhoitaja, lähihoitaja), osalla ei ollut 
lainkaan perehtymistä päihdetyöhön (perushoitaja, kodinhoitaja, laitosapulainen). Lähes 
jokainen (45 vastaajasta 42) koki päihdetyön koulutuksen tärkeäksi ja halusi osallistua 
tarjottuun koulutukseen.  
 
Koulutus oli kaksivaiheinen. Aluksi toteutettiin kolmen iltapäivän mittainen 
perustietokoulutus, johon osallistui palvelutalojen koko henkilöstö ja osa ympäröivän 
kotihoidon henkilöstöstä. Toinen osa koulutusta toteutettiin yksilöllisempänä mentorointina. 
 
Koulutukset toteutettiin kolmella osahankkeeseen osallistuvalla paikkakunnalla kahtena 
peräkkäisenä viikkona siten, että kaikilla palvelutalojen työntekijöillä ja osalla kotihoidon 
henkilöstöstä oli mahdollisuus osallistua koulutukseen. Kaksi kertaa toteutettu 
samansisältöinen koulutus peräkkäisinä viikkoina helpotti työvuorojärjestelyjä. Koulutusten 
välillä henkilökunta täytti oppimispäiväkirjaa. 
 
Yhteisissä koulutusosioissa (keväällä 2006) käytiin läpi seuraavat teemat:  
 

1. Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja päihdeongelmaisen vanhuksen kohtaaminen 
2. Ikääntyminen, lääkkeet ja alkoholi (lääkärin toteuttama osio) 
3. Päihdetyö ikääntyneiden kanssa 
 

 
Esimerkki koulutustilaisuudesta ja sen analyysista: 
 
Koulutukset, Raikukuja 
 

1. osio  18.1.06 ja 25.1.06   
 

Sisältö: Ikääntyneiden päihdeongelma ja päihdeongelmaisen ihmisen kohtaaminen 
 
Aluksi esittäytyminen ja odotukset tälle koulutukselle, LOL-esittely, oppimispäiväkirja samanaikaisesti 
tehtäväksi 
Alkoholi ja ikääntyminen-aineisto (moniste jakoon), keskustellen myös Yksinäisyys-jäsennys (Palkeinen) 
ja suurkulutuksen riskit (Larme) 
Video, keskustelu ja oppimispäiväkirjojen täyttäminen 
 
Keskustelu: Paljon puhutti motivoitumattoman asiakkaan hoitaminen, hoitajan turhautuminen ja 
pohdinnat mitä voidaan tehdä, mitä saadaan tehdä. Martinpuiston dementiayksikön asukas usein 
ohjattu katkaisuhoitoon, josta palatessaan jo alkaa juomisen, asukkaan kanssa sovitaan 
toimintatavoista, mutta asukas toimii niiden vastaisesti. Keskustelun sävy ahdistunut, turhautunut. 
(18.1.) 
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Keskusteltiin paljon ”rankan käytön” ryhmästä ja pohdittiin, mitä voi tehdä ja mitä saa tehdä. Sama 
asiakas (18.1.) puhutti edelleen. Keskustelu tässä ryhmässä rauhallista, analysoivaa. 
 
Osallistujia: 17  (18.1.) + 18 (25.1.), kotihoidon, Raikukujan palvelutalon ja Martinpuiston sekä 
Liesitorin palvelutalojen henkilökuntaa 

 
Projektisuunnittelija pyysi työntekijöitä täyttämään oppimispäiväkirjaa koulutusten välillä. 
Oppimispäiväkirjoja täytettiin kaksi kertaa. Tavoitteena oli, että työntekijä kuvaisi tilanteita ja 
niissä ilmeneviä omia tunteitaan. Näin saataisiin asia puheeksi ja päiväkirjat toisivat esiin 
ikääntyvien alkoholinkäyttöön liittyviä ilmiöitä, jotka huolestuttivat henkilökuntaa. 
Projektisuunnittelija luki oppimispäiväkirjat ja kommentoi niitä lyhyesti. 
 
Koulutuksen toisessa osiossa projektisuunnittelija tapasi palvelutalojen työntekijöitä erilaisilla 
kokoonpanoilla erikseen. Muun muassa Raikukujalla pohdittiin ryhmätoiminnan aloittamisen 
kysymyksiä ja Ceciliassa syvennettiin ymmärrystä siitä, miten alkoholinkäyttöön voisi 
puuttua. Palvelutalojohtajien kokouksissa pohdittiin, miten voisi rakentaa mallia 
alkoholinkäyttöön puuttumiseen. Projektisuunnittelija tapasi myös kotihoidon työntekijöitä 
erikseen muun muassa Espoon Kalajärvellä ja Muuralassa. Ceciliassa koulutettiin aihepiirin 
tiimoilta myös vapaaehtoistyöntekijöitä. 
 
 
Yhteenvetoa 
 
Vanhustyöntekijät kokivat koulutuksen olleen riittävää, kun asiaa heiltä toistuvasti 
kehittämishankkeen aikana kysyttiin. Syksyllä 2007 ja keväällä 2008 kuitenkin todettiin, että 
palvelutaloihin oli tullut muutamia uusia työntekijöitä, jotka tarvitsisivat koulutusta. Syksyllä 
2007 pidetyssä yhteisessä kehittämispäivässä tuli esiin, että esimerkiksi eettisiin kysymyksiin 
ja lakeihin liittyviin asioihin tarvittaisiin lisäkoulutusta. Asiaan päätettiin palata keväällä 
2008. Uudet työntekijät voisivat osallistua myös hankkeen koordinaation Espoossa ja 
Vantaalla järjestämiin massakoulutuksiin. 
 
 

KEHITTÄMISTOIMINTA PALVELUTALOISSA 
 
Kehittämistoiminnan kulku kuvataan avaten kolmen erilaisen palvelutalon kehittämistoiminta. 
Aluksi kuvataan lyhyesti palvelutalo organisaationa. Tämän jälkeen kerrotaan 
yksityiskohtaisemmin kehittämistoiminnan etenemisestä kussakin palvelutalossa. Lopuksi 
tuodaan esiin arviointia ja yhteenvetoa kunkin palvelutalon osalta. 
 
  
Palvelutalo Cecilia 
 
Palvelutalo Cecilia sijaitsee Helsingin Vuosaaressa. Kiinteistön omistaa HelsinkiMissio ja 
hoivapalvelut tuottaa Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Palvelutalon esimiehenä 
toimii palvelujohtaja Johanna Nyström. Palvelutalossa on 129 asuntoa ja sen 
naapurikorttelissa on kaksi senioritaloa. Palvelutalossa työskentelee 16 työntekijää. Ceciliassa 
toimii runsaasti HelsinkiMission vapaaehtoistyöntekijöiden vetämiä ryhmiä, joiden toiminta 
on suunnattu sekä palvelutalon että lähialueen asukkaille. Palvelutalon ravintolassa on A-
oikeudet. Vaikeimmin alkoholisoituneiden ikääntyvien todettiin olevan yli 80-vuotiaita naisia. 
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Päihdestrategiatyöskentely 
 
Palvelutalo Ceciliassa kartoitettiin syksyllä 2006 alkoholia liikaa käyttävien ikääntyvien 
määrää. Eriasteisesta alkoholiongelmasta kärsiviä ikääntyviä arvioitiin olevan noin 15. 
Henkilökunta toivoi yhteisten sääntöjen luomista arjen tilanteisiin. Kehittämistoiminnassa 
päätettiin siis lähteä työstämään paikallista päihdestrategiaa, jonka tekemistä oli myös 
koordinaatiosta esitetty osahankkeen tehtäväksi. Jäntevä ja suunnitelmallinen päihdetyö 
pohjautuu kuntatasolla ajantasaiseen ja yhteistyössä laadittuun päihdestrategiaan (Ehkäisy ja 
hoito 2007). Kehittämishankkeen lähtiessä käyntiin osahankkeella ei ollut käytössä Helsingin 
kaupungin päihdestrategiaa.  
 
Mallia kehittämistyölle haettiin Tero Hintsan (2005) Diakonia-ammattikorkeakouluun 
tekemästä opinnäytetyöstä. Hintsa oli kehitellyt päihdestrategiaprosessia neljässä 
vammaispalveluyksikössä. Kehittämisen kohteeksi saattoi ottaa esimerkiksi toiminnan yöllä.  
 
Seuraavalla tapaamiskerralla palvelutalon henkilöstö kuitenkin esitti, että ikääntyvät ihmiset 
ovat niin heterogeeninen ryhmä, että karkeiden yhteisten pelisääntöjen luominen 
palvelutalotasolla ei palvele heidän arjen toimintaansa. Toisaalta päihdestrategiatyöskentely 
kuulosti liian juhlavalta ja hallinnolliselta. Arjen hoitotyössä tarvitaan sääntöjä, jotka ovat 
asukaslähtöisiä. Näin ollen haluttiin luoda yhteiset pelisäännöt per asukas, että jokainen 
työntekijä toimisi arjen ongelmatilanteissa – esimerkiksi lääkkeitä antaessaan – samoin tietyn 
asukkaan kohdalla. Kognitiivisesti jäsentymättömässä tilanteessa kehittämistoiminnalle 
tarvittiin siis uusi teoreettinen kehikko. 
 
 
Huolen vyöhykkeistö 
 
Kehittämistoiminnan teoreettiseksi rungoksi valittiin Esa Erikssonin ja Tom Erik Arnkilin 
(Eriksson & Arnkil 2005) kehittelemä Huolen vyöhykkeistö, joka on kehitelty lähinnä lapsi- 
ja nuorisotyön ongelmien puheeksioton välineeksi. Kehittämistyössä lapsen/nuoren kohdalle 
sijoitettiin vanha ihminen. Ongelmien sijaan tilannetta tarkkaillaan työntekijän oman huolen 
näkökulmasta.  
 
Huolella tarkoitetaan subjektiivista näkemystä, joka syntyy asiakassuhteessa. Huolen 
lähtökohta on jokin ikääntyvän pulma. Huoli syntyy asiakaskontaktissa ja tuntuu 
työntekijässä. Huoli kohdistuu kahteen asiaan: ikääntyvän selviämiseen ja omiin 
toimintamahdollisuuksiin. Huoli kohdistuu siis ikääntyvän ja työntekijän suhteeseen, 
kumppanuuteen (Laapio 2007), ja se koskee tulevaisuutta. Työntekijän toiminta muotoutuu 
kognitiivisen, emotionaalisen ja moraalisen elementin yhdistelmästä, joka syntyy hetki 
hetkeltä pitkien pohdintojen kautta kehittämisprosessin aikana. (ks. Eriksson ja Arnkil 2005.) 
Taulukossa 2 on kuvattu Huolen vyöhykkeistö. 
 
 
 
 
 
Taulukko 2. Huolen vyöhykkeistö. 
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HUOLEN VYÖHYKKEISTÖ (mukaeltu Riitta Koivula) 

 

EI HUOLTA   

 

1. Ei huolta lainkaan. 

 

PIENI HUOLI 

 

2. Pieni huoli ja ihmettely käy mielessä; luottamus omiin mahdollisuuksiin vahva. 

3. Huoli tai ihmettely käynyt toistuvasti mielessä; luottamus omiin mahdollisuuksiin hyvä. 

Ajatuksia lisävoimavarojen tarpeesta. 

 

HUOLEN HARMAA VYÖHYKE 

 

4. Huoli kasvaa; luottamus omiin mahdollisuuksiin heikkenee. Mielessä toivomus 

lisävoimavaroista ja kontrollin lisäämisestä. 

5.Huoli tuntuva; omat voimavarat ehtymässä. Selvästi koettu lisävoimavarojen ja kontrollin 

lisäämisen tarve. 

 

SUURI HUOLI 

 

6. Huolta paljon ja jatkuvasti; ikääntyvä vaarassa. Omat keinot loppumassa. 

Lisävoimavaroja ja kontrollia saatava mukaan heti.  

7. Huoli erittäin suuri; ikääntyvä välittömässä vaarassa. Omat keinot lopussa. Muutos 

ikääntyvän tilanteeseen saatava heti. 
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Kehittämistoiminta palvelutalossa suunniteltiin prosessiksi. Taulukossa 3 kuvataan 
kehittämisprosessin eteneminen yhteisten pelisääntöjen luomiseksi. 
 
 

Taulukko 3. Kehittämistoiminnan eteneminen. 
 
