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PERTTI NISONEN

> Pääkirjoitus

MA AM M E VALM ISTAUTU U J U H LI MA AN itsenäisyyttään tilan-
teessa, jossa kansakunnan sisäinen yhtenäisyys on koetuksella. 
Kuin muistutuksena haavoittuvuudestamme on juhlavuoden 
teemaksi valittu ”Yhdessä”. Tähän teemaan mekin liitymme 
juhliessamme 150-vuotista säätiötämme. Itse asiassa voimme 
tuoda aivan oman vahvan viestin tuohon juhlaan ottamalla 
aktiivisen roolin verkottajan ja keskustelun herättäjänä.

Juhlavuonna nostamme – kuin kissa häntäänsä – niiden 
ihmisten arvostusta, jotka tekevät päivittäistä työtään hei-
koimmassa asemassa olevien kanssa. He mahdollistavat mo-
nille kokemuksen yhdessä toimimisen rakentavasta voimasta. 
Teemme tekoja, jotka muuttavat ihmisten elämää parem-
maksi. Luomme mahdollisuuksia inhimillisesti arvokkaaseen 
elämään.

ROH KE N E M M E MYÖS SANOA , että juhlivalla Suomella on varaa 
kantaa vastuuta kaikkein heikoimmista. Näemme, että ihmisil-
lä on kykyä ja halua kantaa yhdessä vastuuta toisistaan.

Me tiedämme, että kaikille ihmisarvoisen huomisen ra-
kentaminen ei onnistu yksin. Haasteisiin on kyettävä tarttu-
maan ja ratkaisuja on kyettävä etsimään yhdessä. Siksi tuo 
teema on kuin meille asetettu mainio haaste: Me nostamme 
esiin kysymyksiä, jotka vaativat kaikkein eniten ratkaisemis-
ta yhdessä. Tarjoamme ratkaisu- ja toimintamalleja, jaamme 
osaamistamme ja opimme muilta. Toimimme vuorovaikutuk-
sessa yhdessä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

KOKE I LE M M E , E R E H DYM M E JA OPI M M E yhdessä. Organisaa-
tiot eivät näet kuole siihen, että ne tekevät vääriä asioita. Ne 
kuolevat siihen, että ne jatkavat aikanaan oikeiden asioiden 
tekemistä liian pitkään. Meidän on varmistettava, että Hel-
singin Diakonissalaitos on tavalla tai toisella olemassa vielä 
150 vuoden päästä.  Emme voi tuudittautua harhaan, että 
maailma ympärillämme pysyy muuttumattomana. Meidän on 
uudistuttava kaikilla tasoilla ja kyettävä tekemään päätöksiä, 
joilla turvaamme diakoniatyön edellytykset ja toimintamme 
uudistamisen.

Yhtenä esimerkkinä tästä on se juuri saavutettu ratkaisu, 
jossa HDL, Diacor ja Terveystalo ryhtyvät rakentamaan tu-
levaisuutta yhdessä. Uskomme voivamme yhdessä rakentaa 
huomisen sotea ja hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kansakunnan 
sisäinen yhtenäisyys voisi toteutua hyvinvoinnin oikeudenmu-
kaisena jakaantumisena.

Ensi vuosi on juhlavuosi. Voimme aloittaa sen ylpeänä teh-
dystä työstämme ja siitä, mitä tulemme jatkossakin tekemään. 
Huolehtikaamme yhdessä siitä, että meillä on rohkeutta vä-
littää asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja toinen 
toisistamme.

Olli Holmström

Toimitusjohtaja, Helsingin Diakonissalaitos

”Rohkenemme  
sanoa,että  
juhlivalla  
Suomella on varaa  
kantaa vastuuta  
kaikkein  
heikoimmista."

Yhdessä juhlavuoden
kynnyksellä
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H E LSI N G I N K AU PU N KI  kilpailutti vuon-
na 2015 sosiaali- ja terveyspalveluitaan, 
minkä seurauksena A-klinikkasäätiö sai 
hoitaakseen Hiv-positiivisten palvelu-
keskuksen ja Diakonissalaitos sosiaali- ja 
terveysneuvonnan. 

Aiemmin oli juuri toisin päin. 
”Asiakkaat vaihtuivat siinä sitten 

näin, viuh”, sanoo Helsingin Diako-
nissalaitoksen Hoiva Oy:n asumis-ja 
päihdepalveluiden johtaja Heli Alkila ja 
tekee käsillään ristiin menevän liikkeen.

”Näin voi kilpailutus ratketa. No, me 
palveluntuottajat teimme yhteistyötä, 
jotta asiakkaiden siirtyminen tapahtuisi 
mahdollisimman joustavasti.”

E I KI LPAI LUTTAM ISESSA Alkilan mieles-
tä mitään vikaa ole: ”On hyvä asia, että 
myös uudet palveluntuottajat tulevat 
markkinoille.” 

Mutta sitä voisi miettiä tarkemmin, 
miten kilpailutetaan:

”Jos lopullisena kriteerinä on hinta, 
mahdollisuus kehittää palveluita kilpai-
lutusten kautta jää.”

Hinnan sijaan Alkilasta olisi syytä 
painottaa laatua. Ja jos laatu ratkaisee, 
pitää päättää, mitä se on.

PE R I NTE ISESTI SUOMAL AISISSA kil-
pailutuksissa on voittanut se, joka tekee 
halvimman tarjouksen. Tämä suosii isoja 
toimijoita. 

Asiakkaiden kannalta kilpailutus voi 
tietysti tuoda mukanaan parannuksen, 
mutta jatkuvuus siitä puuttuu. Kun pal-
veluntarjoajat vaihtuvat, tutut paikat ja 
tutut työntekijät voivat muuttua muuta-
man vuoden välein. 

ALKI L A OSO ITTA A HDL:n työhuoneensa 
valkotaulua, jolle on hahmoteltu yhden 
voitokkaan tarjouskilpailun periaatteet. 
Tampere kilpailutti huumehoidon palve-
lukokonaisuuden ja päätti tehdä sen uu-
della tavalla. Ensin se kartoitti olemassa 
olevat palvelut ja niiden ongelmat. Tässä 
kuultiin asiakkaita, työntekijöitä, omai-
sia. Palveluiden käyttäjät olivat määritte-
lemässä, mitä ”laatu” tarkoittaa.

Tarjouspyynnössä laatupisteet koros-
tuivat, ja niiden mittaamisesta oli tehty 
mahdollisimman konkreettista. Palve-
luntuottajia vaadittiin esimerkiksi listaa-
maan viisi uutta toimintatapaa eli muo-
dikkaasti innovaatiota, jotka lisäävät sekä 
asukkaiden osallisuutta että kustannus-
tehokkuutta ja hoidon vaikuttavuutta.

D IAKON ISSAL AITOKSE N HO IVA OY 
osallistui kilpailutukseen konsortiona 
Pirkanmaan Sininauha ry:n kanssa ja 
voitti kilpailutuksen. Yksi esitelty inno-
vaatio oli hävikkiruokaravintola, jossa 
kuntoutujat tekevät ruokaa kauppojen 
ylijäämäruuasta. Idea perustui aiempaan 
kokemukseen.

”Tiesimme Stoorin päiväkeskuk-
sen ja muiden yksiköiden perusteella 
ennestään, että yhdessä ruokailu vä-
hentää selvästi häiriökäyttäytymistä ja 
väkivaltatilanteita.”

Lisäksi Diakonissalaitos sai pisteitä 
vertaistyöntelijöiden eli vertsien val-
mennusmallista ja asiakasedustajien 
roolista korvaushoitoyhteisöissä. Asia-
kasedustajat valitaan vaaleilla, ja he ovat 
mukana henkilökunnan kokouksissa ja 
ristiriitatilanteissa.

