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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Viime aikojen uutiset ikäihmisten 
hoivakotien huonosta hoidon tasosta ovat 
saaneet varmasti meistä jokaisen hoitoalan 
ammattilaisen pysähtymään hetkeksi ja 
pohtimaan tilannetta ja tulevaisuuttamme. 
Mihin tämä kaikki johtaa, jos suunta on jo 
nyt tämä?

Teenkö työssäni nyt jo parhaani ja voinko 
lähteä hyvillä mielin kotiin työstäni? Pys-
tynkö vielä parempaan, kenen kustannuk-
sella ja mistä revin lisää panosta työhöni, jos 
resurssit eivät vain riitä? Entä millaista hoitoa 
tulen itse tulevaisuudessa saamaan? 

Asiat ovat viime aikoina olleet tapetilla 
enemmän ja vähemmän. Ja syynä voi tietysti 
olla myös monen mielestä vaalikevät, mutta 
oli miten oli, asia on erittäin tärkeä ja vihdoin 
tähän tilanteeseen on saatava muutos. 

Meidän on itse puututtava epäkohtiin joita 
huomaamme ja uskallettava tuoda ne julki 
esimiehillemme ja tarvittaessa korkeammalle 
taholle. Meidän tehtävämme asiakkaiden 
hyvän hoidon lisäksi on taata itsellemme 
mielekäs työpaikka, jossa kykenemme useita 
vuosia, jopa vuosikymmeniä työskentele-
mään. 

Toivon omasta puolestani, ettette sulje sil-
miänne asioilta, jotka vaativat huomiota. 

Teemme arvokasta työtä lähellä ihmistä. 
Ollaan ylpeitä työstämme ja ammatistamme, 
vielä vuosienkin päästä. Ollaan tärkeitä itsel-
lemme ja toisillemme! 

Hyvää alkanutta kevättä kaikille ja jaksa-
mista tärkeässä työssänne!   
Terveisin puheenjohtaja Yasemin
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Tehy on laatinut toimintaohjeet epäkohtien 
ilmoittamiseksi. Tehyn jäsenet ovat kertoneet 
yksityisen hoivan epäkohdista: työpaikan arki 
on yhtä kiirettä ja jopa perushoito vaarantuu. 
Tehyläisten kertomuksissa tiivistyy huoli 
siitä, että aika ei riitä laadukkaaseen perus-
hoitoon. Vanhusten asumispalveluissa aika 
kuluu siivoamiseen, ruoan lämmittämiseen 
ja pyykkihuoltoon. Vastaavasti varhaiskasva-
tuksesta kerrotaan, miten ryhmäkokokatto 
ylittyy ja suhdelukumääräyksiä kierretään. 

TEHYN TOIMINTAOHJEET 
EPÄKOHTIEN ILMOITTAMISESTA/
SOSIAALIHUOLTO

1. Mikäli havaitset toiminnassa puutteen 
tai epäkohdan, tee siitä ensin ilmoitus omalle 
esimiehelle. Muista kirjata päivämäärät ja 
tapahtumat ylös. Esimiehellä on velvollisuus 
puuttua epäkohtiin ja hänen tiedotettava epä-
kohdista ylemmälle johdolle. 

2. Mikäli huomaat asiakkaan hoidossa epä-
kohdan tai epäkohdan uhan, tee asiasta esi-
miehellesi Sosiaalihuoltolain 48§ mukainen 
kirjallinen ilmoitus. Työpaikkasi omavalvon-
tasuunnitelmassa on kerrottava ja ohjeistet-
tava, miten ilmoitus tehdään.  Esimiehen on 
velvollisuus ryhtyä viivytyksettä toimenpitei-
siin epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi. 
Jos näin ei tapahdu, on ilmoittajalla velvolli-
suus ilmoittaa asiasta Aluehallintovirastolle. 