 
 

YHTEISET PELISÄÄNNÖT PER ASUKAS 
 
I kokoontumiskerta 
 Huolen vyöhykkeistö: tutustuminen kehikkoon 
 Asukkaiden tilanteen pohdinta: oma huoli 
II kokoontumiskerta 
 Asukkaiden tilanteiden pohdinta jatkuu: oma huoli 
III kokoontumiskerta 

Huolta aiheuttavat tilanteet per asukas 
IV kokoontumiskerta 
 Huolta aiheuttavat tilanteet per asukas jatkuu 
V kokoontumiskerta 
 A-klinikkaan tutustuminen 
VI kokoontumiskerta 
 Jatkotoimenpiteiden pohdinta per asukas 
VII kokoontumiskerta 
 Jatkotoimenpiteiden pohdinta per asukas jatkuu 
VIII kokoontumiskerta 
 Arviointi:  
 - muutos omassa huolessa 
 - muutos asukkaan elämäntilanteessa 
 - muutos palvelutalon toimintakäytännöissä 
 

 

Ceciliassa kokoonnuttiin yhteisiin tapaamisiin koko henkilökunnan kanssa hankkeen aikana 
kymmenen kertaa. Tapaamisiin osallistui aina myös palvelutalon johtaja. Aluksi käytiin 
yhdessä läpi ne alkoholiongelmaiset ikääntyvät, jotka aiheuttivat hoitajille huolta. Hoitajat 
kykenivät nopeasti luettelemaan kymmenen ”top ten” asukasta, joiden alkoholiongelma heitä 
huoletti.  
 
Hoitajat kertoivat perusteellisesti kunkin alkoholisoituneen asukkaan elämäntilanteesta – 
alkoholinkäyttötavoista, terveydentilasta, toimintakyvystä jne. Tämän jälkeen otettiin 
käyttöön ”huolimittari” ja hoitajien huolen syvyyttä arvioitiin tämän kautta. Yhden asukkaan 
elämäntilanteen kohdalla henkilökunta oli sitä mieltä, että omat voimavarat eivät riitä ja 
lisäapua on saatava heti mukaan (suuri huoli 6). Erään toisen asukkaan kohdalla oma huoli 
tuntui tuntuvalta ja lisävoimavarojen tarve oli selvästi koettua (huolen harmaa vyöhyke 5). 
Todettiin kuitenkin, että henkilökunnan huoli hajaantui melko lailla: ikääntyvä, jonka 
elämäntilanne aiheutti huolta toiselle hoitajalle, ei kuitenkaan aiheuttanut huolta toiselle 
hoitajalle. Taustalla todettiin olevan sellaisia tekijöitä kuten kontaktien määrä ikääntyvien 
kanssa ja toisaalta hoitajan omat sisäiset tekijät (luonne, työ- ja elämänhistoria jne.). 
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Seuraavilla tapaamiskerroilla keskustelua ikääntyvien elämäntilanteista jatkettiin. Hoitajilla 
oli tarve puhua ja purkaa tunteitaan. Henkilökunnasta oli mielenkiintoista ja helpottavaa 
kuulla, että toinen työntekijä ajatteli joko samoin tai erilailla tietyistä ikääntyvistä tai tietyistä 
tilanteista. Samalla pikkuhiljaa muodostettiin yhteistä käsitystä siitä, miten tiettyjen 
asukkaiden kanssa jatkossa toimittaisiin. 
 
 

Verkostoituminen 
 
Hyvinvointi 2015 –ohjelmassa (2007) todetaan, että asiakkaan ongelmat ovat usein 
monisyisiä ja vaativat moniulotteista ja –ammatillista lähestymisotetta. Hoitajien 
päihdeosaamisen lisäksi hankkeen tavoitteena oli parantaa ikääntyvien päihdepalvelujen 
saatavuutta. Tämän vuoksi päätettiin järjestää tapaaminen paikallisen A-klinikan kanssa. 
Yhteisen palaveriajan sopiminen oli alkuun hankalaa. Tämä saattoi osin johtua uuden 
työmuodon aiheuttamasta muutosvastarinnasta. Puolen vuoden päästä ensimmäisestä 
yhteydenotosta A-klinikkaan palaveri saatiin pidetyksi elokuussa 2007. 
 
Paikallisen A-klinikan työntyöntekijä kertoi Cecilian henkilökunnalle A-klinikan toiminnasta 
ja ikääntyvien mahdollisuuksista saada palveluja. Todettiin, että muun muassa avoimeen 
ryhmätoimintaan ikääntyvät ovat tervetulleita. Palvelutalon näkökulmasta ongelmaksi 
muodostui se, että ikääntyvä tarvitsisi saattajan matkalleen A-klinikalle. Henkilökuntamäärän 
vähäisyyden vuoksi tämä ei onnistuisi hoitajien toimesta. Vapaaehtoisten käyttöä saattoapuna 
pohdittiin. Hankkeen aikana kukaan palvelutalon asukkaista ei käynyt A-klinikalla, koska 
omaa halua käynteihin ei heillä ollut. Yksi asukas kävi kuntoutumassa yksityispuolella, 
paikassa, joka oli asukkaalle entuudestaan tuttu. 
 
A-klinikan työntekijä kertoi, että myös omaiset ovat tervetulleita juttelemaan heidän 
kanssaan. Toisaalta A-klinikan työntekijät voisivat tarvittaessa antaa palvelutalon 
työntekijöille konsultaatio- ja työnohjausapua. Yhteistyösuhde oli muodostunut. 
 
Hankkeen aikana yksi ikääntyvä lähettiin terveyskeskuksen päivystykseen 
katkaisuhoitoajatuksella, koska pitkän juomisputken seurauksena tämä oli alkanut olla 
harhainen. Ikääntyvä ei kuitenkaan päässyt katkolle pitkien jonojen vuoksi. Ikääntyneet 
ohjataan nuorempia harvemmin kuntoutukseen (Mulinga 1999), vaikka on todettu, että he 
yhtälailla hyötyisivät hoidoista (esim. Dufour & Fuller 1995). Merkittävän lisäongelman 
tilanteeseen toi alkoholisoitunut omainen, joka toi alkoholia palvelutaloon. Jatkossa kyseistä 
ikääntyvää pyrittiin hoitamaan yhteistyössä mielenterveystoimen toimijoiden kanssa. Asiasta 
keskusteltiin myös lyhyesti päihdeasiamies Marjo Tervon kanssa, mutta hänen mukaansa 
asukkaan tai omaisen pitäisi itse ottaa häneen yhteys. Päihdeasiamies ei voi ryhtyä toimiin 
palvelutalon henkilökunnan pyynnöstä. (ks. myös, luku Palvelujärjestelmän sokkeloissa, Levo 
2008). 
 
Alkoholiongelmasta kärsivillä ikääntyvillä on usein myös mielenterveysongelmia. Ceciliassa 
oli tehty yhteistyötä muun muassa Hesperian sairaalan kanssa. Muun muassa potentiaalisten 
komplikaatioiden vuoksi ikääntyneitä alkoholinkäyttäjiä hoidetaankin useimmiten 
sairaaloiden yhteydessä (Schultz et al. 2003). Yhden asukkaan jatkohoitotarvetta kävivät 
hankkeen aikana Hesperian lääkäri ja psykiatrinen sairaanhoitaja arvioimassa myös paikan 
päällä Ceciliassa. Ikääntyneiden alkoholinkäyttäjien on tutkittu sitoutuvan jälkihoitoon 
nuorempia heikommin (Oslin et al 2005). Yhteistyösuhde mielenterveystoimen kanssa myös 
päihdeasioissa oli syventynyt. 
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Cecilian henkilökunta arvioi, että heidän oli helppo tehdä yhteistyötä alkoholiin liittyvien 
asioiden tiimoilta palvelutalon lääkärin kanssa. Asioihin puuttumisen riittävää tasoa kuitenkin 
pohdittiin, koska todettiin, että eräät asukkaat saattoivat olla alkoholinkäyttönsä vuoksi 
aliravittuja. Yhteistyö sosiaalialan ammattihenkilöstön kanssa ei tuntunut hoitajista riittävältä.  
 
 
Syvemmälle arjen toimintakäytäntöihin 
 
Syksyllä 2007 pyrittiin kokoamaan yhteen niitä arjen huolenpidon tilanteita, jotka ikääntyvien 
elämäntilanteessa aiheuttavat huolta hoitajille. Palvelutalon arjessa ikääntyvät haluavat niitä 
palveluja ja siinä aikataulussa kuin itse tarpeensa määrittelevät. Ammattitaitoinen 
henkilökunta suuntaa kuitenkin huolehtivan huomionsa myös niihin tekijöihin, joihin 
alkoholia enemmän tai vähemmän käyttävät ikääntyvät eivät välttämättä itse kiinnitä 
huomiota tai pidä merkityksellisinä. Palvelutalojen asukkaiden anonymiteetin suojaamiseksi 
kaikissa hankkeen palvelutaloissa esiin nousseet huolen aiheet on koottu yhteen 
henkilökunnan esiin nostamia huolia teemoitellen taulukkoon 4. 
 
 
Taulukko 4. Huolen aiheet. 

 

HUOLEN AIHE 

 

TEEMA 

Asukas ei todennäköisesti tiedä alkoholin, 

ikääntymisen ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista. 

Tieto 

Ennaltaehkäisy 

Alkoholiongelmainen kaatuilee. 

Alkoholinkäyttö yöaikaan, kun työntekijöitä ei 

ole talossa. 

Alkoholinkäyttö painottuu ilta- ja yöaikaan, 

jolloin työvuorossa vähiten henkilökuntaa. 

Nousuhumalassa oleva yliarvioi 

toimintakykyään. 

Humalainen konttaa käytävillä. 

Humalainen etsii ravintolaa kellaritiloista. 

Oksentelu yöllä. 

Tupakanpoltto vuoteessa. 

Sähkölieden levyt jäävät päälle. 

Vaatteet on jätetty saunan lauteille. 

Oma turvallisuus 

Muiden turvallisuus 

 

Muut asukkaat pelkäävät alkoholisoituneita 

vierailijoita. 

Sosiaaliset suhteet 
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Alkoholiongelmainen ei kestä läheisten 

ongelmia. 

Suhteet lapsiin ovat vaikeutuneet. 

Lapset aliarvioivat ongelman laajuutta. 

Puoliso alistaa. 

Eristäytyy. 

Seuraavana päivänä on masentunut. 

Alkoholiongelmainen menee vaatteet päällä 

suihkuun. 

Mielialat vaihtelevat rajusti. 

Aggressiivisuus. 

Itsemurha-ajatuksia (alkoholiongelma lisää 

itsemurhariskiä Waern 2003). 

Masentuneisuus. 

Mielenterveys 

Käytösoireet 

Alkoholiongelmainen syö huonosti. 

Näläntunne on kadonnut. 

Hampaat ovat hoitamatta. 

(Ali)ravitsemus  

Suun terveys 

Omaiset tuovat alkoholia sopimuksista 

huolimatta. 

Omaisyhteistyö 

Alkoholiongelmainen ei harrasta liikuntaa. 

Ei kykene osallistumaan ryhmätoimintaan. 

Ei kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä. 

Laaja-alainen toimintakyky 

Asiat eivät yhteistyössä hoidu eteenpäin. 

Ei pääse katkaisuhoitoon. 

Alkoholiongelmainen tarvitsisi toisenlaisen 

asumispaikan. 

Verkostoituminen 

Alkoholiongelmaisen samanaikainen 

muistamattomuus. 

Huono näkö, huono kuulo jne. 

Verenpainetauti, sydänoireet jne. 

Terveydentila 

Monisairaus 

Humalaiselle ei voi antaa unilääkettä. 

Unettomuus. 

Uni 

Alkoholistit piilottelevat haavojaan. Iho 
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Pahaksi päässet haavat paranevat hitaasti. 

Alkoholiongelmainen ei kykene yhteistyöhön 

haavahoidoissa (repii humalassa ollessaan siteet 

pois). 

Ei tiedä mitä lääkkeitä humaltunut asukas on 

ottanut esim. onko ottanut 

verenpainelääkkeensä. 

Lääkehoito 

Sairauksien seuranta 

Ei tiedä onko diabeetikko shokissa vai 

sammunut. 

Erotusdiagnoosi 

Toistuva vaara itselle tai häiriö muille. 

Vierailijat häiriköivät. 

Kontrolli, rajoitukset, säännöt 

Sopivan asumismuodon löytyminen. 

Häätö. 

Asumisen kysymykset 

Alkoholiongelmainen ei käy suihkussa riittävän 

usein. 

Kieltäytyy suihkusta. 

Hajuhaitta yleisissä tiloissa. 

Vaipat käytössä. 

Hygienia 

Rahat eivät riitä hoitomaksuihin.  

Ylimääräisestä siivouksesta laskutetaan. 

Ylimääräisestä hoidosta laskutetaan. 

Taloudelliset kysymykset 

Omatunto kolkuttaa seuraavana päivänä. 

Krapulapäivänä haetaan ymmärrystä ja lohtua 

hoitajilta. 

Henkiset, hengelliset, eksistentialistiset 

kysymykset, moraali, tunteet (Apo 1999; Smith 

1998) 

Ei käytä kuulolaitetta. Apuvälineet 

Muut asukkaat valittavat hajusta. Oma/talon imago, normit 

Ei pysty osallistumaan tavalliseen 

ryhmätoimintaan. 