”Ja sitten meillä on opintopiiritoi-
minta asumis- ja päihdepaveluissa: eri 
työryhmien edustajat oppivat yhdessä 
jostain valitusta aiheesta, joka voi olla 
vaikka saattohoito tai asumisen tuki.”

J U LKISESSA KESKUSTE LUSSA sotepal-
veluiden laadulla tarkoitetaan yleensä 
lähinnä henkilöstömitoituksia, se on 
montako työntekijää yksikössä vähintään 
on asiakasta kohti. Alkilan mukaan hen-
kilöstömitoituksen pitäisi olla vain vä-
himmäisvaatimus. Jos tuijotetaan yksin-
omaan päälukua ja ajatellaan sen riittä-
vän, se voi sokeuttaa ongelmille. Ihmiset 
kun voivat toimia väärinkin.

”Tiedetään, että hoitoyhteisöissä 
voivat alkaa elää ihan eri säännöt kuin 
muussa yhteiskunnassa”, hän sanoo. 
”Mitoitukset eivät tätä poista.”

Alkila puhuu sen sijaan mielellään 
yhteistuotannollisuudesta. Se kuulostaa 

Miten mitata
laatua 
kilpailutuksissa?
Johtaja Heli Alkila Diakonissalaitokselta kaipaa kilpailutuksiin laatupisteitä. Silloin kysyttäi-
siin, mitä palveluita sovittuun hintaan tarjotaan. Diakonissalaitos kehittää palveluinnovaati-
oita. Yksi sellainen on hävikkiruokaravintola.

TEKSTI > ANU SILFVERBERG KUVITUS > IIRO TÖRMÄ

> Uutiset
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”Olisi  
absurdia  
kieltää  
ihmisiltä  
seurustelu- 
suhteita.  
On meillä  
vietetty  
häitäkin.”
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”Yksi esitelty  
innovaatio oli 
  hävikkiruoka- 
ravintola.

varsin byrokraattiselta mutta tarkoittaa 
käytännössä sitä, että palveluiden käyt-
täjä on mukana joka vaiheessa: kilpai-
lutuksessa, palveluiden suunnittelussa, 
kehittämisessä päivittäisessä työssä. 

Kun Diakonissalaitoksella rekrytoi-
daan työntekijöitä uuteen yksikköön, 
infotilaisuudessa on asiakkaita kertomas-
sa, mitä on hyvä palvelu. Heitä kuullaan 
myös työntekijöiden valmennuksessa. 
Nyt kun Tampereelle valitaan henkilö-
kuntaa, ryhmähaastatteluissa on palve-
luiden käyttäjien edustaja mukana arvi-
oimassa työnhakijoita.

ALKI L AN M U K A AN nyt näkyy merkkejä 
siitä, että tilaajat – eli kaupungit ja kun-
nat – ovat alkaneet miettiä laatukilpailul-
le oikeita kriteereitä.

”Esimerkiksi Järvenpää painotti 
päihdepalveluissa sitä, että on referens-
siä asunto ensin -periaatteen mukaisista 
asumispalveluista.”

Tampereella on tarjottu asumis-
palveluissa keppiä ja porkkanaa. Siellä 
palveluntuottaja saa sankitioita tai bo-
nusta sen mukaan, toteutuvatko kilpai-
lutuksessa asetetut tavoitteet. Tavoite 
voi esimerkiksi olla, että tietty prosentti 
kuntoutujista siirtyy vähemmän tuet-

tuun asumismuotoon.
”Kilpailutusten ehdoissa voitaisiin 

painottaa myös pysyvyyttä: palveluntuot-
taja saa jatkaa keskeytyksettä seuraavalla 
kierroksella, jos luvatut tavoitteet toteu-
tuvat”, Alkila sanoo. 

”Tai sitten voisi lähteä siitä, että kau-
punki määrittelee hinnan ja palvelun-
tuottajat tekevät tarjouksen siitä, millais-
ta palvelua voivat sillä tuottaa. Asiakas 
valitsee sen palvelun, joka parhaiten 
vastaa hänen tarpeitaan.” 

Porissa bonusjärjestelmä on tänä 
talvena viety pidemmälle: jos mielenter-
veyskuntoutujien asumispalvelujen jär-
jestäjä saa bonuksen, se sitoutuu maksa-
maan osan siitä asukkaalle. Kun asukas 
esimerkiksi siirtyy tuetusta asumisyksi-
köstä omaan kotiin, hän saa palvelusete-
lin tai muun palkkion.

Taustalla on ajatus, että kuntoutu-
minen ei ole vain yrityksen vaan myös 
asiakkaan itsensä ansiota. 

Diakonissalaitos ei osallistunut Porin 
kilpailutukseen, mutta Alkilasta idea on 
loistava.

”Lisää tällaista!” hän sanoo.

D IAKON ISSAL AITOKSE LL A on kehitetty 
laajennetun työyhteisön mallia, joka tar-
koittaa palvelutuotannon ja kansalaistoi-
minnan rinnakkaiseloa työpaikalla.

”Se ei tarkoita työntekijöiden kor-
vaamista, vaan yhteisön avaamista ulos-
päin. Omaiset, läheiset, vapaaehtoiset, 
opiskelijat, kaikki otetaan mukaan työyh-
teisöön. Silloin yhden asiakkaan elämäs-
sä on paljon enemmän ihmisiä tuomassa 
laatua ja tekemässä hyvää työtä.”

Se edellyttää kuitenkin koko henki-
lökunnan valmentamista uuteen toimin-
tatapaan. Työntekijät ovat vastuussa siitä, 
että vapaaehtoiset otetaan kunnolla vas-
taan, ohjeistetaan perinpohjaisesti ja että 
kullekin heistä etsitään itseä kiinnostavaa 
hommaa, selkeitä täsmätehtäviä.

Diakonissalaitoksen Hoivan Sa-
nerva-kodissa asuu 48 muistisairasta ja 

viisi mielenterveyskuntoutujaa ja heidän 
yläkerrassaan 24 opiskelijaa, jotka saa-
vat opintopisteitä, kun pitävät seuraa tai 
tekevät pieniä avustavia töitä. Se vapaut-
taa ammattilaisten työaikaa siihen, mitä 
muut eivät osaa.

”Meillä on niin paljon sellaista, mitä 
voivat tehdä muutkin.” 

Laajennettu työhteisö tukee asiak-
kaan kuntoutumista, joka taas on loppu-
jen lopuksi sitä, mistä tilaaja palvelun-
tuottajalle lopulta maksaa ”laatuna”. 

SOSIA ALI - JA TE RVEYSM I N ISTE R IÖSSÄ 
valmistellaan parhaillaan lakimuutoksia 
ihmisten itsemääräämisoikeuden vahvis-
tamisesta sosiaalihuollossa. 

Yksilöllisyyden toteutuminen ei ole 
Suomen sotepalveluissa ollut selviö: mo-
nissa asumispalvelupaikoissa esimerkiksi 
asukkaiden ulkona liikkumista, vuoro-
kausirytmiä ja sosiaalisia suhteita kont-
rolloidaan eri tavoilla.

Suurten yksiköiden työtoiminta voi 
olla monotonista puurtamista, jossa 
omat kiinnostukset eivät paina. Omasta 
huoneesta ei saa poistua tietyn ajan jäl-
keen, ja jopa asukkaiden väliset parisuh-
teet on paikoin kielletty. 

Diakonissalaitoksella on Alkilan 
mukaan kiinnitetty näihin asioihin 
huomiota.