3. Jos työpaikallanne on käytössä HaiPro 
tai muu vastaava vaaratapahtumien rapor-
tointimenettely, ilmoita myös sen kautta 
turvallisuutta vaarantavat tapahtumat, jotka 
aiheuttavat tai voivat aiheuttaa haittaa asiak-
kaalle. 

4. Jos työpaikallanne on valittu tehyläi-
nen tai TSN:n luottamusmies tai työpaikan 
yhteinen työsuojeluvaltuutettu, voit pyytää 
häneltä apua tilanteen selvittämiseksi. 

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONNASTA
– TOIMINTAOHJEET EPÄKOHTIEN ILMOITTAMISEKSI

5. Mikäli puutetta tai epäkohtaa ei korjata, 
ota yhteys palvelun järjestämisvastuussa 
olevaan tai palvelun ostajaan eli kuntaan/
kuntayhtymään. Kunnan/kuntayhtymän 
tehtävänä on palvelujen järjestäjänä turvata 
asiakkaiden perusoikeuksien toteutuminen. 
Tarvittaessa voit soittaa suoraan kunnan/
kuntayhtymän yleiseen palvelunumeroon, 
josta saat lisätietoja. Vaihtoehtoisesti ota 
yhteys omavalvontasuunnitelmassa nimet-
tyyn kunnan/kuntayhtymän sosiaalihuol-
losta vastaavaan viranomaiseen. 

Mikäli puute tai epäkohta jatkuu edelleen, 
soita oman alueen Aluehallintovirastoon 
(AVI) ja pyydä neuvoa tilanteen ratkaisemi-
seksi. Voit soittaa suoraan vaihteeseen ja 
pyytää yhdistämään henkilölle, joka vastaa 
sosiaalihuollon valvonnasta ja erityisesti esi-
merkiksi ikääntyneiden palveluista. 

Voit tehdä tarvittaessa kirjallisen kan-
telun oman alueesi Aluehallintovirastoon. 
Hallintokantelun voi tehdä myös tehyläinen 
luottamusmies tai ammattiosasto. Pyydä 
ammattiosastoasi toimittamaan kantelu tie-
doksi Tehyn keskustoimistoon.

AVI:t valvovat julkisten ja yksityisten sosi-
aali- ja terveydenhuollon organisaatioiden 
toimintaa omilla toimialueillaan. Lisäksi sen 
tehtäviin kuuluu yksityisten toimijoiden lupien 
myöntäminen. Kantelu voi olla vapaamuotoi-
nen. Kantelussa on kuvattava ja yksilöitävä 
mahdollisimman konkreettisesti työpaikan 
epäkohdat: millaisia vaaratilanteita henkilös-
tövaje aiheuttanut, onko pesu- ja virikehetkiä 
jäänyt suorittamatta, mahdolliset lääkepoik-
keamat, kuinka paljon työskennellään yksin 
työvuorojen taitteessa jne. Täältä löydät lisä-
ohjeet kantelun tekemiseen: https://www.avi.
fi/web/avi/kantelun-tekeminen
Vappu Okkeri, johtava lakimies
Mervi Flinkman, työvoimapoliittinen  
asiantuntija
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Puheenjohtaja 

YASEMIN UGUZEL, LÄHIHOITAJA
Työpaikka: Ortopedian ja kuntoutuksen osasto, Espoon Sairaala
”Syy, miksi haluan olla yhdistystoiminnassa on, että haluan olla vaikuttamassa 
yhdessä samanhenkisten kanssa alamme tulevaisuuteen, koulutukseen ja kehit-
tämiseen. Lapsesta saakka minulla on ollut vahva oikeudentunne ja halu puuttua 
epäkohtiin. Koen, että yhdistystoiminta antaa minulle erinomaiset mahdollisuu-
det olla  vaikuttamassa näihin asioihin.”