Erityisryhmätoiminnan tarve 

 

 
Arjen praktinen toiminta palvelutaloissa on pitkälti rutinoinutta ja ei-diskursiivista (kuten 
Giddens 1984). Syksyllä 2007 kerättiin yhteen niitä diskursiivisiksi nousevia 
kirjoittamattomia sääntöjä, jotka kehittämistoiminnan aikana oli palvelutaloon rakentunut. 
Palvelujohtaja esitti näkemyksensä talonsa päihdestrategiasta hankkeen järjestämässä Ilkeistä 
ongelmista luoviin ratkaisuihin – seminaarissa Tampereella 12.12.2007. Hän jakoi säännöt 
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viiteen tasoon lähtien asukasvalinnasta, yleisistä talon säännöistä, asukastason säännöistä 
yhteistyöverkostojen tason säännöiksi. Hän totesi myös, että näiden lisäksi toimintaan sisältyy 
kuitenkin vielä paljon kirjoittamattomiksi jääviä sääntöjä, jotka liittyvät muun muassa talon 
yhteisiin arvoihin. Myös kirjoittamattomat säännöt kaikista palvelutaloista on koottu yhteen 
teemoitellen taulukkoon 5. 
 
 
Taulukko 5. Kirjoittamattomat säännöt. 
 

TOIMINTAKÄYTÄNTÖ KIRJOITTAMATON SÄÄNTÖ 
 

Alkoholinkäytöstä 

kysyminen 

omahoitajat kysyvät omilta nimikkoasukkailtaan; 

vuositarkastuksen yhteydessä 

Alkometriä käytetään normaalista poikkeava käytös; erotusdiagnoosi; ei käytetä; 

tarkistetaan voiko antaa lääkkeen; usein virkavalta puhalluttaa 

Raportointi raportilla aina puhutaan alkoholiin liittyvistä tilanteista 

Pullo otetaan pois vaaraksi itselle, häiriöksi muille; 

kaatuilee, ei pysty huolehtimaan itsestään 

Uuden työntekijän 

perehdyttäminen 

hoitotilanteissa otetaan puheeksi asiakkuuksien kautta 

Yhteydenotto lääkäriin keskustellaan esim. lääkkeisiin ja katkaisuhoitoon liittyvistä 

asioista 

Omaisyhteistyö neuvottelut 

Ystävät kun tuonut alkoholia on puututtu tilanteeseen, koska asukas ei 

voi käyttää alkoholia lääkityksensä vuoksi 

Asukkaiden informointi muut asukkaat ottavat aina yhteyden henkilökuntaan 

Asukkaiden turvallisuudesta 

huolehtiminen 

lupa soittaa poliisi; yöpartio käy tarkastamassa tilanteen; 

talossa kameravalvonta 

Hoito- ja palvelusuunnitelma kirjataan alkoholiin liittyvät kysymykset 

Taloudelliset kysymykset asioista keskustellaan esim. omaisten kanssa (jos esim. 

vuokrarästejä) 

Kirjaaminen alkoholiin liittyvät asiat kirjataan hoito- ja 

palvelusuunnitelmaan 

Hoitoonohjaus 

 

 

lääkärin kautta 
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Äkillisissä tilanteissa 

toimiminen 

työvuorossa oleva hoitaja toimii tilanteen mukaan 

Päihtyneen kanssa 

keskustelu 

ei oteta alkoholiongelmaa puheeksi tällöin, vaan palataan 

asiaan asukkaan ollessa selvä 

Opiskelijoiden ohjaus ohjaajan vastuulla ottaa aihe esiin 

Kauppapalvelu ei tuoda alkoholituotteita; ei käydä Alkossa 

Ylimääräinen siivous juomisputken päätyttyä tehdään ylimääräinen siivous ja otetaan 

ylimääräinen maksu 

Kodin epäsiisteys vain graaveihin tapauksiin puututaan 

Omainen häiritsee kutsutaan virkavalta paikalle, omainen poistetaan paikalta 

Vuositarkastus asia otetaan puheeksi kysymällä käyttääkö alkoholia lääkkeeksi 

Päihtyneen kanssa 

toimiminen 

perustoiminnoista huolehtiminen; ei puhuta tällöin 

alkoholiongelmasta tai järjestyssäännöistä; hoitaja arvioi voiko 

ikääntyvän jättää yksin kotiin vai hälytetäänkö ensiapu 

hakemaan muualle tarkkailuun; tilanteen mentyä ohi asiaan 

palataan tapahtumasta keskustellen; 

juomisputken jo selkeästi alettua ei yritetä ylimääräisesti 

käyttää pesuilla tai siivota, palataan asiaan putken päätyttyä, 

pakettihintaan kuuluvat käynnit tehdään (esim. vaipanvaihto 

aamuin illoin) 

 

 

Palvelutalojen yhteisessä kehittämispäivässä syyskuussa 2007 käytiin yhdessä läpi kaikkien 
palvelutalojen kehittämistoimintaa ja tilannetta. Ceciliassa kehittämisprosessin kulun todettiin 
kulkeneen tiedon kautta yhteisten pelisääntöjen pohtimiseen ja verkostoitumiseen. 
Alkoholiongelmista oli vasta hankkeen alkaessa alettu keskustella. Aiemmin asiaan oli 
puututtu vain järjestyshäiriöiden ilmaantumisen kautta. Aiheeseen oli alkuun herätelty ja 
tämän jälkeen oli purettu tunteita. Vasta tämän jälkeen oli päästy toiminnallisiin asioihin ja 
ennaltaehkäisyyn. Todettiin, että Cecilian asukkaat tietävät palvelutalon kuuluvan LOL-
hankkeeseen. Asukkaat tiesivät, että palvelutalon henkilökunnalla oli valmiudet kohdata 
ongelma, mikäli tarvetta esiintyisi. Hankkeen aikana oli saatu reippautta, ryhtiä ja taitoa 
puhua asiasta asukkaiden kanssa. Koettiin myös, että oli saatu välineitä hoitotyöhön. 
 
Tulevaisuuden haasteiksi tällöin nähtiin lisätiedon, -materiaalin ja yhteisten pelisääntöjen 
lisäpohtimisen tarve. Mahdollisen terapeuttisen elämäntarinaryhmän perustamista naisille 
pohdittiin. Juurruttamisen kysymyksiä täytyisi myös jatkossa pohtia lisää. Ceciliassa arveltiin, 
että tulevaisuudessa tulee lisääntyvässä määrin olemaan niin sanottuja ”kulttuurijuoppoja” eli 
ikääntyviä, esimerkiksi työuransa liike-elämässä tehneitä, jotka ovat pitkään asuneet muualla 
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Euroopassa toisenlaisen alkoholikulttuurin maissa (kulttuurisista eroista katso Vaz De 
Almeida et al 2005). 
 

Juurruttaminen keväällä 2008  
 
Keväällä 2008 Cecilian johtaja toivoi, että lähestyisimme talon ja korttelin ikääntyviä ihmisiä 
itseään. Toimintamuodoksi sovittiin lääkärin pitämä yleisöluento toukokuulle.  
Yleislääketieteen erikoislääkäri Katariina Lahtinen piti 8.5.2008 luennon aiheella 
Ikääntyminen, lääkkeet ja alkoholi. Paikalle kokoontui noin 30 kuulijaa. Ikääntyneet kyselivät 
muun muassa omien yksittäisten lääkkeidensä yhteisvaikutuksista alkoholin kanssa. 
Esimerkiksi eräs 97 –vuotias mies totesi, että enää alkoholia ei voi käyttää kuten ennen ja hän 
oli vähentänyt oma-aloitteisesti alkoholinkäyttöään. 
 
Päätettiin myös arvioida hanketta toistamalla ”huolimittari” toukokuussa 2008. 
”Huolimittarin” uudelleenkäytön ongelmaksi todettiin se, että noin puolet alkoholisoituneista 
asukkaista oli hankkeen aikana lähtenyt talosta. Syinä olivat esimerkiksi aivohalvaus, jonka 
seurauksena ei enää voinut palata asumaan palvelutaloon, muutto toiselle paikkakunnalle ja 
siirtyminen vanhainkotiin. Salehin ja Snebenyin (2005) tutkimuksen mukaan 
alkoholisoituneet ikääntyneet siirtyvät akuuttihoidon jälkeen harvemmin takaisin kotiin kuin 
muut saman ikäryhmän edustajat (ks. myös Aalto & Holopainen 2008). 
 
 
Kehittämistoiminta Ceciliassa – arviointia ja yhteenvetoa 
 

Ceciliassa kehittämistoiminta eteni yhteisten koulutusten jälkeen yhteisiä pelisääntöjä arjen 
tilanteille luoden. Kokoontumisissa käytiin läpi kunkin työntekijän huolia ja arjen 
ongelmatilanteita. Kehittämistoiminnan alussa kokouksia väritti monenlaiset tunteet ja 
tunteiden käsittelyyn annettiin tietoisesti aikaa. Hankkeen edetessä huomattiin tunteiden 
kuluneen pois ja tilalle oli tullut arkinen ja asiapitoinen arjen tilanteiden reflektointi. 
 
Cecilian henkilökunta ymmärsi jo varhain, että pelkästään koko talon toimintaa koskevat 
yhteiset pelisäännöt eivät palvele heidän arkisia kohtaamisiaan alkoholia liikaa käyttävien 
ikääntyvien kanssa. Tämän vuoksi pohdittiin yhteisiä pelisääntöjä per asukas. Asukkaiden 
anonymiteetin suojaamiseksi yksittäisiä asiakastapauksia ei raportissa käsitellä. 
 
Esiin nostetut huolen aiheet ja kirjoittamattomat säännöt kuvastavat tilanteita ja toimintaa 
hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Yhteisissä kokoontumisissa nousi usein esiin eettiset 
kysymykset muun muassa vanhusten itsemääräämisoikeudesta. Pelisääntöjä oli lopulta 
pohdittava kuitenkin myös muun muassa koko talon turvallisuuden näkökulmasta. 
 
Palvelutalo Cecilian loppuraportin mukaan hankkeen tulosta on se, että palvelutalon 
henkilökunnalla on paremmat välineet kohdata alkoholiongelmainen asukas. Asukkaan 
tilanteeseen puuttumiseen on tullut rohkeutta ja ryhtiä. Toinen merkittävä tulos on 
tutustuminen yhteistyökumppaneihin ja alueen eri toimijoihin, kuten A-klinikkaan. Hankkeen 
myötä on otettu käyttöön Otetaan selvää –opas ja asukkaille järjestetty luentotilaisuus. 
Asukkaat tietävät, että henkilökunnalla on tarvittaessa osaamista auttaa heitä 
alkoholiongelman kanssa. Tulevaisuuden haasteeksi nähdään muun muassa henkilökunnan 
osaamisen ylläpitäminen ja kaikkien asukkaiden tietoisuuden lisääminen aiheen tiimoilta. 
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Palvelutalo Merikartano 
 
Palvelutalo Merikartano sijaitsee Espoon Kivenlahdessa. Palvelutaloa ylläpitää Espoon 
lähimmäispalveluyhdistys ry (ELPY ry). Palvelutalo on Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton 
(VALLI) jäsen. Palvelutalon toiminnanjohtajana toimii Kaija Viitakoski. Palvelutalossa on 
113 vuokra-asuntoa ja kymmenenpaikkainen dementiakoti. Työntekijöitä on noin 40. 
 
Palvelutalon työntekijöille itselleen oli hankkeen alussa yllätys, kuinka paljon talossa asui 
alkoholiongelmaisia ikääntyviä. Useat alkoholin liikakäyttäjät olivat ikääntyviä naisia. Heräsi 
halu saada tietoa sekä itselle ja välitetyksi ikääntyville. Hankkeen alussa ei käytössä ollut 
Espoon mielenterveys- ja päihdeohjelmaa.  
 
 
Tiedon jakaminen 
 
Ehkäisevän päihdetyön laatukriteereissä (Laatutähteä tavoittelemassa 2006) suositellaan, että 
hankkeen tavoite rajataan huolellisesti. Päihdetyöhön kuuluvat sekä ehkäisevä että korjaava 
työ. Kohdejoukoksi valitaan joko yksilö, lähisuhteet, paikallisyhteisö tai yhteiskunta. 
Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla 1) päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin 
ja oikeuksiin, 2) päihteiden käytöltä ja haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niille altistaviin 
riskitekijöihin sekä 3) päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. 
 