”Meillä on pyritty purkamaan täm-
möiset rajoitteet pois ja lähdetään siitä, 
että elämä olisi mahdollisimman nor-
maalia. Olisi absurdia kieltää ihmisiltä 
seurustelusuhteita. On meillä vietetty 
häitäkin.”

Alkila avaa työläppäriltään ensi 
vuoden toimintasuunnitelman luonnok-
sen. Siinä mainitaan muun muassa, että 
vuonna 2017 Diakonissalaitos pyrkii 
vaikuttamaan kilpailutusten ehtoihin 
etukäteen neuvottelemalla. Kohdasta 
Vaikuttavuuden parantuminen hän lukee 
ääneen: ”Rohkea diakonia näkyy työnte-
kijöiden uskalluksena luopua tarpeetto-
masta ammatillisesta vallankäytöstä.”
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> Kolumni

Olen seurannut maailman menoa

Jukka Orma

Kirjoittaja on muusikko,  

joka tunnetaan muun muassa 

Sielun Veljet -yhtyeestä.

M I E LE N KI I N NOLL A OLE N SEU R AN N UT syksyn mittaan 
maailman menoa. Jo pitemmän aikaa joissain piireissä 
kyteneet, perinteisen politiikan reunamilla eläneet ajatuk-
set ovat löytäneet purkautumisreitin protestipuolueiksi 
nimetyistä väylistä. 

Monet meistä ovat ihmeissään, häkeltyneitä ja jopa 
kauhuissaan. Ympäristön turvallisina pidetyt rakenteet 
ovat yhtäkkiä tuntemattoman uhan alla. Vaikka yhteiskun-
nallisessa keskustelussa on demokraattisissa valtioissa aina 
ollut rajustikin vastakkaisia näkemyksiä, ovat ne kuiten-
kin olleet ”in the box”, joidenkin tunnistettavien raamien 
sisällä. 

On tiedetty, mitä erilaiset ryhmittyvät kannattavat ja 
ajavat takaa. Yleishumanistiset, eurooppalaisina pidetyt si-
vistysarvot on hyväksytty joltisenkin samalla tavalla poliit-
tisen kentän laidasta laitaan. Ainoastaan painotuksissa on 
lopultakin ollut eroja.

”Pelko ja kauhu on  
käsin kosketeltavaa.”

YK:N I H M ISO I KEU KSI E N julistuksen perusarvoja on kun-
nioitettu yhtä lailla vihreiden ja markkinaliberaalien, 
vasemmiston ja keskustan kuin uskovaisten ja kapitalis-
tienkin leireissä. Jopa anarkistiset liikkeet ovat julkisessa 
keskustelussa johtavien ajattelijoidensa suulla puhuneet 
tasa-arvosta, väkivallattomuudesta ja demokratiasta tär-
keinä yhteiskunnallisina elementteinä. 

Nyt on ilmassa jotain uudenlaista. Halutaan muutos-
ta, vaikka ei tiedetä, mitä se tuo tullessaan.

Johnny Rottenin ”Don’t know what I want but I sure 
know how to get it” on realisoitunut vaaliuurnilla ympäri 
läntistä maailmaa. Euroopassa puhutaan avoimesti rajojen 
sulkemisesta, Venäjä on ottanut selkeästi kiistävän kannan 
länsimaiseen demokraattiseen parlamentarismiin omalla 
ohjatulla demokratiakäsityksellään, britit päättivät brexitin 
myötä harpata tuntemattomaan ja Yhdysvalloissa tapah-
tuu – ilmeisesti Donald Trumpin myötä – ennennäke-
mätön poliittinen suunnanmuutos. Ranskan tulevat vaalit 

saattavat tarjota yhtä häkellyttävän yllätyksen Marine Le 
Penin myötä.

NOR MA ALISTI J U LKISU U DESSA niin sanottua sivistynyttä 
ääntä pitävät ihmiset tulivat yllätetyiksi totaalisesti. Matto 
on vedetty jalkojen alta, eikä sieltä paljastukaan kova lat-
tia, vaan Kadonneen aarteen metsästäjistä tuttu Sielujen 
kaivo täynnä käärmeitä, kuoriaisia, matoja, outoja tunte-
mattomia ötököitä. 

Pelko ja kauhu on käsin kosketeltavaa. Tulevaisuus on 
vailla totuttuja suuntaviivoja, gallupit virheellisiä, media 
häkeltynyt. 

E L ÄM M E JÄLKITOTU U DE LLISTA aikaa, sanoo tutkija. 
Lähdekritiikki ei enää merkitse mitään, kvalitatiivinen on 
muuttunut kvantitatiiviseksi: kunhan ajatusta toistetaan 
sosiaalisessa mediassa tarpeeksi, siitä tulee totta. Politiik-
ka on kaupan siinä missä kännykät, onnellisuuskurssit ja 
autotkin. Pelottaako? 

Joltisenkin samantapaisesta epävarmuudesta rakentuu 
nistien, hairahtuneiden, epäonnistuneiden, syrjäytyineiden 
ja muun yhteiskunnallisen pohjasakan maailma. Näil-
lä ihmisillä ei koskaan ole ollut ääntä päättäjien kuulla, 
ei sanan säilää heilutettavana, ei paikkaa minkäänlaisen 
keskustelun osallistujana, ei tarvetta saati mahdollisuutta 
lifestyle-valmentajiin. 

Siihen elämään kuuluu ainoastaan ulkopuolisuus, hä-
peä, ylenkatse ja nimenomaan jatkuva pelko jokaisesta tu-
levasta hetkestä. Huominenkin tuntuu olevan liian kauka-
na suunnitemien tekemiseen, kunhan selviäisi seuraavasta 
askeleesta, ratikkakyydistä, hengenvedosta, luukkuveloista, 
valheiden jäljistä, vääristä syytöksistä. 

Ei tilaa suurille ajatuksille, ei aikaa yleishumaanille 
pohdiskelulle. Maailma on kaukana, elämä on tässä ja nyt. 

On vain pelko. Samankaltainen pelko, jota kunnialliset 
kansalaiset tuntevat protestipuolueiden kannattajien ja 
väärinäänestäjien uhan edessä. 

Miltä nyt tuntuu, kun turva rapisee, huominen kau-
histaa, epävarmuus jäytää jokaista hetkeä? Kun edessä on 
elämysmatka toiseen todellisuuteen ilman paluulippua. 

Tervetuloa maailman reunalle, uuteen tulevaisuuteesi. 
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> Artikkeli

Tuhat neliötä 
huumeidenkäytölle
H17 on Pohjoismaiden suurin huumeidenkäyttöhuone. Täällä sairaanhoitaja neuvoo  
tarvittaessa, miten heroiini pistetään turvallisesti, ja käytön jälkeen voi vaikka 
mennä patjalle lepäämään. Se pelastaa ihmishenkiä.

TEKSTI > ARI LAHDENMÄKI KUVAT > KARI PULLINEN
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Tässä talossa 
Kööpenhaminan 
trendialueella ei 
toimi taidegalleria 
vaan tuhatneliöinen 
huumeidenkäyttötila. 
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KÖÖPE N HAM I NA . Halmtorvet Köö-
penhaminan Kødbyenissä eli Lihaky-
lässä voisi kuvittaa sanakirja-artikkelia 
gentrifikaatiosta. Hyvätuloiset nuoret 
tanskalaiset hörpiskelevät terveellisiä 
juomiaan ja haukkailevat raukeina pieniä 
ruoka-annoksiaan kalliissa ravintoloissa. 
Polkupyörät seisovat telineissä odotta-
massa hetkeä, jolloin he päättävät vaih-
taa kuppilaa.