Varapuheenjohtaja
EDINA BILAJAC, LÄHIHOITAJA/MUISTIHOITAJA 

Työpaikka: Käpyrinne ry.  
”Uskon pystyväni hallitustyöskentelyn kautta vaikuttamaan lähihoitajan työku-
van kehittämiseen. Voin omalla työsuojeluvaltuutetun kokemuksella ottaa kantaa 
työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Olen myös taustaltani maahanmuuttaja ja 
toivon voivani siltä osin tuoda kansainvälisyyttä ryhmään sekä samalla antaa roh-
keutta muille maahanmuuttajataustaisille hoitajille tulla mukaan toimintaan.”

Sihteeri
ENNI LIUKKONEN, LÄHIHOITAJA

Työpaikka: Tähtelä/ Hankasalmen kunta
”Haluan tehdä lähihoitajan ammattia tunnetuksi ja vahvistaa koulutuksien järjes-
tämisen avulla ammatti-identiteettiä.”

SUOMEN LÄHIHOITAJAT RY:N 
HALLITUS 2019–2020 

Suomen Lähihoitajat ry hallitus 2019-2020. Vasemmalta lukien Heidi Karinen, Yasemin 
Uguzel, Hanna Haikonen, Marja Perkkiö, Sirja Laukkanen, Enni Liukkonen ja Edina 
Bilajac. Kuvasta puuttuu Tarja Kippola.
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HALLITUKSEN JÄSENET 
HANNA HAIKONEN, LÄHIHOITAJA

Työpaikka: Edistia kotiolot, Espoo
”Haluan olla vaikuttamassa ja tarjoamassa monipuolisia ja ammatillisia 
koulutuksia meille lähi- ja perushoitajille. Sekä haluan saada tulevaisuu-
dessa enemmän näkyvyyttä meille hoitajille, siitä kuinka me teemme arvo-
kasta työtä.”

HEIDI KARINEN, LÄHIHOITAJA, 
TYÖSUOJELU VARAVALTUUTETTU 

Työpaikka: Korva-, nenä- ja kurkkutautien vuodeosasto, HUS
”Halusin hallitukseen mukaan, koska haluan tuoda lisää näkyvyyttä ja 
arvostusta perus- ja lähihoitajille työelämässä.”

HALLITUKSEN VARAJÄSENET
MARJA PERKKIÖ, PERUSHOITAJA
Työpaikka: Pää- ja kaulakeskus, HUS
”Haluan tuoda näkyväksi perus- ja lähihoitajien ammattia, jotta työllemme 
saataisiin lisää arvostusta. Koulutuksen kriteereistä ja laadukkaasta työs-
säoppimisesta täytyy myös pitää kiinni, että lähihoitajakoulutus tuottaa 
jatkossakin vahvoja ammattilaisia monin tavoin haasteelliseen ja eettisesti 
vaativaan työhön”

TARJA KIPPOLA, LÄHIHOITAJA

Työpaikka: Muistisairaiden/monisairaiden tehostettu palveluasuminen, 
Attendo Jokikartano
”Olen mukana toiminnassa, koska haluan arvostusta lähihoitajan työhön ja 
mukana ololla voin omalta osaltani sitä toteuttaa. On tärkeää, että meillä 
on suuri liitto Tehy tukena. Koen tällä tavalla pystyväni vaikuttamaan. 
Koska olen myös luottamusmies, niin tuon tätä tietoa työpaikalleni työto-
vereille, keikkalasille ja opiskelijoille.

SIRJA LAUKKANEN, LÄHIHOITAJA

Työpaikka:  Kotihoito, Oulun kaupunki
”Olen ollut nykyisessä työssäni jo useamman vuoden. Voimaa ja mahdolli-
suuksia vaikuttaa työhön on tuonut Suomen Lähihoitajien toiminta.”
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Kenestä 
vuoden lähihoitaja?

Suomen Lähihoitajat ry etsii vuoden lähihoitajaa. 
Haussa on lähihoitaja tai perushoitaja, joka

• on empaattinen ja sosiaalinen
• omaa hyvät vuorovaikutustaidot 
• haluaa kehittyä ja kehittää
• nauttii työstään 
• on yhdistyksemme jäsen 

Ilmoittaudu itse tai ehdota oma kollega kisaan.