Yhtenä hankkeen tavoitteena voi siis olla tiedon jakaminen. Sosiaali- ja terveyspolitiikan 
strategioissa ikääntyvien oma-aloitteisuutta toimintakyvyn ylläpitämisessä ohjeistetaan 
parannettavaksi tiedotuksen ja neuvonnan avulla (Tie hyvään vanhuuteen 2007; myös 
Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015). Ikääntyvät ovat myös itse halukkaita lukemaan 
ja saamaan tietoa alkoholin riskeistä ikääntyessä (Fink et al. 2001). Merikartanossa päätettiin 
siis keskittyä tiedon jakamiseen. Henkilökunnan kouluttamisen lisäksi tietoa alkoholin, 
ikääntymisen ja lääkkeiden yhteisvaikutuksesta annettaisiin myös palvelutalon sekä 
lähiympäristön asukkaille.  
 
Lääkäri kävi hankkeen aikana pitämässä Merikartanossa kaksi luentoa aiheesta Ikääntyminen, 
alkoholi ja lääkkeet. Paikalle kutsuttiin myös palvelutalon lähipiirissä asuvia ikääntyviä, sillä 
palvelutalosta pyrittiin tekemään alueen ikääntyville resurssikeskus. Paikalle saapui 
viitisenkymmentä kuulijaa syksyllä 2006 ja nelisenkymmentä keväällä 2008. Paikalla jaettiin 
myös Otetaan selvää –vihkosta ja Ikääntyminen ja alkoholi –monistetta. Keväällä 2008 
tilaisuudessa ikääntyneet olivat aihepiirin suhteen jo vapautuneempia. He kyselivät omien 
yksittäisten lääkkeidensä – kuten särkylääke Paratabsin – käyttämisen sopivuutta 
alkoholinkäytön kanssa. Toisaalta esiin nousi kriittisiä kannanottoja suomalaista 
alkoholipolitiikkaa kohtaan. Myös alkoholin terveysvaikutuksia kritisoitiin toteamalla, että ei 
kannata puhua yhdestä lasillisesta punaviiniä, koska silloin kun pullon avaa, se tulee juotua 
kokonaan. 
 
Luennot eivät kuitenkaan tavoita kaikkia palvelutalon asukkaita. Juuri niiden asukkaiden, 
joiden eniten arveltiin olevan kyseisen tiedon tarpeessa, todettiin jääneen luennoilta pois. 
Tämän vuoksi kaikille asukkaille lähetettiin postin mukana Otetaan selvää –vihkonen. 
Materiaalia on pidetty palvelutalon tiloissa jatkuvasti esillä. Asukkaat tietävät, että palvelutalo 
on LOL-hankkeessa mukana. Maininta hankkeesta on kirjoitettuna myös palvelutalon 
nettisivuille. 



 30 

 

Vuositarkastuksen kehittäminen 
 

Mini-interventio on Aallon ja Holopaisen (2008) mukaan suositeltava riskikulutuksen ja 
haitallisen käytön hoitomuoto ikääntyneiden ryhmässä. Tutkimusten mukaan jopa vain viisi 
minuuttia kestävä neuvonta vähentää suurkulutusta. Merikartanossa todettiin, että 
terveydenhoitajan ja lääkärin vuosittain kaikille palvelutalon asukkaille tekemä vuositarkastus 
olisi hyvä paikka ottaa kaikkien ikääntyvien kanssa alkoholinkäyttö puheeksi. 
Vuositarkastustoiminnan kehittäminen oli juuri palvelutalossa meneillään. Alkoholinkäytöstä 
kysymisestä vuositarkastuksen yhteydessä päätettiin tehdä jatkuva käytäntö. Varsinkin 
ikääntyneiden naisten arvellaan hyötyvän ennaltaehkäisevistä ja kasvatuksellisista 
seulonnoista ja mini-interventioista (Blow & Barry 2002). 
 
Ikääntyvien terveydentilaa ja toimintakykyä arvioidaan monenlaisten mittarien avulla. 
Ikääntyneiden alkoholinkäyttöä voidaan myös seuloa monenlaisin mittarein (esim. O`Connell 
et al. 2004). Terveydenhoitajan mukaan Otetaan selvää –vihkonen on muihin gerontologisiin 
mittareihin verrattuna hankalan tuntuinen siksi, että se on pitkä. Itse ikääntyvien todettiin 
kuitenkin kaikissa hankkeen palvelutaloissa olleen kiinnostuneita kyseisestä materiaalista. 
Ikääntyneiden on tutkittu haluavan käyttää mieluiten kirjallista materiaalia opetellakseen 
alkoholinkäyttöön liittyviä asioita muihin metodeihin verrattuna (Fink et al. 2001). 
Ikääntyneiden alkoholinkäyttöön liittyviin kysymyksiin on kehitetty myös laadullisia, 
ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä seulontoja (ks. Shafer 2004). 
 

Verkostoituminen 
 

Merikartanon palvelutalo sijaitsee Espoon kaupungissa. Yhteistyöverkostoja oli lähdettävä 
luomaan Espoon päihdehuollon palveluohjauksen kautta. Yksikön sosiaalityöntekijä lupautui 
tulemaan Merikartanoon kertomaan yksikön toiminnasta, hoitopoluista jne. Tämä 
kokoontuminen jäi kuitenkin tulevaisuuden haasteeksi. 
 
Merikartanon henkilökunnan mukaan ikääntyvien alkoholinkäyttöön liittyvistä asioista on 
helppo keskustella palvelutalon lääkärin kanssa. Sen sijaan yhteistyö kunnallisen 
sosiaalityöntekijän ja mielenterveystoimen kanssa koettiin hankalammaksi ikääntyvien 
päihdeasioiden tiimoilla. 
 

Huolehtiva huomioiminen  
 

Marja-Liisa Laapio on analysoinut työntekijöille alkukartoituksena tehtyä kyselyä 
diskurssianalyyttisesti. Hän toteaa, että asiakassuhde rakentuu pitkälti negatiivisista 
argumenteista ja että komiikka on ainoa myönteinen piirre, joka diskursseista välittyy. 
(Laapio 2007.)  
 
Tilanne kuvastaa puhetta syksyllä 2005. Kehittämishankkeen aikana löytyi myös muita, 
hoitajien osaamista, tervettä omanarvontunnetta ja ikääntyvien sosiaalista inkluusiota 
vahvistavia myönteisiä kuvauksia päihdehoitotyöstä. Kun alkoholiongelmaisten liikunnasta ja 
suun terveydentilasta kysyttiin sähköpostitse syksyllä 2007, vastaus kuului: Meillä alkoa 
runsaammin käyttävät asukkaat liikkuvat kyllä suhteellisen säännöllisesti joko ryhmissä tai omaehtoisesti. Myös 
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hammaslääkärillä käyvät säännöllisesti. 
 

 

Syvemmälle toimintakäytäntöihin 
 
Syksyllä 2007 pohdittiin myös yksityiskohtaisemmin niitä asioita, jotka hoitajia 
huolestuttivat. Koonti taulukossa neljä (Taulukko 4). Syksyllä 2007 kokoonnuttiin 
henkilökunnan kanssa pohtimaan myös niitä kirjoittamattomia sääntöjä, jotka olivat 
palvelutaloon muodostuneet. Keskustelussa tuli esiin asioita, jotka on koottuna taulukossa 
viisi (Taulukko 5). 
 
Syksyllä 2007 pidetyssä palvelutalojen yhteisessä kehittämispäivässä käytiin läpi hankkeen 
etenemistä. Merikartanossa kehittämisprosessissa oli keskitytty tiedon jakamiseen ja 
puheeksiottoon. Luentojen lisäksi palvelutalossa oli kehitetty terveydenhoitajan tekemää 
vuositarkastusta, jonka yhteydessä oli päätetty ottaa alkoholinkäyttö systemaattisesti 
puheeksi. Asukkaiden ohjauksen todettiin olevan asukaskohtaista. Yhteistyötä tehtiin 
omaisten kanssa. Saatua materiaalia pidettiin palvelutalon tiloissa esillä. Ennaltaehkäisyyn oli 
kiinnitetty huomiota muun muassa oma-apuryhmätoimintojen yhteydessä – esimerkiksi 
Herkuttelevien herrojen ryhmässä oli puhuttu, että punaviiniä voi toki ostaa, mutta rajat olivat 
olemassa. Hansonin (1994, 731) mukaan runsaasti alkoholia käyttävä ikääntynyt mies 
saattaisi sosiaalisen tuen turvin kyetä tekemään terveellisempiä elämäntapavalintoja – 
”healthy choices”. 
 

Tulevaisuuden haasteina pohdittiin. Palvelutalossa pyritään kehittämään tiimitoimintaa. Yksi 
tiimi saattaisi jatkossa olla nimeltään Selvä se –tiimi. Tiimin tehtävänä olisi maastouttaa 
kehittämistoiminta pysyväksi toiminnaksi palvelutaloon.  
 
 
Juurruttaminen keväällä 2008 
 
Palvelutalojohtajien kokouksessa 22.1.2008 sovittiin, että ensimmäinen yhteinen 
vertaistuellinen opintopiiri kokoontuisi helmikuussa Merikartanossa. Tämä toteutettiin, 
aiheesta jatkossa lisää. Toukokuussa 2008 Merikartanon henkilökunta kokoontui vielä 
Ceciliaan arvioimaan mennyttä hanketta. Tärkeimpänä huomiona eräs uusi työntekijä nosti 
esiin, että kuuntelisimme enemmän ikääntyvien käsityksiä alkoholinkäytöstään ja elämästään. 
 
 
Kehittämistoiminta Merikartanossa – arviointia ja yhteenvetoa 
 
Palvelutalo Merikartanossa päätettiin keskittyä tiedon jakamiseen henkilökunnalle, 
palvelutalon ja lähiympäristön asukkaille sekä kotihoidon henkilökunnalle. 
Toimintamuodoksi valittiin lääkärin pitämät yleisöluennot ja vuositarkastuksessa 
alkoholinkäytön puheeksiotto. Liikkeelle lähdettiin siis ennaltaehkäisyn viitekehyksessä muun 
muassa vahvistamalla ikääntyvien elämänhallintaa lääkärin pitämien yleisöluentojen kautta.  
 
Merikartanon loppuraportin mukaan hanke kokonaisuudessaan oli erittäin tarpeellinen. 
Talossa oli aiheelle ”tilaus”. Yksi yllättävimmistä asioista oli, että alkoholia eivät käytä 
ainoastaan iäkkäät miehet vaan myös iäkkäät naiset ja että yleensä pulmatilanteet ovatkin 
ilmenneet naisten kohdalla. Ikääntyvien alkoholinkäyttöä käsittelevän tutkitun tiedon 
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välittäminen sekä ammattihenkilöstölle että ikäihmisille itselleen ja heidän omaisilleen 
koettiin erittäin tärkeäksi. 
 
Hankkeen edetessä Merikartanossa pohdittiin myös yhteisiä pelisääntöjä ja omaisyhteistyöhön 
liittyviä kysymyksiä. Henkilöstölle oli helpottavaa kuulla, että muissakin palvelutaloissa ja 
kotihoidossa painitaan samanlaisten pulmien kanssa. Kolme vuotta kehittämistoimintaa näin 
aralla aiheella koettiin liian lyhyeksi suomalaisessa kulttuurissa. 
 
Jatkossa Merikartanossa käynnistyy keskusteluryhmä ”riskiasukkaille”. Merikartanossa 
suunnitellaan myös asukasvalintojen ja järjestyssääntöjen tarkistusta alkoholiasiat 
huomioiden. Merikartanossa halutaan myös laatia oma organisaatiotason päihdestrategia, 
jonka taustana käytetään Espoon mielenterveys- ja päihdeohjelmaa ja Ikäihmisten palvelujen 
laatusuosituksia 2008. 
 
Loppuraportissa ehdotetaan työntekijöille lisää vertaistuellista koulutusta ja tutor-ohjausta. 
Hyviä sekä ikäihmisille itselleen että henkilökunnalle suunnattujen asiantuntijaluentojen 
aiheita olisivat muun muassa Ikäihmisten turvakoulutus ja Ikäihmisten itsemääräämisoikeus 
ja päihteiden käyttö. 
 
 
Palvelutalo Raikukuja 
 
Raikukujan palvelutalo sijaitsee Vantaan Martinlaaksossa. Palvelutalo on Vantaan kaupungin 
kunnallinen palvelutalo. Palvelutalon vastaavana sairaanhoitajana toimii Hanna Pekkarinen.  
Palvelutalossa on 26 asuntoa. Työntekijöitä on yhdeksän. 
 
Palvelutalon yhteydessä toimii päiväkeskus, jossa on oma työntekijä. Syksyllä 2007 
organisaatiomuutoksen myötä päiväkeskuksen työntekijä siirtyi kuitenkin töihin 
Myyrinkotiin. Vantaan kaupungin organisaatiomuutokset heijastuivat merkittävällä tavalla 
hankkeen kehittämistyöhön.  
 