Ennen tämä alue rautatieaseman 
liepeillä houkutteli puoleensa lähinnä 
juopuneita grönlantilaisia, suomalaisia 
laitapuolenkulkijoita ja maailmankansa-
laisia eli narkomaaneja. Historia ei ole 
vaipunut tyystin unholaan, sillä täällä 
voi yhä vetää kaikkia mahdollisia aineita, 
vieläpä luvan kanssa.

Kauniisti restauroituun matalaan li-
hateollisuusrakennukseen voisi kuvitella 
taidegallerian, mutta talo kuuluu Köö-
penhaminan kaupungin sosiaalitoimelle. 
Kööpenhamina tarjoaa täällä palvelujaan 
yhteiskunnan kaikkein huono-osaisim-
mille jäsenille.

 VASTA ANOTTOTISKI N takana seisoo 
kolme nuorta naista. Heidät tunnistaa 
työntekijöiksi harmaista puseroista ja 
mustista T-paidoista, joissa lukee H17. 
Se tulee osoitteesta Halmtorvet 17. 

Tämä on Pohjoismaiden suurin huumei-
denkäyttötila, tanskaksi fixerum.

Pohjoismaisittain tällainen päih-
depalvelu on itse asiassa harvinainen. 
Tanskassa on muutamia vastaavia tiloja, 
ja sellainen toimii myös Norjassa. Suo-
messa, Ruotsissa ja Islannissa huumei-
denkäyttötiloja ei ole.

H17 avasi ovensa 2. elokuuta. Tääl-
lä on 12 huumeiden polttopaikkaa ja 
kahdeksan pistopaikkaa. Niihin on koko 
ajan jonoa.

Emme pääse tänään kuvaamaan 
huoneita, koska tunnelma on kuulemma 
kireä. Kaksi päivää aiemmin täällä oli 
riehuttu puukon kanssa.

Vastaanottopisteen vieressä näky 
tuo mieleen oopiumiluolan Tintti-sar-
jakuvasta Sininen lootus: patjoilla lojuu 
viitisen miestä täysin kujalla juuri vede-
tyistä fikseistä.

Kokaiini on Kööpenhaminassa niin 
edullista, että sitä pistetään täällä enem-
män kuin heroiinia. Kokaiinia, heroiinia 
ja niiden sekoitusta myös poltetaan.

K ÄY TÄVÄN PE R ÄLL Ä on H17:n johtajan 
Louise Rugne Mårtensenin, 43, työ-
huone. Hän on koulutukseltaan sosiaa-
lityöntekijä ja on opiskellut myös suku-
puolentutkimusta. Ennen tänne tuloaan 

Louise Rugne Mårtensen työskentelee tiloissa, joiden värityksen on tarkoitus vaikuttaa huumeidenkäyttäjien miellentilaan. 
Käyttöhuoneissa värit ovat hillittyjä, täällä henkilökunnan puolella inspiroivia.

hän johti naisten asuntolaa.
Mårtensenin alaisina on 11 sairaan-

hoitajaa, yhdeksän sosiaalityöntekijää 
ja varajohtaja, joka on koulutukseltaan 
sairaanhoitaja.

Täällä tarjottava palvelu on osa hait-
tojen vähentämiseen tähtäävää huume-
politiikkaa, ja sen idean voi tiivistää näin: 
koska huumeriippuvaiset joka tapauk-
sessa käyttävät aineita, heille halutaan 
tarjota tila, jossa on läsnä terveydenhoi-
tohenkilökuntaa. Korvaushoitoa näissä 
tiloissa ei ole tarjolla.

Henkilökunta neuvoo käyttäjiä tur-
vallisempaan pistämiseen, kiinnittää 
huomiota tulehduksiin ja aloittaa ensi-
hoidon, jos käyttäjän hengitys pysähtyy 
heroiiniyliannostuksen vuoksi. (Niin 
tapahtuu noin kahdesti viikossa.)

Sopivan hetken koittaessa hen-
kilökunta kysyy asiakkailta, olisivat-

”Huumeidenkäyt-
töhuone tähtää 
päihdehaittojen 
vähentämiseen.
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ko nämä kiinnostuneita vaikkapa 
korvaushoidosta.

Käyttäjät ovat hankkineet huumeen-
sa itse, eikä niillä saa käydä tiloissa kaup-
paa. Hoitajat eivät pistä huumeita, mutta 
neuvovat tarvittaessa turvallisempaa 
pistotekniikkaa. Puhtaat käyttövälineet 
saa täältä.

Käyttöhuoneessa voi viipyä 45 mi-
nuuttia. Etenkin kokaiinia monta päivää 
käyttäneet jäävät sen jälkeen usein lepää-
mään aulan patjoille. Niillä saa makoilla 
kuka tahansa, joka on käyttänyt täällä 
huumeita.

TAN SK ASSA ON keskieurooppalaiseen 
tapaan Suomea enemmän heroiinin ja 
kokaiinin käyttäjiä, ja täällä ollaan riip-
puvuuksien hoidossakin muita Pohjois-
maita kokeneempia. Silti H17:n avaami-
nen kohtasi vastustusta.

”Poliitikot puhuivat paljon siitä, hou-
kutteleeko tämä uusi, iso käyttöhuone 
huumeriippuvaisia Ruotsista, Norjasta ja 
Saksasta”, Mårtensen sanoo.

Hänen mukaansa täällä on jonkin 
verran ruotsalaisia, suomalaisia ja norja-
laisia asiakkaita, mutta hän ei ole havain-
nut, että nämä olisivat tulleet Kööpen-
haminaan käyttömahdollisuuden vuoksi.

”Myös jätteistä esitettiin huolta, 

mutta olemme voineet osoittaa, että täl-
laiset tilat nimenomaan vähentävät käy-
tettyjen neulojen ja ruiskujen päätymistä 
ympäristöön.”

Mårtensen uskoo avoimeen keskus-
teluun naapuruston kanssa.

”Sitä ei pidä torjua vaan tulee tuoda 
faktat esille”, hän sanoo.

H17 ON AVO I N NA joka päivä kello 7.30–
23.30. Paraikaa pohditaan, pitäisikö sen 
olla auki öisinkin.

”Tarvetta olisi, sillä vieraamme käyt-
tävät huumeita yölläkin”, Mårtensen 
sanoo.

Kööpenhaminassa on myös ympäri-
vuorokautisesti auki oleva käyttöhuone, 
joka on kuitenkin H17:ää pienempi. 
Siellä on tilaa 75 neliömetriä, H17:ssä 
tuhat.

”Muut käyttötilat ovat sitä paitsi 
hyvin lähellä asutusta, tämä ei. Useim-
missa kaupungeissa tällaiset tilat ovat 
joka tapauksessa keskusaseman lähellä, 
kuten tämäkin. Jos ollaan lähiössä, ku-
kaan ei tule.”

Mårtensenin mukaan käyttäjille ol-
laan kehittämässä tänne erilaisia työpa-
joja. Lisäksi pyrkimys olisi tarjota heille 
ruokaa.

”Muuten esimerkiksi pesulat 

ja peseytymistilat ovat muualla, sil-
lä emme halua tänne muita kuin 
huumeidenkäyttäjiä.”

Myös järjestöt pyörittävät Tanskassa 
käyttöhuoneita. H17:stäkin keskusteltiin, 
pitäisikö sen olla kunnan vai järjestön 
ylläpitämä. Mårtensenin mielestä kau-
punki on oikea palveluntuottaja.