Kirjoita lyhyet perustelut, millainen olet tai millai-
nen kollegasi on. Laita yhteystiedot mukaan.

Lähetä hakemus 30.9.2019 mennessä 
osoitteeseen: toimisto@suomenlahihoitajat.fi.

Vuoden 2019 lähihoitaja julkistetaan lähihoitajien 
opintopäivillä loka-marraskuussa.
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Suomen Lähihoitajayhdistys ry:n hal-
litus totesi keväällä 2017 kokouksessaan, 
että yhdistykseltä puuttuvat eettiset ohjeet. 
Työryhmä aloitti aiheen pohdinnan ja ide-
oinnin siitä, millaiset voisivat eettiset ohjeet 
olla. Erilaisia eettisiä ohjeita ja periaatteita 
löytyy lähes kaikilta sosiaali- ja terveysalan 
ammattiryhmiltä. Jokainen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ammattihenkilö tietää ja osaa 
eettisen koodiston. Lisäksi kaikilla työpai-
koilla on omat arvot, joiden mukaan hen-
kilöstön tulee toimia. Kuitenkin tiedämme 
kaikki, että näin ei aina tapahdu. Miksi eet-
tiset periaatteet jäävät mappeihin, eivätkä 
toteudu arjessa? Miten siihen voisi vaikuttaa, 
että lähihoitaja työssään säännöllisesti, ehkä 
jopa päivittäin pohtisi sitä, miten eettisesti 
on toiminut työpäivänsä aikana asiakkaita ja 
heidän läheisiään sekä kollegoita kohtaan.

Lähtökohta kehitystyölle oli, että tuotok-
sen tulee olla ”oman näköinen” ja ei pelk-
kää sanahelinää. Työryhmä ideoi keskeisiä 
tärkeitä eettisiä teemoja ja tekoja. Tuotettu 
aineisto analysoitiin ja samankaltaiset teemat 
yhdistettiin. Muutamien työryhmätapaamis-
ten jälkeen muodostui keskeinen viesti ”Lähi-
hoitaja, joka ajattelee ja toimii eettisesti, on 
lähellä ihmistä” sekä kolme kokonaisuutta: 
Ammattiaan arvostava ja osaamistaan kehit-
tävä lähihoitaja, Kollegiaalinen lähihoitaja, 
Ihmistä kunnioittava lähihoitaja.

Keskeinen tavoite oli luoda sellaiset ohjeet 
tai suositukset, jotka olisivat aidosti läsnä 
arjessa. Siksi eettiset ohjeet taitettiin sel-
laiseen muotoon, että ne mahtuvat esimer-
kiksi suojavaatteen taskuun. Lisäksi samaan 
yhteyteen liitettiin kipumittari, koska kivun 
arviointi on keskeinen asia huomioida ja 
muistaa silloin, kun vaikkapa muistisairas 
on poikkeuksellisen levoton. Tutkimusten-

kin mukaan erityisesti muistisairaiden koh-
dalla kivun arviointi jää vähäiselle huomiolle. 
Kipumittari sellaisenaan ei välttämättä toimi 
pitkälle edenneen muistisairautta sairasta-
van hoidossa, mutta kun se on taskussa, se 
voi muistuttaa kivun vaikutuksesta muisti-
sairaan haastavaan käyttäytymiseen. Lisäksi 
kun eettiset ohjeet kulkevat taskussa, voi 
niitä hengähdystauolla silmäillä ja pohtia 
vaikkapa sitä, miten olen tänään osoittanut 
arvostavani työtovereita tai olenko kohdan-
nut arvostavasti asiakkaani tai mitä mieles-
täni on aito kuunteleminen.

Lopuksi vielä oli tavoitteena edistää eet-
tistä asiakkaiden kohtaamista siten, että 
kerättäisiin jäseniltä tarinoita siitä, miten 
omalla työpaikalla jokin eettinen ohje toteu-
tuu mallikkaasti arjessa tai miten eettisten 
ohjeiden mukaista toimintaa on omalla työ-
paikalla pyritty kehittämään. 
Kirsi Coco, koulutuspoliittinen asiantuntija, 
Tehy ry

 

Kenestä 
vuoden lähihoitaja?