Etelä-Suomen lääninhallituksen alkuvuonna 2007 tehdyn kartoituksen mukaan (Ehkäisevän 
päihdetyön tila 2007) Vantaalla ehkäisevän päihdetyön tila näyttäisi olevan kunnossa. Tämä 
asiantila heijastui myönteisesti osahankkeeseen. Vantaan kaupungilla on päihdestrategia ja 
myös vanhustyön strategiassa nähdään yhtenä uutena uhkana ikääntyvien kasvava 
alkoholinkäyttö.  Koulutusten jälkeen hankkeessa käytiin syksyn 2006 ensimmäisessä 
kokouksessa läpi vanhustyön strategia pyrkimyksenä maastouttaa strategian tavoitteet – 
ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen, hoidon ja kuntoutuksen jakaminen peruspalveluiden 
puolelle – palvelutalon ja alueen kotihoidon arjen toimintaan. Keskeiseksi kehittämisalueeksi 
valittiin miesten vertaistuellinen ryhmätoiminta. 
 

Vertaistuellinen ryhmätoiminta 

Ikääntyvien päihdeongelmaisten on tutkittu kokevan vertaistuellisen ryhmätoiminnan itselleen 
mielekkääksi toimintamuodoksi (Heino 2007). Vertaistuellisen ryhmätoiminnan aloittaminen 
kuntapuolella työntekijöiden omin voimin vaatii pitkää suunnittelua ja valmisteluja. Tämän 
vuoksi päätettiin käydä tutustumassa Helsingin Diakonissalaitoksen järjestämään Pilke-
ryhmätoimintaan. 
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Palvelutalon ja kotihoidon henkilökunnan keskuudesta kootun viisihenkisen työryhmän 
kanssa kokoonnuttiin useita kertoja ennen ryhmätoiminnan aloittamista suunnittelemaan 
toimintaa. Mietittiin valmiiksi toiminnan järjestelyjä – minä viikonpäivänä, mihin aikaan, 
kuka auttaa ikääntyneet paikalle, kuka keittää kahvit, millaisia sääntöjä kokoontumisiin 
luodaan jne. Pohdittiin myös ryhmän toiminnan sisältöjä kaiken varalta etukäteen, vaikka oli 
päätetty, että ryhmäläiset saisivat itse esittää toiveitaan toiminnan sisällön suhteen.  
 
Ryhmätoiminnan aloittamista helpotti huomattavasti se, että päiväkeskuksen kokenut 
työntekijä lähti päävastuunkantajaksi myös tähän ryhmään. Hänen parinaan jokaisessa 
kokoontumisessa olisi joko palvelutalon tai kotihoidon yksi työntekijä.  
 
Miesten ryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 2007. Ryhmä kokoontui kerran viikossa 
kahden tunnin ajan. Alkuperäiset suunnitelmat muun muassa ryhmäläisten 
kahvinkeittovuoroista ja toiminnan sisällöistä eivät toteutuneet. Miehiä saapui ryhmään 
mukaan kevään 2007 aikana 2-5 ja he halusivat toiminnaksi lähinnä pelien pelaamista. Oli 
myös kertoja, jolloin ryhmäläisiä ei saapunut paikalle.  
 
Ryhmätoiminnan kompastuskiviksi todettiin muun muassa se, että ryhmätoiminnan päävetäjä 
ei oman täydennyskoulutuksensa vuoksi päässyt joka kerta toimintaan mukaan. Ikääntyvät 
reagoivat tilanteeseen jäämällä tällöin ryhmästä pois.  Toisaalta kotihoidon henkilökunnasta 
tuntui, että ryhmätoimintaan irrottautuminen oman työpäivän keskellä oli vaikeaa. Kotihoito 
oli tehnyt sovitusti kodeissa etsivää työtä sekä kuljettanut yhtä ryhmäläistä ryhmään. 
Ryhmäläisten todettiin kärsivän siitä, että työntekijät vaihtuivat. Toisaalta työntekijän 
ryhmätoimintaan osallistuminen herätti myös pienoista kateutta muissa työntekijöissä, koska 
ryhmätoiminnan vetämisen todettiin olevan mukavasisältöistä työntekoa. 
 
Syksyllä 2007 Vantaan kaupungissa oli laadittu valmiiksi alustavat kirjalliset kriteerit 
alkoholiongelmaisten ikääntyvien ryhmätoiminnalle. Vastaavanlaisia ryhmiä oli päätetty 
perustaa myös muualle. Juurtuminen oli käynnistynyt. 
 
 

Verkostoituminen 
 

Palvelutalon työntekijät kävivät tammikuussa 2007 tutustumassa paikallisen A-klinikan 
toimintaan yhteistyön rakentamiseksi. Projektisuunnittelija kävi pohjustamassa jatkotoimintaa 
kesäkuussa 2006. Keväällä 2007 kävi nimittäin kuitenkin ilmi, että sekä palvelutalon että 
kotihoidon työntekijöille oli edelleen epäselvää miten ikääntyvien päihdepalvelut toteutetaan 
Vantaalla. Koska ryhmätoimintaa oli tarkoitus laajentaa, päätettiin järjestää suuremmalla 
osanottajamäärällä uusi verkostotapaaminen syksyllä 2007.  
 
Paikalle saapui kaksi työntekijää Vantaan Ehkäisevän päihdetyön yksiköstä, kaksi 
Sininauhaliiton työntekijää, palvelutalotoiminnasta ja kotihoidosta vastaavia johtajia, 
kotihoidon ja palvelutalon henkilökuntaa. A-klinikan työntekijät eivät tällä kertaa ehtineet 
kokoukseen mukaan. Jatkoista sovittiin muun muassa siten, että palvelutalon esimies on 
tarvittaessa itse suoraan yhteydessä A-klinikan työntekijöihin. Yhteistyöverkosto oli 
muodostunut myös alkoholiasioissa. 
 
Palvelutalon työntekijät kertoivat, että yhteistyötä on tehty muun muassa Peijaksen sairaalan 
kanssa, kun oli haluttu eräs alkoholiongelmainen mielentila-arviointiin. Kyseessä oleva 
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ikääntyvä todettiin kuitenkin asiantuntija-arviossa mieleltään terveeksi. Hoitajat epäilivät 
jälkikäteen, että ko. asukas oli vain kyennyt lyhyessä haastattelutilanteessa käyttäytymään 
hyvin. Yhteistyöverkosto oli kuitenkin muodostunut. 
 
Palvelutalon henkilökunta teki tiivistä yhteistyötä lääkärin ja sosiaalityöntekijän kanssa. 
Alkoholiongelmaisten asioiden hoitaminen todettiin kuitenkin vaikeasti eteenpäin vietäviksi. 
Niiden alkoholiongelmaisten ikääntyvien, joille ei mene mitään palveluja – he vain asuvat 
palvelutalossa – arveltiin saattavan olla alihoidettuja. 
 

Arjen huolen aiheet ja kirjoittamattomat säännöt 
 

Syksyn 2007 kokoontumisissa vedettiin yhteen huolen aiheita ja palvelutaloon syntyneitä 
kirjoittamattomia sääntöjä siitä, kuinka ikääntyvien kanssa arjen tilanteissa toimitaan. Koonnit 
taulukoissa neljä ja viisi (Taulukko 4 ja Taulukko 5). Ylemmältä taholta saadun ohjeen 
mukaan kirjallisia sääntöjä ei hankkeen puitteissa laadittu. Organisaatio tekisi säännöt itse. 
Muistio otsikkotasolla lähettiin ylemmälle johdolle tiedoksi. Taulukkoon 6 on koottu teemoja, 
joista henkilökunnan kanssa oli keskusteltu. 
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Taulukko 6. Keskusteluteemoja Raikukujalla. 
 

 

 
RAIKUKUJA  KIRJOITTAMATTOMAT SÄÄNNÖT 
 
 
ALKOMETRIÄ KÄYTETÄÄN 
 
KIRJAAMINEN, HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 
 
PULLO OTETAAN POIS 
 
YHTEISTYÖ MIELENTERVEYSTOIMEN KANSSA 
 
KAUPPAPALVELU 
 
HOITOONOHJAUS 
 
YHTEISTYÖ LÄÄKÄRIN KANSSA 
 
PÄIHTYNEEN KANSSA TOIMIMINEN 
 
MUILLE ASUKKAILLE INFO TALON TAVOISTA 
 
TALOUDELLISET KYSYMYKSET 
 
KOTIIN YKSIN MENEMINEN 
 
ÄKILLISISSÄ TILANTEISSA TOIMIMINEN 
 
LÄÄKEHOITO 
 
UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN 
 
OMAISYHTEISTYÖ 
 
MUIDEN ASUKKAIDEN TURVALLISUUS 
 
TOISTUVISSA TILANTEISSA TOIMIMINEN 
 
ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KYSYMINEN 
 
OPISKELIJOIDEN OHJAUS 
 
RAPORTOINTI 
 
TYÖHYVINVOINTI 
 
 

 
 
 

Syksyllä 2007 palvelutalojen yhteisessä kehittämispäivässä hahmoteltiin kehittämistoiminnan 
etenemistä. Raikukujalla tilanteen todettiin eläneen ja muuttuneen organisaatiomuutosten 
mukana. Miesten vertaistukiryhmän vetovastuun todettiin siirtyvän palvelutalon 
henkilökunnalle syksyllä 2007. Kotihoidon työntekijät ja päiväkeskuksen työntekijä jäisivät 
toiminnasta pois organisaatiomuutoksen vuoksi. Palvelutalon päihdetilanne oli kesän aikana 
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riistäytynyt käsistä, kun palvelutaloon oli muuttanut uusia vaikeasti alkoholiongelmaisia 
asukkaita vierailijoineen. Todettiin, että oli noussut tarve yhteisten pelisääntöjen luomiseen. 
Palvelutaloon oli muun muassa saatu ohje ottaa vartija töihin tarvittaessa. Hankkeen aikana 
oli opittu ottamaan alkoholinkäyttö puheeksi – nyt sekä uskalletaan että osataan tehdä se. 
Asiasta puhutaan avoimesti ja uskalletaan myös toimia. Ryhmätoimintaa aiottiin jatkaa oman 
talon työntekijöiden toimesta ja toivottiin myös, että toimintamallia voitaisiin siirtää Vantaan 
muihinkin palvelutaloihin jatkossa. Päiväkeskuksen työntekijä aloittaa uuden ryhmän uudessa 
työpisteessään Myyrinkodissa. 
 
Keväällä 2008 ryhmätoimintaa ei kuitenkaan enää jatkettu Raikukujalla. Hankkeen 
viisihenkinen työryhmä oli hajonnut sekä organisaatiomuutosten että henkilökunnan 
vaihtuvuuden vuoksi. Toisaalta myös vaikeimmin alkoholisoituneita ikääntyviä oli muuttanut 
talosta pois – muun muassa päihdeongelmaisille tarkoitettuun Kerttuli-kotiin - ja tilanne 
palvelutalossa tuntui rauhalliselta. Ryhmätoimintaa ei koettu tällä hetkellä tarvittavan.  
 
 

Juurruttaminen keväällä 2008 
 

Keväällä 2008 ryhmätoimintaa ei siis enää jatkettu Raikukujalla. Myyrinkotiin siirtynyt 
päiväkeskuksen työntekijä aloitti Myyrinkodissa Elämäntaparyhmän, johon 
alkoholiongelmaiset ikääntyvät voivat osallistua. Organisaatiomuutoksen myötä kaikki 
Vantaan palvelutalot oli profiloitu tietyn erityisasiantuntijuuden mukaisesti. Raikukujan 
palvelutalo oli nimetty psykososiaalista apua tarvitsevien ikääntyvien asumispaikaksi, johon 
nimenomaan alkoholiongelmaiset ikääntyvät kuuluisivat. Kriteereitä palvelutaloon 
pääsemiseksi oli muutettu siten, että palvelutaloon pääsisi asumaan vain sellaiset ikääntyvät, 
joilla kotona asuminen tehostetunkaan kotihoidon turvin ei enää onnistuisi. Palvelutaloissa 
asuisi siis jatkossa entistä raskashoitoisempia asukkaita. 
 
Palvelutalon vastaava sairaanhoitaja vie päihdeosaamisen aiheena palvelutalojen 
sairaanhoitajista koottiin laatutyö-verkostoon. Näin osaaminen välittyisi muihinkin Vantaan 
kunnallisiin palvelutaloihin.  
 
 
Raikukuja palvelutalo – arviointia ja yhteenvetoa 
 
Vantaan kaupungin päihde- ja vanhustyön strategioiden mukaisesti hankkeessa maastoutettiin 
päihdekysymyksiä peruspalveluihin. Raikukujan palvelutalossa päätettiin kehittää 
päihdekuntoutujien vertaistuellista ryhmätoimintaa. Ryhmän vetäminen palvelutalon 
työntekijöiden omin voimin osoittautui monin tavoin haasteelliseksi.  
 