”Olen hyvin, hyvin tyytyväinen sii-
hen, että tästä tehtiin julkinen. Minusta 
on kaupungin velvollisuus pitää huolta 
niistä, jotka eivät itse kykene itsestään 
huolehtimaan”, Mårtensen sanoo.

Täältä saavat apua kaikki huumei-
den käyttäjät. Asiakkaiden ei tarvit-
se olla Tanskan kansalaisia eikä edes 
kööpenhaminalaisia.

Se tosin on aiheuttanut ongelmia, 
sillä Kööpenhamina sai toimintaan 
valtionosuutena 58 miljoonaa kruunua, 
mutta viikko sitten hallitus päätti luopua 
rahoituksesta.

”Nyt Kööpenhaminan pitää löytää 
tuo raha jostain muualta. Se tarkoittaa, 
että ensisuojat, yökahvilat ja etsivä sosi-
aalityö saavat vähemmän”, Mårtensen 
valittelee.

E N SI HO ITAJA (AM K) Jani Keto, 34, on 
keskuksen ainoa suomalainen sairaan-
hoitaja. Suomenruotsalainen Keto pää-

H17 LUKUINA 

> >> 11 165 pistosta

> >> 19 665 polttoa

> >> 1 252 kävijää (217 naisia) 

(2.8.–7.11.2016)

H17:ään suunnitellaan työpajoja. Yöaukioloakin suunnitellaan, mutta palvelut on tarkoitettu vain huumeita täällä käyttäville. Siksi 
ruokailua kummoisempia lisäpalveluja ei ole haaveissa.
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see työssään käyttämään välillä myös 
toista äidinkieltään suomea.

”Kohtaan suomalaisia asiakkaita 
suurin piirtein joka toinen päivä. He 
kokevat olonsa turvallisemmaksi, kun 
saavat puhua suomea. Tanska on heille 
hyvin vaikeaa, ja minulle heidän on hel-
pompi sanoa esimerkiksi, että haluavat 
hoitoon”, Keto kertoo.

Osa suomalaisista on viisissäkym-
menissä ja asunut Kööpenhaminassa 
kauan.

”Heillä on käynyt tarpeek-
si hyvä tuuri, etteivät ole kuolleet 
yliannostukseen.”

Mutta täällä käy myös nuoria suo-
malaisia, sellaisia jotka ovat ensi kertaa 
Kööpenhaminassa.

”Heitä yritän yleensä varoittaa siitä, 

Jani Kedon mielestä sairaanhoidon työntekijät suhtautuvat Tanskassa huumeriippuvaisiin inhimillisemmin kuin Suomessa ja 
Ruotsissa.

että kaupungissa liikkuu tosi vahvoja 
aineita”, Keto sanoo.

Kun nuoret ovat huomanneet, kuin-
ka halpaa kokaiini Kööpenhaminassa 
on, moni on sanonut Kedolle aikovansa 
muuttaa kaupunkiin. Keto on pyrkinyt 
jarruttelemaan.

”Olen sanonut heille, että tänne on 
tosi vaikea muuttaa ja asuminen on to-
della kallista.”

Keto laittaa nuuskan huuleensa ja 
miettii, miksi huumeidenkäyttäjiin suh-
taudutaan Tanskassa terveydenhuolto-
alalla inhimillisemmin kuin Suomessa 
ja Ruotsissa, joista hänellä on niin ikään 
kokemusta.

”Hirveän huonosti hoitohenkilökun-
ta esimerkiksi Ruotsissa kohtelee narko-
maaneja”, Keto sanoo.

”Se johtuu varmaan siitä, etteivät 
hoitajat tunne tätä ihmisryhmää. Kui-
tenkaan kukaan ei ole valinnut itse, että 
tulee hänestä tulee narkkari. Meillä 
kaikilla ei ole ollut niin hyviä sosiaalisia 
suhteita ja kotiympäristöä.”

Hän kaipaisi H17:n kaltaisia hoito-
paikkoja Suomeenkin.

”Ilman muuta. Niin saataisiin vä-
hennettyä hepatiitti C:tä ja hiv:täkin”, 
Keto sanoo.

Myös H17:n johtaja Louise Rugne 

Mårtensen kannustaa suomalaisia pe-
rustamaan käyttöhuoneita.

”Se pelastaa valtavasti ihmishenkiä 
ja vähentää ruiskujenvaihtopaikkojen 
naapuruston jäteongelmia. Lisäksi käyt-
töhuoneet parantavat terveydenhuollon 
tasoa niillä, joita on vaikea saada tavan-
omaisen terveydenhuollon pariin”, Mår-
tensen sanoo.

Kun Helsingin Diakonissalaitos 
2000-luvun alussa avasi palvelukeskuk-
sen suonensisäisesti huumeita käyttäville 
hiv-positiivisille, myös pistohuoneen 
tarjoaminen oli pohdinnassa. Juuri nyt 
se ei kuitenkaan ole ajankohtaista, sanoo 
Diakonissalaitoksen päihdepalvelujen 
ylilääkäri Outi Kuikanmäki.

Sitten vuoden 2000 buprenorfiinista 
on tullut heroiinin sijaan käytetyin opi-
aatti Suomessa. Sillä ei ole samanlaista 
ylianostusriskiä kuin heroiinilla, jonka 
käyttäjän turvallinen pistotilanne voi 
pelastaa kuolemalta.

Kuikanmäki myöntää kyllä muut 
käyttöhuoneisiin liittyvät positiiviset 
vaikutukset.

”Mutta mielestäni nyt Suomessa 
olisi tärkeämpää lisätä korvaushoitojen 
kattavuutta. Meillä on muuhun Euroop-
paan nähden todella huonot kattavuus-
luvut”, hän sanoo.

”Moni suomalais-
nuori on suunni-
tellut muuttoa 
Kööpenhaminaan.
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> Kolumni

”Ihan hyvä” ja muita julmuuksia 

Heli Suominen

Heli Suominen on toimittaja 

ja viestintäkonsultti.

 J O ITAI N ASIO ITA ETE N KI N nuorten naistyöntekijöiden 
on lähes mahdoton ymmärtää. Se tuli todistettua jälleen 
viime viikolla.

”Oliko tässä sun mielestä niinku mitään järkeä, tai siis 
jotain relevanttia?” kysyi kollega palaverin päätteeksi.

Olimme juuri käyneet läpi hänen tekemäänsä suunni-
telmaa. Siinä oli paljon hyvää, useita oivalluksia ja muu-
tama kohta, joihin ehdotin muokkauksia.  Olin todennut 
lähtökohdat hyvin ymmärretyiksi, luovan idean mielen-
kiintoiseksi ja esimerkit kattaviksi. 

Luulin sanoneeni nämä asiat, siis antanut hyvää pa-
lautetta. Mutta kollega, kunnianhimoinen kolmikymppi-
nen, ei ollut joko ymmärtänyt tai uskonut sitä. 

Esimerkki kuvaa sitä, kuinka hankalaa palautteen 
antaminen ja ymmärtäminen on. 

TUTKI M U KSE N ja elämänkokemuksen perusteella olen 
oppinut hieman, mistä kiikastaa.

1. Myönteinen palaute menee itsekriittiseltä työnteki-
jältä täysin ohi korvien, jos se on ylimalkaista.  Jos haluaa 
kehua, mikään ei ole pahempaa kuin todeta ”ihan hyvä”. 
Sen sanoja yleensä tarkoittaa antaa kehuja. Kunnianhi-
moinen palautteen saaja kuulee sen järjestään ”aivan pas-
ka”. Muita aina väärin ymmärrettyjä muotoiluja muuten 
ovat ”todella ok”, ”sinänsä hyvä” ja ”älä ota tätä henkilö-
kohtaisesti”. Ne kannattaa poistaa omasta sanavarastosta. 
Myönteinen palaute pitää oikeastaan perustella pommin-
varmemmin kuin kriittinen, jotta se uskotaan.