Suomen Lähihoitajat ry etsii vuoden lähihoitajaa. 
Haussa on lähihoitaja tai perushoitaja, joka

• on empaattinen ja sosiaalinen
• omaa hyvät vuorovaikutustaidot 
• haluaa kehittyä ja kehittää
• nauttii työstään 
• on yhdistyksemme jäsen 

Ilmoittaudu itse tai ehdota oma kollega kisaan.

Kirjoita lyhyet perustelut, millainen olet tai millai-
nen kollegasi on. Laita yhteystiedot mukaan.

Lähetä hakemus 30.9.2019 mennessä 
osoitteeseen: toimisto@suomenlahihoitajat.fi.

Vuoden 2019 lähihoitaja julkistetaan lähihoitajien 
opintopäivillä loka-marraskuussa.

LÄHELLÄ IHMISTÄ – EETTISET OHJEET

Kivun arviointi on keskeinen asia, kun muisti-
sairas on poikkeuksellisen levoton. Arvioinnissa 
auttaa kipumittari.
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75TEHY t 4–2019

Suomen Lähihoitajat ry:n

opintopäivä 
10.5. Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

Tule mukaan opintopäivään oppimaan, verkostoitumaan ja kuulemaan 
ajankohtaisia asioita. Aiheina muun muassa: 
 
• Ikääntyvän asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja 

oikeudellisen toimintakyvyn tukeminen 

• Saattohoito vapaaehtoisen tukihenkilön 
näkökulmasta 

• Kinestetiikka – voimavaralähtöinen toimintamalli 
lähellä ihmistä 

• Stand up, Arimo Mustonen 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille lähihoitajatutkinnon (tai sitä vastaavan 
tutkinnon) suorittaneille. Koulutuspäivä on ruokailuineen maksuton 
Suomen Lähihoitajat ry:n ja Tehyn jäsenille. Suomen Lähihoitajat ry ei 
osallistu matka- tai majoituskuluihin.  
 
Ilmoittaudu mukaan 14.4. mennessä www.tehy.fi/koulutus. 
Mukaan mahtuu 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Koulutusta voi 
hakea työnantajalta palkalliseksi täydennyskoulutukseksi.

Lisätietoja: toimisto@suomenlahihoitajat.fi
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Lähihoitajamerkki on merkki lähihoitajatut-
kinnon suorittaneiden, Suomen Lähihoitajat 
ry:n ja Tehyn jäsenten ammatillinen merkki. 
Se on osoitus lähihoitajan arvokkaasta 
ammatista. Muodoltaan merkki on pyöreä ja 
sen pohja on valkoinen. Valkoinen kuvastaa 
puhtautta, viattomuutta ja iloa. Merkin kes-
kiössä on sininen kahvaristi, jota on käytetty 
yleisesti hoitoalan merkeissä. Sininen väri on 
rauhoittava ja luottamusta herättävä. Lisäksi 
se kuvastaa ammatillista virallisuutta.

 Merkin ulkokehässä, vastakkaisilla puolilla 
lukee Lähihoitaja – Närvårdare. Näin ollen 
merkkiä voidaan käyttää sekä suomen- että 
ruotsinkielisessä työyhteisössä.

 Merkin eri elementit on erotettu toisis-
taan hopealla. Ajatuksena heraldinen sääntö, 
jonka mukaan väriä ei saa laittaa värin päälle 
eikä metallia metallin päälle. 

Merkin saa tilaamalla sen Suomen Lähihoi-
tajien verkkosivujen kautta. (www.suomenla-
hihoitajat.fi) sivuilta löytyy erillinen kaavake 

LÄHIHOITAJA – MERKKINSÄ ARVOINEN

merkin tilausta varten, tilaukset käsitellään 
kerran kuukaudessa ja toimitetaan jäse-
nelle postitse. Tutkinnon suorittaneen tulee 
olla Valviran ylläpitämässä terveydenhuol-
lon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä 
(TERHIKKI-rekisteri).