Raikukujan loppuraportin mukaan ryhmätoiminnan myötä oli pystytty luomaan tunnetta siitä, 
että jokaisesta välitetään, kaikkien asiat ovat tärkeitä ja ikääntyvät hyväksytään omana 
itsenään. Ryhmässä käyneet asukkaat olivat saaneet tarvitsemaansa vertaistukea. Ryhmän 
tavoitteena oli ollut vahvistaa ikääntyneiden sosiaalisia suhteita, tarjota vertaistukea ja 
erilaista toimintaa asiakaslähtöisesti. Ryhmäläiset toivoivat toimintamuodoiksi erilaisten 
pelien pelaamista ja retkiä.  
 
Työntekijöiden näkökulmasta ryhmätoiminnan suurimmaksi kompastuskiveksi muodostuivat 
paitsi organisaatiomuutokset myös työvuorojen järjestely. Ryhmätoimintaan pitäisi myös 
budjetoida rahaa esimerkiksi ryhmäläisten toivomia retkiä ajatellen. Ryhmässä pitäisi olla 
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”vastuuohjaaja”, sillä ryhmäläisiä täytyy rohkaista osallisuuteen myös varsinaisten 
ryhmätilanteiden ulkopuolella muun muassa puhelinsoitoilla. Työntekijöille toivottiin myös 
työnohjausta, jossa voisi käsitellä haastavan ryhmätoiminnan vetämisessä esiin tulevia 
ongelmia. 
 
Palvelutalon henkilökunta pyrki verkostoitumaan paikallisen A-klinikan ja psykiatristen 
yksiköiden kanssa. Yhteistyön ja avun saaminen alkoholisoituneelle vanhukselle koettiin 
vaikeaksi. Toisaalta esimerkiksi katkaisuhoitoon ei palvelutalon asukkailla ollut itsellään 
halukkuutta. 
 
Palvelutalon vastaava sairaanhoitaja välittää päihdeosaamista palvelutalojen sairaanhoitajien 
laatupiirissä. Laatupiirissä mahdollistuu ammatillinen tuki vaikeiden tilanteiden hoitamiseen.  
Raikukujan palvelutalolle oli hankkeen aikana luotu yhteistyössä paikallisten esimiesten 
kanssa toimintaperiaatteita. Periaatteiden mukaan toimitaan muun muassa näin: mikäli on 
tarvetta, hoitajalla on oikeus puhalluttaa asukas alkometrillä; omaisiin ollaan yhteydessä ja 
heidän kanssaan keskustellaan alkoholinkäytöstä ja sovitaan säännöistä; mikäli 
alkoholikäytöstä johtuvia uhka- ja vaaratilanteita ilmenee, voidaan väliaikaisesti käyttää 
vartijoita apuna tilanteen rauhoittamiseksi; asukaskontakteissa suositellaan parityöskentelyä. 
 
Henkilökunta koki, että hankkeen seurauksena oli huomattavissa selkeä muutos 
työntekijöiden valmiudessa puuttua ikääntyvien haitalliseen alkoholinkäyttöön. Yhteisesti 
sovittujen sääntöjen todettiin tuovan turvallisuutta kaikille. Asioihin uskalletaan nyt puuttua ja 
ongelmiin löydetään ratkaisuja. 
 
 
Palvelutalojen yhteistä toimintaa 
 
Palvelutalot verkostoituvat keskenään 
 
Paitsi että ikääntyvät alkoholiongelmaiset ovat vanhenevina ihmisinä haavoittuvia fyysisellä, 
psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla myös työntekijät altistuvat haavoittuvuudelle työssään. 
Vanhojen ihmisten parissa työskentely nostaa pintaan muun muassa eksistentiaalisia 
kysymyksiä elämän ja kuoleman tarkoituksesta, sairauden ja kärsimyksen merkityksestä. 
Toisaalta ikääntyvien alkoholiongelmaan puuttuminen herättää hoitajissa voimakasta 
moraalista stressiä uusia työmuotoja luotaessa. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2004.) Eettiset 
kysymykset ovatkin hyvien käytäntöjen pohjalla, sillä hyvillä käytännöillä pyritään hyvän 
tekemiseen (Sarvimäki 2007a). 
 
Marjaliisa Havion (2008) mukaan tuki ja mahdollisuus päihdetyölle alkaa johtamisesta. 
Palvelutalojen johtajat esittivät keväällä 2007 palvelutalojen johtajien kokouksessa, että 
hoitajien motivoinnin ja jaksamisen kannalta olisi hyvä kokoontua yhteen jakamaan 
kokemuksia. Päätettiin pitää palvelutalojen yhteisen kehittämispäivän syksyllä 2007.  
 

Palvelutalojen kehittämispäivä 

 
Palvelutalojen kehittämispäivään 20.9.2007 osallistui yhteensä 17 työntekijää eri 
palvelutaloista. Kehittämispäivä pidettiin VPTY:n palvelutalo Merikaaren tiloissa samalla 
tutustuen paikallisen palvelutalon toimintaan kyseisen palvelutalon johtajan opastuksella. 
Näin välittyi palvelutalojen kesken myös muita hyviä käytäntöjä.  
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Kehittämispäivänä käytiin läpi hankkeen kulkua ja hankkeen esiin nostamia asioita eri 
palvelutaloissa. Toimintaa pohdittiin aluksi toimijuuden käsitteen valossa, ettei hankkeella 
synnytettäisi toimintakäytäntöjä, jotka osoittautuisivat ikääntyville vahingollisiksi. 
Toimijuuden käsite on tullut gerontologiseen tutkimukseen sosiologian kautta. Toimijuuden 
käsitteessä analysoidaan ikääntyvän osaamista, haluamista, kykenemistä, täytymistä, voimista 
ja tuntemista. (Jyrkämä 2007b.) Toimijuuden käsitteessä ihminen nähdään periaatteessa 
luovana ja vapaana, mutta hänen toimintansa katsotaan olevan erilaisten yhteiskunnallisten 
rakenteiden kehystämää (Ruonavaara 2005). Palvelutalo on omanlaisen toimintaympäristö 
sääntöineen, normeineen, tapoineen jne.  
 
Seuraavaksi kunkin palvelutalon johtaja kertoi arvion oman talonsa kehittämistoiminnasta. 
Pohdittiin yhdessä kunkin huolta (ks. Eriksson & Arnkil 2005): 1) mistä iäkkään tilanteessa 
oltiin huolissaan ja 2) miten tuki toteutuu (LIITE 1). 
 
Tämän jälkeen palvelutalojen työntekijät toivat esiin muutamien asukkaiden tapaukset – 
caseja – yhteiseen pohdintaan. Huolta aiheuttavien asioiden ja toimintatapojen todettiin 
olevan osin samanlaisia ja osin erilaisia eri palvelutaloissa. Esimerkiksi Raikukujalla 
ongelmia aiheutti yöaika, jolloin palvelutalossa ei ollut työntekijöitä. Ongelma oli osin tuttu 
myös Merikartanossa, jossa dementiayksikön hoitaja menee tarvittaessa apuun palvelutalon 
puolelle yöaikaan. Cecilian todettiin olevan ainoa paikka, jossa oli ravintolassa A-oikeudet. 
Alkoholiongelmaisten todettiin löytävän toisensa kuitenkin jokaisessa palvelutalossa. Huolta 
aiheuttivat kaikille arjen tilanteet – lääkehoidon toteuttaminen, tapaturmat jne. Tilanteisiin 
puuttuminen vaihteli. Ryhmätoiminnan iloja ja kipuja setvittiin. 
 
Todettiin, että palvelutaloissa olevista alkoholien liikakäyttäjistä vain kolme kuuluu siihen 
ryhmään, jossa liikakäyttö on alkanut eläkeiässä. Syinä arveltiin olleen muun muassa avioero, 
muuttuneet sosiaaliset suhteet ja dementoiva sairaus. Useiden tutkimusten mukaan juominen 
onkin alkanut stressaavan elämäntilanteen, kuten leskeytymisen, eläköitymisen ja avioeron 
seurauksena. (esim. Dufour & Fuller 1995.) Mutta myös toisenlaisia tutkimustuloksia on saatu 
(esim. Sulander et al. 2004). Schutten et al. (1998) mukaan juomisen aloittamisen 
lisääntymistä eläkeiässä ennustavat stressaavan elämäntilanteen sijaan muun muassa 
tupakointi, suurempi ystävien hyväksyntä juomiselle, välttäminen psyykkisenä 
selviytymisstrategiana ja sellaisten sairauksien puute, jotka komplisoisivat alkoholin kanssa.  
 
Useimmilla palvelutaloissa asuvilla alkoholin liikakäyttö oli alkanut jo aiemmin elämänkulun 
aikana. Alkoholismi -diagnoosi on vain kahdella Raikukujan miesasukkaalla (demografisten 
tekijöiden vaikutuksista alkoholin suurkulutukseen katso esim. Karlamangla et al 2006). 
Diagnoosin puutteen syyksi arveltiin olevan leimaamisen välttäminen. Diagnosoidun 
alkoholismin merkkeihin ja oireisiin kuuluu, että juomista jatketaan juomiseen liittyvistä 
sosiaalisista ja muista ongelmista huolimatta (Dufour & Fuller 1995). Ikääntyneiden 
alkoholinkäyttö jää todennäköisemmin diagnosoimatta, jos kyseessä on valkoinen, hyvin 
koulutettu nainen. Naisten on todettu alkoholisoituvan useammin kuin miehet myöhäisellä 
iällä. (ks. Dufour & Fuller 1995.) Todettiin myös, että ikääntyvien alkoholihistoriaa ei 
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän sisällä kirjata potilaspapereihin. Kun palvelutaloon 
tulee uuden mahdollisen asukkaan paperit, niistä ei käy ilmi mahdollinen alkoholiongelma.  
 
Alkoholinkäyttöön vaikuttaa myös palvelutalon tilat. Ceciliassa ikääntyvien alkoholinkäytön 
todettiin olevan myös mukavaa sosiaalista yhdessäoloa yhteisissä tiloissa (vrt. Recnick 2003; 
Klein & Jess 2002). Muista palvelutaloista tällainen tila arkkitehtoonisesti puuttuu. 
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Yhdessä pohdittiin myös sitä, miten saisi julkisen puolen ennaltaehkäisytyöhön mukaan, 
koska alkoholiongelmien arveltiin jatkossa lisääntyvän. Pohdittiin vaikuttamista julkisiin 
palveluihin. Miten tavoitteen voisi toteuttaa, jäi kysymysmerkiksi. Kysymyksen herääminen 
osoitti kuitenkin, että hankkeen piirissä oltiin herätty eettiseen ja yhteiskunnalliseen 
vastuuseen asian tiimoilta: ”Päihdetyötä tekevien on tuotava tietonsa, kokemuksensa ja 
asiantuntijan näkemyksensä julkiseen keskusteluun päihdehaittojen lievittämisen 
näkökulmasta.” (Laatutähteä tavoittelemassa 2006). 

Palvelutalojen kehittämispäivän todettiin olleen tarpeellinen vertaistuellisen työnohjauksen 
merkityksessä. Päivän aikana nousi esille, että jatkossa olisi syytä pohtia lisää yhdessä muun 
muassa toimintoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Haluttiin myös kuulla aihepiiriin liittyvästä 
lainsäädännöstä. Palvelujen saamiseen kuuluu nykyisin entistä vahvemmin tulojen 
arvioiminen, omien oikeuksien puolustaminen ja juridisoituminen. Toisaalta kunnilla on 
palvelujen järjestäjinä ongelmia tuottaa palveluja, jotka ovat laeissa ja asetuksissa säädettyjä. 
(Hyvinvointi 2015 –ohjelma 2007.)  
 
Kehittämispäivänä pohdittiin, onko järkevää laatia joka palvelutalossa erikseen yhteisiä 
pelisääntöjä – päihdestrategiaa. Pitäisikö ohjeet tulla ylemmältä taholta, koskien kaikkia 
suomalaisia palvelutaloja? Myös työsuojelullisiin kysymyksiin tarvittaisiin ohjeet ylemmältä 
taholta (esimerkiksi: miten toimia, kun asukkaan kodissa on väkivaltaisia vierailijoita ja 
työntekijän turvallisuus on vaarassa, vrt. poliisin työ). Työssä koetun väkivallan määrä on 
lisääntynyt terveyden- ja sairaanhoidon ammateissa toimivilla naisilla (Hyvinvointi 2015 –
ohjelma; Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015). 
 
Palvelutalojen työntekijät halusivat myös jatkossa tavata toisiaan. Seuraavassa tapaamisessa 
voisi uudelleen katsoa nyt esillä olleiden alkoholiongelmaisten elämäntilannetta. Päätettiin 
jatkaa yhteisiä tapaamisia hankkeen aikana ja palvelutalojen työntekijät tapaisivat toisiaan 
myös hankkeen päätyttyä opintopiirityyppisesti kokoontumalla vuoron perään eri 
palvelutaloissa. Näin varmistettiin hankkeen juurtuminen taloihin. 
 