2. Perille menevän myönteisen palautteen antami-
nen on tärkeämpää kuin virheiden korjaaminen. Uskon 
siihen, että tyytyväinen ihminen, jonka ei tarvitse pelätä 
asemansa puolesta, on rohkein ja luovin. Tämän puolesta 
puhuu myös tutkimus. Johtajakirjoissa usein siteeratun 
tutkimuksen mukaan tiimit, joissa positiivista puhetta on 
moninkertaisesti negatiiviseen verrattuna, ovat kaikista 
tehokkaimpia ja tuloksellisimpia. Se oli tärkein yhteinen 
nimittäjä menestyville tiimeille – ja toisen tutkimuksen 
mukaan myös tärkein selittäjä pitkien avioliittojen takana. 
Tietysti tulosta voi vaivata muna–kana-ongelma: hyvää 
työtä tekevissä tiimeissä on helppo puhua myönteisesti 
muista ja työstä.

3. Keskimäärin kannustusta tarvitsevat eniten nuoret 
naiset, jotka ovat itsekriittisyyden mestareita. Enemmän 
kuin konkreettisia ohjeita tai palautetta he tarvitsevat 
kannustusta ja uskon valamista siihen, että he ovat lahjak-
kaita ja osaavat paljon. Muutoin heidän oma itsekriitti-
syytensä jarruttaa luovuutta ja rohkeutta. 

4. Monesti oma arvio itsestä ja muiden näkemykset 
ovat ristiriidassa. Silloin on tärkeää, että palautteen antaja 
ja saaja tuntevat toisensa ja uskovat toistensa hyväntah-
toisuuteen. Minä kuulen läheisimmiltä työkavereiltani 
mielelläni aika raadollistakin palautetta, koska tiedän että 
he arvostavat minua ja haluavat palautteella joko auttaa 
minua tai yhteistä työtavoitettamme. Sen sijaan vieraam-
malta kollegalta rankka arvio voi tuntua hämmentävältä, 
ilkeältä tai tarkoitushakuiselta.  

5. Toisin kuin luulisi, hyödyllistä kriittistä palautetta 
on loppujen lopuksi todella vaikea saada. Sitä vasta jou-
tuukin nyhtämään. Itselläni on nykyisin tapa kysyä työka-
vereilta yhteisen ponnistuksen jälkeen: ”Mikä olisi voinut 
mennä vielä paremmin?” Se tuottaa usein teräviä oival-
luksia, jotka otamme seuraavalla kerralla huomioon.

PAL AUTTE E N ANTAM I N E N ja myönteisyyteen keskitty-
minen ei ole siis niin yksinkertaista kuin helposti luulisi.  
Asiantuntijamentaliteetilla varustettuna ihmisenä olen 
usein kiinnostunut siitä, mitä tekeillä olevalle työlle pitäisi 
tehdä – olipa kyse artikkelista, kampanjasuunnitelmasta 
tai videokäsikirjoituksesta – kuin siitä, että kaikilla olisi 
mukava olla. Työn menestyksen kannalta pitäisi kuiten-
kin keskittyä vähintään yhtä paljon ihmisiin kuin työn 
tuloksiin, ainakin jos haluaa kehittää omaa työpaikkaan-
sa pitkällä aikavälillä. Tiedättehän nillittäjätyökaverin tai 
-pomon, jolle mikään ei kelpaa? 

Ei pidä unohtaa myöskään yhtä tärkeää kannustavan 
palautteen tarvitsijaa: itseään. Kuinka usein omat ajatuk-
semme työstä pyörivätkään siinä, mitä kaikkea vielä pitäi-
si tehdä, mitä ongelmia työhön liittyy ja mikä ei mennyt 
aivan putkeen? Välillä kannattaa taputtaa itseään olalle ja 
kehua konkreettisesti, kattavasti ja lämpimästi.

Lähetäthän palautetta suominen.heli@gmail.com
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> Henkilö

”OLE N M I NÄ VÄHÄN KU M MASTE LLUT, miksi sote-uudistus on 
Suomessa niin vaikea. Muissa Pohjoismaissa yhtä mittavia 
uudistuksia on tehty ihan järkevässä aikataulussa”, sanoo 
professori Mats Brommels Folkhälsanin avarassa kabinetissa 
Helsingin Töölössä.

Brommels on Folkhälsanin hallituksen puheenjohtaja, 
mutta varsinainen virkatyö hänellä on Tukholman Karoliini-
sessa instituutissa. Hänen erityisalaansa on terveydenhuollon 
hallinto. Nyt hänellä on lohdullista kerrottavaa. Suomessa on 
kuin onkin otettu viime aikoina merkittäviä edistysaskeleita 
sote-ratkaisussa.

”Ensimmäinen ja tärkein asia on se, että palveluiden jär-
jestämisvastuu siirtyy de facto valtiolle”, Brommels sanoo. ”Ja 
koska valtio rahoittaa, se myös valvoo, kontrolloi ja ohjaa. Tä-

”Toivon, että  
sote-uudistus  
ei valmistu  
koskaan”
TULEVAISUUDEN TERVEYDENHUOLLOSSA 
MENESTYY SE, JOKA TARJOAA PARASTA LAATUA, 
USKOO SOTE-PROFESSORI MATS BROMMELS.

TEKSTI > ILKKA KARISTO KUVAT > LEHTIKUVA / VESA MOILANEN   
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Selvityshenkilöryhmän 
puheenjohtaja professori 
Mats Brommels sosiaali- 
ja terveysministeriön 
tiedotustilaisuudessa 
Helsingissä 31. toukokuuta 
2016. Professori Brommelsin 
johtama selvitysryhmä 
luovutti väliraporttinsa 
liittyen palvelua tarvitsevan 
asiakkaan valinnanvapauteen 
ja monikanavarahoituksen 
yksinkertaistamiseen osana 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistusta.
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> Henkilö> Henkilö
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mä on tärkeää ennen kaikkea alueellisen tasa-arvon 
kannalta. Vain valtio pystyy huolehtimaan siitä, että 
alueellinen tasa-arvo voi toteutua.”

Toinen merkittävä uudistus liittyy valinnanva-
pauden lisäämiseen. Tässä asiassa Brommels tosin 
on hieman jäävi kehuja, sillä hän toimi puheenjoh-
tajana sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa 
selvitysryhmässä, joka viime keväänä pohti valin-
nanvapautta terveydenhuollossa.

Ryhmä päätyi suosittelemaan mallia, jossa pe-
rusterveydenhuolto hoidetaan sote-keskuksissa. 
Niitä voi ylläpitää niin yksityinen yritys, kunta kuin 
järjestökin. Asiakas voi valita niistä mieleisensä.

Toisin kuin monet vasemmistopoliitikot Brom-
mels näkee yksityisten yritysten nykyistä vahvem-
man roolin vahvistavan julkisesti rahoitettuja so-
te-palveluja. Näkemys voi kuulostaa nurinkuriselta, 
mutta Brommels ajattelee näin: 

Tällä haavaa yksityinen ja julkinen puoli kil-
pailevat keskenään, mikä on johtanut siihen, että 
yksityiselle puolelle pakenevat sekä maksukykyiset 
asiakkaat että parempia työsopimuksia ja -oloja hai-
kailevat lääkärit. Uusi sote-järjestelmä lopettaa kil-
pailun: julkinen sektori, yksityiset firmat ja kolmas 
sektori ovat samalla puolella tuottamassa samanlai-
sia palveluita ja kilpailevat enää vain laadulla.