Jäsenen on palautettava merkki erotessaan 
liitosta muusta syystä kuin eläkkeelle jäämi-
sen johdosta.

Merkkiä voidaan käyttää työssä, sekä eri-
laisissa tilaisuuksissa, joissa jäsen haluaa 
osoittaa kuuluvansa Tehyyn ja Suomen Lähi-
hoitajiin.

Merkkiä tulee kantaa yhdessä Tehy-merkin 
kanssa.

Merkit kiinnitetään vasemmalle puolelle 
rintaan niin, että alkuperältään vanhin eli 
Tehy-merkki on rivissä ensimmäisenä ja 
lähimpänä rintalastaa, uusin Lähihoitaja-
merkki ulompana. Merkit ovat arvokkuudel-
taan rinnastettavissa ansiomerkkeihin. 

Ensimmäinen merkki on maksuton. 

1. Lähihoitajamerkki on osoitus Tehy ry:n ja Suomen Lähihoitajat ry:n jäsenyydestä.

2. Merkki on osoitus lähihoitajan tutkinnosta. Tutkinnon suorittaneen tulee olla Valviran ylläpitämässä 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä (TERHIKKI-rekisteri).

2. Jäsenen on palautettava merkki erotessaan liitosta muusta syystä kuin eläkkeelle jäämisen johdosta.

3. Merkkiä voidaan käyttää työssä sekä erilaisissa tilaisuuksissa, joissa jäsen haluaa osoittaa kuuluvansa 
Tehyyn ja Suomen Lähihoitajiin.

4. Merkkiä tulee kantaa yhdessä Tehy-merkin kanssa.

5. Merkit kiinnitetään vasemmalle puolelle rintaan niin, että alkuperältään vanhin eli Tehy-merkki on rivissä 
ensimmäisenä ja lähimpänä rintalastaa, uusin Lähihoitaja-merkki ulompana. Merkit ovat arvokkuudeltaan 
rinnastettavissa ansiomerkkeihin.
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• perustettu vuonna 2008
• jäseniä noin 9000 
• jäseninä tehyläisiä perus-, lähi-,  
   ja apuhoitajia

Yhdistyksen tavoitteena on edistää jäsenten 
ammatillista ja taloudellista asemaa, sekä 
kehittää työolosuhteita. Tehtävänämme on 
vaikuttaa jäsentemme ammatilliseen kehi-
tykseen sekä sosiaali- ja terveysalan koulu-
tukseen. Haluamme olla vaikuttamassa koko 
sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuteen.

Näihin pyrimme järjestämällä yhdessä Tehy 
ry:n kanssa vuosittain lähihoitajien ammatil-

liset opintopäivät. Järjestämme ammatillisia 
luentotilaisuuksia, seminaareja ja jäseniltoja 
yhdessä alan parhaiden asiantuntijoiden 
kanssa. Haluamme olla mukana erilaisissa 
työryhmissä ja antaa lausuntoja lainsäädän-
nön valmistelussa yhdessä Tehy ry:n ja Tehy 
ry:n yhteistyöjäsenjärjestöjen kanssa

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä lähi-, 
perus- tai apuhoitajan tutkinnon suoritta-
neet tai tutkintoon opiskelevat, jotka ovat 
Tehyn ammattiosaston tai Tehyn opiskeli-
jayhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen jäsenyys 
on maksuton. Yhdistyksen toimialueena on 
koko maa ja se on poliittisesti sitoutumaton.

SUOMEN LÄHIHOITAJAT RY

  • www.facebook.com/suomenlahihoitajat

	 	 • www.instagram.com/suomenlahihoitajat

SUOMEN LÄHIHOITAJAT RY 

MYÖS SOMESSA