Asenteet muuttuvat hitaasti tiedon kautta uudensisältöiseksi toiminnaksi. Muutos uuden 
tiedon ja muuttuvien asenteiden kautta käyttäytymisen muutokseen vie yksilötasolla yhdestä 
kolmeen vuotta. Organisaatiotasolla muutoksen läpivieminen vie kahdesta viiteen vuotta. 
Suuremman organisaation ollessa kyseessä muutos saattaa kestää viidestä kymmeneen 
vuoteen. (Rajamäki ym. 1982, Parviaisen 1990 mukaan.) 
 

Vertaistuellista opintopiiritoimintaa  

 
Opintopiirien aiheet 
 

Palvelutalojohtajien kokouksessa 22.1.2008 sovittiin vuoden 2008 opintopiirien 
kokoontumisajat ja aiheet. Helmikuussa aiheena olisi lainsäädäntö ja eettiset kysymykset. 
Toukokuussa kokoonnuttaisiin arvioimaan kehittämishanketta ja pohdittaisiin tämän pohjalta 
suosituksia. Syyskuussa tehtäisiin tutustumiskäynti Sanerva-kotiin ja marraskuussa 
palvelutalojen henkilökunta osallistuisi hankkeen loppuseminaariin. 
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Geroeettiset kysymykset ja lainsäädäntö 
 
Kaikkien palvelutalojen henkilökuntaa kokoontui opintopiiriin 26.2.2008. 
Kokoontumispaikka oli Merikartanon palvelutalo. Opintopiirin aiheina olivat lainsäädäntö ja 
geroeettiset kysymykset. Mukana oli Ikäinstituutin vastaava johtaja Anneli Sarvimäki 
alustamassa eettisistä kysymyksistä ikääntyneiden alkoholinkäyttöön liittyen. Keskustelua 
käytiin ihmisarvosta, itsemääräämisoikeudesta ja ikääntyneen oikeudesta vahingoittaa itseään 
alkoholilla (vrt. tupakointi ja liikalihavuus). Itsemääräämisoikeuden todettiin olevan kaiken 
toiminnan peruslähtökohta. Toisaalta todettiin, että palvelutalossa tulee olla selkeät 
järjestyssäännöt muun muassa muiden asukkaiden turvallisuuden vuoksi. Opintopiirissä 
käytiin myös läpi aihepiirin keskeinen lainsäädäntö. 
 
 

ARVIOINTI JA SUOSITUKSET 
 

Hankkeen arviointia 
 
Palvelutalojen henkilökunta kokoontui opintopiiriin 29.5.2008 palvelutalo Ceciliaan. 
Raikukujan henkilökunta ei päässyt tilaisuuteen mukaan. Sininauhaliiton suunnittelija ja 
LOL-hankeen sisäinen arvioija Marja-Liisa Laapio oli tilaisuudessa läsnä. Opintopiirin 
aiheena oli osahankkeen arviointi. Hankkeen kulku käytiin läpi vaihe vaiheelta 
alkukartoituksesta kehittämistoiminnan päättämiseen. Kukin työntekijä sai vuorollaan kertoa 
kokemuksiaan ja näkemyksiään hankkeesta: 
 
Alkukartoituksena kysely: Henkilökunta luki uudelleen kyselyyn antamiaan vastauksia. He 
sanoivat tunnistavansa kenestä asukkaasta kulloinkin oli kirjoitettu. Ilta- ja yövuoron 
vaihteeseen liittyvät tilanteet olivat usein esillä, sillä tällöin henkilökunta koki huolta siitä, 
voiko asukkaan jättää yöksi yksin kotiinsa. Kirjoitusten todettiin olevan pääasiassa samoista 
ihmisistä kirjoitettuja. Henkilökunta muisteli, että kyselyn kautta hankkeessa päästiin 
ensimmäisen kerran puhumaan aiheesta, mikä tuntui hyvältä.  
 
Kyselyn arvioitiin olevan turhan ongelmakeskeinen. Jatkossa kysely voisi olla 
voimavarakeskeisempi. Työntekijöiden taustatietojen kysymisen todettiin olevan tärkeää 
johtamisen näkökulmasta. Kyselyssä voisi ottaa vielä paremmin huomioon 
palvelutaloympäristön kontekstina. Lisäkysymyksinä voisi olla kysymykset siitä, tietääkö 
työntekijä päihdehuollon palveluista ja onko työntekijällä tietoa aihepiiriin liittyvistä 
materiaaleista ja julkaisuista. 
 
Koulutusaiheet: Työntekijät kokivat tietonsa lisääntyneen oleellisesti hankkeen aikana. 
Prosessikoulutuksen todettiin olleen hyvä ja intensiivinen, aihepiiriin liittyvät faktat tulivat 
hyvin esiin. Toisaalta esitettiin, että aihe pitäisi siirtää nopeammin palvelutalotasolle. Liian 
yleinen opetus ei palvele, toimintaympäristön pitäisi olla esillä alusta lähtien. Todettiin, että 
ennen koulutusta olisi hyvä saada taustamateriaalia luettavaksi, jolloin asian ytimeen pääsisi 
nopeammin. Koulutuksissa ei pitäisi painottua liikaa ongelmiin ja siten vahvistaa 
alkoholisoituneen ikääntyneen päihdeidentiteettiä. Kielenkäyttöön on syytä kiinnittää 
huomiota. Toisaalta todettiin, että hankkeessa on nimenomaan painottunut kaikkein 
alkoholisointuneimpien ikääntyneiden asiat. Jatkossa painotusta voi muuttaa 
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voimavarakeskeisempään suuntaan, kun suurimmat arjen huolet ja ongelmatilanteet 
palvelutalotasolla on jo yhdessä ratkaistu. 
 
Prosessikoulutuksen toteutuksesta keskusteltiin. Kolme tapaamiskertaa puolessa vuodessa 
tuntui sopivalta, kuusi jo liialta. Todettiin, että laajalle joukolle toteutettu massakoulutus sopii 
osaan aiheista, mutta pienempi ryhmä voisi mennä joissain aiheissa syvemmälle. 
Oppimispäiväkirjaa koskevaan kysymykseen henkilökunta ei ottanut kantaa, kenties se ei 
ollut tuntunut toimivalta opetusmenetelmältä. Sisällöllisesti koulutuksessa voisi olla enemmän 
käytännön toimintaan suuntautuvaa opetusta. Arveltiin, että draaman kautta voisi harjoitella 
kohtaamisia. Poliisipsykologin toteuttamaa psykologiapainotteista turvakoulutusta ehdotettiin. 
Koulutusta voisi olla myös talon asukkaille, sillä nämä usein pelkäävät alkoholisoituneita 
naapureitaan. Opintokäyntejä esimerkiksi ”märkiin” palvelutaloihin toivottiin. 
Alkoholiriippuvuuteen ja retkahduksiin liittyvää koulutusta pitäisi olla enemmän. Ylipäänsä 
koulutusta voisi olla sekä työntekijöille että asukkaille. 
 
Päihdejohtamiseen liittyvän koulutuksen suhteen toivottiin käytävän keskustelua siitä, millä 
kokoonpanolla hankkeeseen lähdetään. Nyt todettiin eri palvelutalojen olleen mukana erilaisin 
kokoonpanoin: Raikukujalta oli koko ajan mukana vain työryhmä, Ceciliasta oli koko ajan 
mukana koko henkilökunta ja Merikartanon kokoonpano vaihteli tilanteiden mukaan. Valinta 
vaikuttaa henkilökunnan työssäjaksamiseen. Sinänsä aiheen todettiin olevan johtamisen 
näkökulmasta hyvä väylä myös lähestyä mahdollisia palvelutalon henkilökunnan omia 
alkoholiongelmia. Kynnys puuttumiseen madaltuu myös niissä suhteissa. Johtamiseen liittyen 
hyvänä oli koettu myös selkeiden vuosiohjelmien laatiminen hankkeen etenemiselle. 
Päihdejohtamiseen liittyvää koulutusta voisi järjestää yhteisesti palvelutalojen johtajille ja 
yksiköiden vastuuhenkilöille. 
 
Asukastaso: Projektisuunnittelija kävi läpi eri palvelutaloista kootut huolen teemat, joita 
henkilökunta ei ollut kootusti vielä nähnyt (Taulukko 4). Todettiin, että hankkeen aikana oli 
syntynyt laaja käsitys arjen huolen aiheista alkoholisoituneisiin asukkaisiin liittyen.  
 
Keskustelua käytiin siitä, että suuri asukastason eettinen kysymys on jo siinä, valitaanko 
palvelutaloon alkoholisoitunut ikääntynyt asukas. Todettiin, että useinkaan asia ei tule 
valintavaiheessa esiin. Ikääntyneet ovat ulkonäöltään huoliteltuja ja potilaspapereissa ei 
alkoholiongelmasta ole mainintoja. Keskusteltiin, että onko se syrjintää, jos alkoholisoitunutta 
asukasta ei oteta asukkaaksi. Todettiin, että kaikille pitäisi lähtökohtaisesti antaa 
mahdollisuus, sillä alkoholinkäyttö saattaa myös vähentyä palvelutaloon muuttamisen jälkeen. 
Toisaalta todettiin, että ikääntyneille pitää tehdä jo tulovaiheessa selväksi, että palvelutalossa 
palvelut ostetaan. Esimerkiksi humaltuneen luona käydyistä ylimääräisistä käynneistä 
laskutetaan erikseen. Todettiin, että jotkut ikääntyneet ostavat seuraa alkoholilla. Alkoholin 
tarjoamisen kautta haetaan palvelutalossa seuraa ja hyväksyntää. 
 
Työntekijätaso: Osastotuntityyppiset kokoontumiset oli koettu hyvänä ja niitä toivottiin myös 
jatkossa. Tällöin työntekijät voivat purkaa tunteitaan. Tämä auttaa työssäjaksamisessa. 
Todettiin, että aihepiiri pakottaa hoitajaa kasvamaan ihmisenä, mikä koettiin hyvänä asiana. 
Omat valmiudet käsitellä aihetta olivat hankkeen aikana parantuneet. Omahoitajan merkitystä 
korostettiin. Hanke oli lisännyt rohkeutta puuttua asiaan. Eettisistä kysymyksistä ja yhteisistä 
säännöistä keskusteleminen oli koettu tärkeänä ja hyvänä.  
 
Yhteistyö lääkärin kanssa aihepiirin tiimoilta oli selkiytynyt. Oli tehty yhteisiä sopimuksia 
asian puheeksi ottamisesta esimerkiksi vuositarkastuksen yhteydessä. Otetaan selvää –
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vihkosen käyttäminen ei ollut tuntunut vaikealta. Työntekijät olivat myös saaneet hyvää 
palautetta hyvästä puuttumisesta omaisilta. Häpeää tuntenut omainen olikin saanut puhua 
aiheesta vapaasti hoitajien kanssa. Sallivuuden ilmapiiriä oli kiitelty.  
 
Organisaatiotaso: Todettiin, että palvelutalossa on organisatorisesti sinänsä helpompi hakea 
ja saada apua kuin kotihoidossa. Palvelutaloissa asiaan mahdollistuu hyvä, nopea reagointi. 
Myös se koettiin hyvänä, että palvelutalossa muut asukkaat seuraavat toistensa elämää ja 
hyvinvointia. 
 
Järjestyssääntöjen merkitystä korostettiin. Ristiriitaisia tilanteita syntyy muun muassa silloin, 
kun on kaksi omistajatahoa: kiinteistöyhtiö ja palveluntuottaja erikseen. Johtaja ei voi tällöin 
häätää asukasta. Organisaatiotason kehittämistoimintaa jämäköittäisi kaupunkitason 
päihdestrategiat.  
 
Verkostoitumisen taso: Verkostoitumista pidettiin yhtenä hankkeen tärkeimpänä ja 
antoisimpana osiona. Verkostoitumalla päihdeorganisaatioon hoitopolku ja hoitokeinot olivat 
selkiytyneet (hoitomuodoista katso esim. Sorrocco & Ferrell 2006). Oli voitu tutustua 
toisenlaiseen toimintakulttuuriin aihepiirin tiimoilta.  Toisaalta verkostoituminen nähtiin 
ylhäältä päin tulleena vaatimuksena ja korostettiin ikääntyneiden oman äänen kuulemista 
palvelujen valintaa ja sisältöä koskevissa asioissa (kuten Hyvinvointi 2015 –ohjelma 2007, 
25). Verkostoituminen toisten palvelutalojen kanssa oli toiminut hyvänä vertaistuen paikkana. 
Kokemusten jakaminen oli koettu hyvänä mahdollisuutena. Raikukujan työntekijöiden 
kokemus verkostoitumisesta kolmannen sektorin palvelutalojen kanssa ei ollut niin 
myönteinen, koska toimintakulttuurien todettiin olevan niin erilaiset kunnallisissa ja 
kolmannen sektorin palvelutaloissa. 
 