”Jos meidän ehdotuksemme toteutuvat, asiakas-
maksut ovat kaikille samat, kuten myös palveluiden 
tuottajille maksettavat korvaukset, olipa sote-kes-
kus sitten yksityisen, julkisen tai kolmannen sek-
torin ylläpitämä. Tämä johtaa laatukilpailuun eikä 
hintakilpailuun.”

Milloin sote-uudistus on valmis?
”Tekisi mieli sanoa, että sen ei koskaan pitäisi 

valmistua. Suomessa on sellainen tendenssi, että 
järjestelmä pitää rakentaa ensin täysin valmiiksi ja 
sitten toteuttaa. Siitä ei vain koskaan tule niin val-
mista, että toteutusvaiheeseen päästäisiin”, Brom-
mels sanoo.

”Uudistus olisi mahdollista käynnistää jopa 
keskeneräisenä ja jatkaa sitten kehittämistä ja tehdä 

korjausliikkeitä. Tällöin olisi myös pienempi riski 
sille, että uudistuksesta seuraa jotain täysin odotta-
matonta tai katastrofaalista.”

MATS B RO M M E LSI N M U K A AN Suomen on välttämä-
töntä uudistaa sote-järjestelmänsä. Ongelmat ovat 
ennen kaikkea perusteveydenhuollossa – erikoissa-
raanhoito toimii erinomaisesti.

”Niin toimi perusterveydehuoltokin vielä 30 
vuotta sitten”, Brommels sanoo. ”Tuhon siemen 
kylvettiin vuoden 1972 kansanterveyslain yhtey-
dessä, vaikka laki sinänsä oli ideologisesti oikein”, 
Brommels sanoo.

”Siinä unohdettiin keskeinen kansanterveystyö, 
sairauksien ennaltaehkäisy, ja sen sijaan jokaiseen 
kuntaan rakennettiin hieno terveyskeskus labora-
torioineen ja röntgenpalveluineen, mikä oli tietysti 
ihan mieletöntä.”  

Tulevaisuudessa vanhat terveyskeskukset voivat 
muodostua kunnille hankaliksi riippakiviksi, ne kun 
eivät välttämättä sovellu enää 2000-luvun tarpeisiin.

”Luulen, että ainoa vaihtoehto on purkaa ne.”
Brommels uskoo, että tulevaisuuden Suomes-

sa terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat eivät enää 
omista omia toimitilojaan.

”Sehän nähdään jo nykyisistä isoista ketjuis-
ta kuten Attendosta – eiväthän ne omista mitään. 
Kiinteistösijoittajat ja vakuutusyhtiöt omistavat ne 
pytingit. Uskon, että näin käy yleisemminkin.”

SUOMAL AISE LLE SOTE- KESKUSTE LU LLE on tyy-
pillistä tietty ideologisuus ja kärjistävyys. Aina kun 
joku ehdottaa yksityisille firmoille nykyistä isompaa 
roolia, ilmoille lentää syytöksiä monikansallisten ve-
ronkiertäjäfirmojen suosimisesta, hyvinvointivaltion 
tuhoamisesta ja Amerikan mallin ajamisesta. Ja jos 
taas ottaa puheeksi yksityistämisen haittapuolet, saa 
kuulla olevansa menneessä maailmassa elävä hol-
housvaltion kannattaja tai jopa kommunisti.

Harvemmin pureudutaan tarkemmin siihen, 
miten yksityisten yritysten ja julkisen vallan jako-

”Tuhon siemen kylvettiin 
vuoden 1972 kansanterveyslain 
yhteydessä, vaikka laki sinänsä 
oli ideologisesti oikein.”

 17



”Tanskalaiset ovat erittäin 
tyytyväisiä saamaansa hoitoon. 
Yksi mittari tosin ei näytä 
hyvältä – ihmisten terveys.

> Henkilö

linjat tosiasiassa menisivät. Mats Brommelsin mu-
kaan Suomessa ei missään tapauksessa voida siirtyä 
täysin vapaaseen hintakilpailuun.

”Ainoa tapa toteuttaa se olisi siirtyä laajamittai-
sesti henkilökohtaiseen budjetointiin, jossa jokainen 
saisi tietyn potin rahaa ja kävisi shoppailemassa 
palveluita. Yhdysvalloissa tätä on käytetty, mutta ei 
sielläkään kovin laajasti.”  

Paremmat vertailukohdat löytyvät lähempää. 
Brommelsin mielestä maailman toimivin sote-jär-
jestelmä on Tanskassa. Siellä perusterveydenhuolto 
nojaa edelleen vanhaan perhelääkärijärjestelmään, 
mutta lääkärit toimivat tiiviissä yhteistyössä kun-
nan viranomaisten kanssa. Erikoissairaanhoito 
puolestaan on jaettu viiden alueen vastuulle, ja 
valtio valvoo tarkkaan laatua ja tekee tarvittaessa 
uudistuksia.

Tanskalaiset ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa 
hoitoon, ja kustannuksetkin ovat pysyneet kuris-
sa. Yksi mittari tosin ei näytä hyvältä – ihmisten 
terveys.

”Ongelma Tanskassa on se, että ihmiset 
polttavat tupakkaa ja juovat viinaa. He ovat on-
nellisia, mutta kuolevat nuorempina kuin Nor-
jassa, Ruotsissa tai Islannissa. Mutta huono 
kansanterveys johtuu huonoista elintavoista eikä 
terveydenhuoltojärjestelmästä.”

Myös Ruotsin nykyinen malli on Brommelsin 
mielestä hyvä – ja se muistuttaa hyvin paljon Suo-
meen kaavailtua järjestelmää.

”Perusperiaatteet ovat samat. Mutta olennaista 
on se, että olemme pystyneet ottamaan huomioon 
koko joukon kielteisiä kokemuksia Ruotsista”, 
Brommels sanoo.

Tärkein oppi on se, että sote-keskusten rahoi-
tuksesta riittävän suuren osan pitää olla kiinteää. 
Ruotsissa eräillä alueilla terveyskeskusten rahoitus 
perustui lääkärikäyntien määrään – seurauksena oli 
nopea kasvu lääkärikäynneissä.

Ruotsin kokemukset antavat toivoa myös pie-
nille yrityksille ja järjestöille. Ne eivät välttämättä 
jääkään isompien jyräämiksi.

”Kun Ruotsissa lähdettiin vuonna 2010 so-
veltamaan valinnanvapausmallia, sosiaalisektoril-
le syntyi 860 uutta yritystä. Pienyritykset tulevat 
toimeen aika pienelläkin asiakasjoukolla syrjäseu-

duillakin, ja on täysin realistista, että näin tapah-
tuu myös Suomessa, etenkin sosiaalipuolella ja 
vanhustenhuollossa.”

PE LK ÄSTÄ ÄN HY VIÄ U UTISIA Brommelsilla ei kui-
tenkaan suomalaisille ole. Hän pitää selvänä, että 
terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat nouse-
maan. Se johtuu pitkään jatkuneesta tilastollisesta 
trendistä, jota ei ole onnistuttu missään länsimaas-
sa kääntämään: 1950-luvulta lähtien terveyden-
huollon menot ovat kasvaneet nopeammin kuin 
kansantalous.