Kehittämisprosessin aloittaminen, eteneminen ja päättäminen: Kaiken kaikkiaan hanke 
arvioitiin hyväksi. Hankkeen arvioitiin toteutuneen ajallisesti ja sisällöllisesti onnistuneessa 
järjestyksessä. Työpaikalla tapahtunut koulutus oli koettu hyvänä. Aiheesta oli palvelutaloissa 
alettu keskustelemaan enemmän asukkaiden kanssa yhtenä aiheena muiden joukossa. 
Todettiin, että palvelutalolla ei saisi olla liian monta kehittämishanketta yhtäaikaisesti 
menossa, jotta hankkeeseen voidaan keskittyä. Keskittymistarvetta korostaa alkoholiaiheen 
vaikeus. Hyvänä koettiin, että aiheesta on puhuttu asiallisesti eikä uhkakuvien kautta.  
 
Pohdittiin, milloin hanke loppuu, milloin on tehty kaikki mahdollinen. Hankkeen 
”päättämisen” sijaan pitäisikin puhua edelleenkehittämisestä. Todettiin, että esimerkiksi 
toimintakykyyn liittyvä kehittämistoiminta etenee jatkuvasti uuden tutkimuksen kautta. Näin 
pitäisi jatkossa toimia myös alkoholiaiheen kanssa. 
 

Oman toiminnan arviointia 
 
Projektisuunnittelija arvioi toimintaansa säännöllisesti muun muassa täyttämällä kuukausittain 
päiväkirjalomakkeen LOL-hankkeen päihdetyön kehittäjälle. Myös palvelutalojohtajien 
kokouksissa, pääkaupunkiseudun projektihenkilöstön kokouksissa, koko LOL-hankkeen 
yhteisissä projektipalavereissa ja ohjausryhmässä toiminta tuli reflektoiduksi. 
Projektisuunnittelija piti myös jatkuvasti mielessään ”huolimittarin” ja se toimikin mukavana 
jatkotoimintaohjeena – ja myös varaventtiilinä – paikoin haasteellisen kehittämistyön aikana. 
Tiukoissa paikoissa työhön sai tukea sekä koordinaatiolta että Ikäinstituutin monitieteisiltä 
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kollegoilta erilaisissa kokouksissa, joissa aihepiiri oli esillä kunkin työntekijän työtilannetta 
pohdittaessa. Kehittämistoiminnan haasteita on koottu yhteen liitteessä 2 (LIITE 2). 
 

Suositukset 
 
Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan ydinasia on tukea ihmisten nykyistä hyvinvointia ja 
hyvinvointia suojaavia tekijöitä.  Ehkäisevällä työotteella pyritään vähentämään sosiaali- ja 
terveyspoliittisten interventioiden tarvetta. (Hyvinvointi 2015 –ohjelma 2007.) Liika on aina 
liikaa –ikääntyminen ja alkoholi –projektin palvelutalojen osahankkeessa kehitettiin tästä 
syystä hoitohenkilökunnan päihdeosaamista. 
 
Päihdetyö on terveyden edistämistä. Pia Mäkelän (2008) mukaan toimintatavaksi 
alkoholihaittojen ehkäisyyn voidaan valita joko riskiryhmästrategia tai väestöstrategia. 
Palvelutalojen osahankkeessa lähdettiin ”väestöstrategian” tavoin lisäämään sekä 
palvelutalojen henkilökunnan että asukkaiden tietoisuutta alkoholiasioista. 
 
Gerontologisen päihdehoitotyön määritelmän ja sisällön tiukka kehittäminen jätettiin 
osahankkeessa tarkoituksellisesti iduilleen. Ikäinstituutin monitieteisissä 
asiantuntijakeskusteluissa tultiin tulokseen, että ainakaan vielä – tässä historian vaiheessa – 
käsitteen ja määritelmän kehittäminen nimenomaan palveluasumisen kentän tarpeisiin ei 
vaikuta tarpeelliselta.  
 
Ikäinstituutti hakee LOL-osahankkeelleen jatkorahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä. 
Uuden, tämän hankkeen tuloksia juurruttavan Päihdepelisäännöt palvelutaloihin; neuvotellen 
ja oppien yhteisymmärrykseen –hankkeen erityisenä tarkoituksena on nostaa 
tutkimuksellisesti esille ikääntyvien omaa ääntä aihepiirin tiimoilta. Tällöin tässä hankkeessa 
syntyneitä suosituksia voidaan arvioida uudelleen. Toisaalta voidaan kehittää myös uusia, 
ikäystävällisiksi todettuja toimintatapoja. 
 
Hankkeen kehittämistoiminnan kautta syntyneen tiedon kautta suositellaan palvelutaloille 
toiminnan kehittämistä monella tasolla: asukastasolla, työntekijätasolla, organisaatiotasolla ja 
verkostoitumisen tasolla. Suositukset on koottu taulukkoon seitsemän (Taulukko 7). Kuten 
tässäkin osahankkeessa, palvelutaloissa toiminnan suunnittelu ja kehittäminen suositellaan 
toteutettavaksi pienin ja hitain askelin eteneväksi, kunkin palvelutalon ainutlaatuista 
toimintakulttuuria kunnioittaen. Ensimmäinen askel voisi olla yleisluontoinen ja 
informatiivinen, esimerkiksi lääkärin pitämän yleisöluennon järjestäminen. 
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Taulukko 7. Suositukset – toimintaohjeita ja interventioita. 
 
 
Asukastaso 

 
Ikääntyneen äänen 
kuuleminen 
 
Voimavaralähtöisyys 
 
Itsemääräämisoikeuden 
kunnioittaminen 
 
Terveystarkastuksen 
yhteydessä 
alkoholikysymyksistä 
keskusteleminen 
 
Juomistyylin 
kartoittaminen 
 
Alkoholinkäytöstä 
neuvotteleminen 
 
Terveysriskeistä 
tiedottaminen 
 
Muiden sairauksien hyvä 
hoito 
 
Tiedon jakaminen 
 
Lääkärin luennot; 
ikääntymisen, sairauksien 
ja lääkkeiden 
yhteisvaikutukset 
 
Tiedon antaminen 
yksilöllisistä riskirajoista  
 
Elämän kriiseissä 
tukeminen 
 
ADL, IADL –toiminnoissa 
avustaminen 
 
Laaja-alaisen 
toimintakyvyn 
edistäminen 
 
Sosiaalisen osallisuuden 
tukeminen 
 
Oikeuksista tiedottaminen, 
esim. lait 
 
A-klinikan jne. 
palvelujärjestelmän 
palveluista tiedottaminen 

Työntekijätaso 

 
Prosessikoulutus 
 
Ennaltaehkäisevä työote 
 
Tilan järjestäminen 
tunteiden purkamiselle 
 
Työssäjaksamisesta 
huolehtiminen 
 
Omahoitajana toimiminen 
 
Päihdevastaavana 
toimiminen 
 
Kirjaaminen hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan 
 
Omaisten kanssa 
keskusteleminen 
alkoholiasioista 
 
Otetaan selvää –vihkosen 
käyttäminen 
 
Ikääntyminen ja alkoholi -
videon katsominen 
 
Muihin 
julkaisuihin/materiaaleihin 
tutustuminen 
 
Nettisivuihin tutustuminen 
 
Yhteisesti sovittujen  
pelisääntöjen luominen 
 
Konsultaatiokäytäntöjen 
luominen 
 
Eettisten kysymysten 
pohdinta 
 
Tutustuminen kunnan 
päihde- ja 
vanhusstrategioihin 
 
Tutustuminen lakeihin 
 

Organisaatiotaso 

 
Yhteisten eettisten 
periaatteiden 
pohtiminen 
 
Henkilökunnan 
päihdeosaamisen 
varmistaminen 
 
Henkilökunnan 
työturvallisuudesta 
huolehtiminen 
 
Kriteerien luominen 
asukasvalinnoille 
 
Järjestyssääntöjen 
laatiminen alkoholiasiat 
huomioiden 
 
Julkaisujen ja 
materiaalin pitäminen 
esillä yleisissä tiloissa 
 
Päihdejohtamisen 
kysymykset 
 
Turvallisesta 
asumisesta 
huolehtiminen 
 
Taloudelliset 
kysymykset 
 
 

Verkostoitumisen 

taso 

 
Yhteistyösuhteen 
luominen paikallisen 
päihdeorganisaation 
kanssa 
 
Muu moniammatillinen 
yhteistyö 
 
Vertaistuellinen 
opintopiiri työntekijöille 
 
Osallistuminen alan 
koulutuksiin, 
kongresseihin jne. 
 
Hyvien käytäntöjen 
jakaminen 
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Ryhmätoiminnasta 
tiedottaminen 
 
Julkaisuista ja 
materiaalista 
tiedottaminen 
 
Nettisivuista tiedottaminen 
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LIITTEET 
 
LIITE 1. Miten tuki toteutuu? 
 
Kehittämispäivänä 2007 esiin nousseita toimintakäytäntöjä. 
 

HUOLI 

 

MITEN TUKI TOTEUTUU 

Alkoholiongelmainen syö 

huonosti, ruoka korvataan 

alkoholilla. 

keskustellaan ravinnosta; viedään aamupala kotiin; lähdetään 

yhdessä ruokalaan eli saattaminen; suostutellaan 

perustelemalla ruokailun tärkeys terveydellisillä syillä; 

muistamatonta pitää muistuttaa asiasta; ei MNA-mittaria 

käytössä; ei täydennysravinteita käytössä 

Alkoholiongelmainen 

häiriköi jatkuvasti. 

sopivan asumismuodon toteutuminen (apu yöllä); 

häätö 

Alkoholiongelmaisella 

itsemurha-ajatuksia. 

hoitojaksoja Tammiharjussa; 

yhteistyö psykiatrisen plk kanssa; 

yhteistyö srk:n kanssa; 

lääkehoidon rajoitukset 

Toimintakyky on 

heikentynyt. 

siirretty tehostetun palveluasumisen piiriin 

Omaiset tuovat alkoholia. annettu omaisille suositus olla tuomatta alkoholia 

Päihtynyt omainen häiritsee 

muita asukkaita. 

omainen poistetaan tilanteesta 

Asukas hakee lääkkeitä 

päihtyneenä. 

sovittu, että ei anneta lääkkeitä tällöin 

Huoli, että päihtynyt asukas 

tukehtuu oksennukseensa. 

käännetään kylkiasentoon, käydään useammin asukkaan 

kotona esim. yöaikaan tarkistamassa tilanne 
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LIITE 2. KEHITTÄMISTOIMINNAN HAASTEITA. 
 

SISÄLTÖ TEEMA 

Kahden palvelutalon organisaatio muuttui hankkeen aikana, 

seurauksena muun muassa henkilökuntavaihdoksia ja 

sovittujen palaverien peruuntumisia. 

Organisaatiomuutokset 

Sekä Espoossa että Vantaalla yhteistyö kotihoidon kanssa 

päättyi kesken hankkeen osahankkeesta riippumattomista 

syistä. Helsingissä yhteistyö ei käynnistynyt ollenkaan 

palvelutalotasolla. 

Yhteistyö kotihoidon kanssa 

Henkilökuntavaihtuvuuden vuoksi ryhmätoiminta Vantaalla 

takelteli. Henkilökunnan vaihtuvuus toi myös tarvetta 

lisäkoulutukselle. 

Henkilökuntavaihtuvuus 

Yhteistyön aloittaminen päihdeorganisaatioiden kanssa eteni 

alkuun hitaasti sekä Helsingissä että Vantaalla, Espoossa 

yhteistyö ei hankkeen aikana rakentunut. 

Yhteistyö 

päihdeorganisaatioiden 

kanssa 

Kaikissa palvelutaloissa oli samanaikaisesti meneillään 

monenlaista muutakin kehittämistoimintaa, seurauksena 

aikapulaa ja palaverien peruuntumisia päällekkäisyyksien 

vuoksi. 

Vanhustyön ajankohtaiset 

kehittämishaasteet 

Aihepiiri herätti alkuun henkilökunnan keskuudessa 

voimakkaita tunteita. 

Pilottihanke herätti paikoin toimintaan hämmennystä, koska 

valmiita ohjeita toiminnalle ei ollut, vaan ne piti kehittää itse. 

Tutkimustiedon vähäisyys. 

Uusi aihepiiri 

Aihepiiri herätti runsaasti pohdintaa geroeettisistä 

kysymyksistä.  

Geroeettiset kysymykset 

 

Taloissa vahvat – mutta epäyhtenäiset – normit 

alkoholinkäytölle myös ikääntyneiden itsensä keskuudessa. 

Kulttuuriset normit 

Kehysristiriidat (Goffman 

1986) 

Päihdetyön ja vanhustyön professioiden teoreettinen käsitteistö 

erilaista. Kansan/kulttuurinen alkoholinkäyttöä koskeva 

kieliperinne. 

Yhteinen kieli 

Erilaiset diskurssit 

 

 