”Kun tämä kuilu yhä levenee, se johtaa väistä-
mättä siihen, että kotitalouksien maksuosuus kas-
vaa, jos haluamme pitää veroasteen siedettävänä. 
Veroaste ei voi nousta yli 50 prosentin, koska se 
johtaisi verokapinaan, jonka jälkeen julkisrahoitteis-
ta sote-järjestlemää olisi vaikea pitää yllä. ”

Entistä kovemmat asiakasmaksut eivät var-
maankaan miellytä kansalaisia. Erityisen kipeästi ne 
kirpaisevat kaikkein köyhimpiä, jotka jo nykyisellään 
käyttävät terveyspalveluja vähemmän kuin muut. 
Tutkimuksista tiedetään, että asiakasmaksujen ko-
rotukset vähentävät köyhien lääkärissä käyntejä.

”Tämä on sosiaalipoliittinen ongelma, johon pi-
tää ilman muuta puuttua sosiaalipoliittisin keinoin”, 
Brommels sanoo. ”Kun asiakasmaksut nousevat, 
sitä pitää kompensoida alemmissa tuloluokissa tu-
lonsiirroilla. ”

On todennäköistä, että korkeampien asiakas-
maksujen vuoksi yhä useammat ihmiset alkavat 
maksaa omasta vakuutusturvastaan. Tämä ei Brom-
melsin mukaan ole sinänsä vielä ongelma, koska 
hyvin toimeentulevilla on varaa vakuutuksiin. Vaara 
piilee siinä, jos julkinen ja yksityinen puoli ajautuvat 
toisistaan niin etäälle, että rikkaat eivät enää halua 
osallistua julkisten palveluiden rahoittamiseen.

”Se on minusta hyvin suuri vaara. Sen takia 
on tärkeää trimmata julkista järjestelmää ja luoda 
siitä entistä enemmän yhteinen julkisrahoitteinen 
järjestelmä, jossa tuottajina ovat myös yksityinen ja 
kolmas sektori. Näin vältetään yksityisen ja julkisen 
puolen kilpailuasetelma, joka johtaa siihen, että jul-
kinen sektori vain rapautuu ja yksityinen voi hyvin 
ja kasvaa.”
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HDLsivut
Uutiset > Henkilöt > Tapahtumat

Muistot palaavat
kuvatyöpajassa
Tärkeiden kuvien kautta ikäihmiset käyvät 
elämäänsä läpi. Sivu 20

Alppikadulla 
juhlitaan ensi vuonna
Suomi täyttää sata vuotta  

ja Helsingin Diakonissa- 

laitoksen taival tulee  

siihen nähden vielä  

puolitoistakertaiseksi.  

Diakonissalaitos juhlii  

molempia merkkivuosia  

yhdessä kaikkien kanssa.   

Sivu 32.

Luotsi  
uusilla vesillä 
Toisen asteen koulutus on murroksessa, 

ja vasta perustetun Suomen Diakonia- 

opiston ruorissa olevalla Juha-Petri  

Niirasella on visio. Perinteisten  

oppilaitosten yhdistämisellä saadaan  

lisäarvoa opiskelijoille. Koulutusta  

tarjotaan yhä myös niille, joiden asema 

oppimismarkkinoilla on kehno.  

Sivu 26.
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SY YSKU ISE NA tiistaiaamuna kahdek-
san ihmistä on kokoontunut Helsingin 
Pitäjänmäellä Kotikallion palvelukes-
kuksen pieneen neuvotteluhuoneeseen. 
Valokuvaaja Leena Louhivaara hei-
jastaa valkokankaalle valokuvia, joista 
yhdessä näkyy Anna-Maria Haikosen 
kouluaikojen luokkakuva. Se on otettu 
Kuismalan koulussa Pietarin – silloisen 
Leningradin – lähistöllä ennen toista 
maailmansotaa.

”Ensimmäisen vuoden kävimme 
koulua suomen kielellä. Sitten tuli kielto. 
Kun palasimme lomilta, opettajat eivät 

enää vastanneet meille suomeksi, venättä 
vain puhuivat”, Haikonen kertoo.

Käynnissä on valokuvaaja Louhivaa-
ran vetämän ”Omakuva – sata vuotta 
suomalaisena 2017” -projektin työpaja. 
Osallistujat ovat palvelukeskuksen ym-
päristössä asuvia vanhuksia, ja projek-
tin yksi tavoitteista on yhteisöllisyyden 
vahvistaminen: jokainen osallistuja saa 
kertoa oman elämänsä merkityksellisistä 
hetkistä itse valitsemiensa valokuvien 
kautta, ja usein käy niin, että jollakulla 
toisella on vastaavanlaisia muistoja.

Anna-Maria Haikosen tarina on 

tosin poikkeuksellinen – ja poikkeuksel-
lisen hurja. Hän oli 14-vuotias, kun tuli 
äidin kanssa lähtö Siperiaan. Siellä meni 
viisi vuotta, eikä siltä ajalta ole kuvia.

”Siperiassa ei ollut valokuvan 
ottajia.”

Haikonen muistelee ääneen leiriläi-
sille tarjottua keittoa ja tarkkaan pun-
nittuja leipäannoksia – 600 grammaa 
työssä käyville ja 300 grammaa muille. 
Yhteen huoneeseen oli ahdettu kuusi ih-
mistä. Siperiasta lähdön päivämäärä on 
sekin tarkasti muistissa: ”17. toukokuu-
ta vuonna 1947. Ihan oikeassa junassa 

Kuvia ja muistikuvia
Kotikallion palvelukeskuksessa vanhukset voivat käydä elämäänsä läpi itselleen tärkeiden 
kuvien kautta. Työpajan tuotoksista syntyy myös näyttely.

TEKSTI > ILKKA KARISTO  KUVAT > LEENA LOUHIVAARA & HAASTATELTUJEN KOTIALBUMIT

Marja Mosander: ”Meidän piti valita kuva jostain itselle tärkeästä paikasta. Minä valitsin nykyi-
sen kotini. Olen kodittomana syntynyt, sillä olen lähtenyt äidin vatsassa, kun paettiin Viipurista. 
Meidän piti valita myös symbolikuva, ja keksin heti, että se on kotini ikkunasta näkyvä linnun-
pönttö. Linnunpönttöhän on koti ja turva, jonkun toisen antama mahdollisuus päästä paikoil-
leen. Se on aika huima symboli, koska se liittyy tavallaan myös pakolaisuuteen.”
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Anna-Maija Haikonen: ”Tässä 
kuvassa on Toksovan kirkko. Mi-
nun vanhempani ovat käyneet 
siellä rippikoulut. Kirkko oli Neu-
vostoliiton aikana 35 vuotta kiin-
ni. Siellä järjestettiin tansseja ja 
elokuvanäytöksiä. Nyt kirkossa 
käy taas saarnaajia. Ei ihminen 
ole lintu puun oksalla. Ihmisen pi-
tää hommata oma maapalanen 
ja tehdä siihen koti. Viime kesä-
nä olin kolme kuukautta vanhalla 
kotiseudullani. Lähtiessäni pak-
kasin itse kasvatettuja perunoi-
ta mukaani, mutta rajalla minul-
ta vietiin ne pois. Sanoivat, ettei 
Suomeen saa tuoda perunoita.”

Esa Pyyne: ”Olen käynyt ensimmäisen kerran Töölönlahdella vuonna 1944 tai 1945. Isä vei mei-
dät sinne usein kävelylle. Se oli tärkeä paikka perheellemme ja kohtaamispaikka lähistön asuk-
kaille. Siellä pelattiin jalkapalloa ja käytiin eväsretkillä. Asuin pitkään Töölössä ja kiersin joka 
aamu Töölönlahden koiran kanssa. Pois muutettuani en ollut käynyt siellä lainkaan, mutta nyt 
kiersin Leenan [Louhivaara] kanssa Töölönlahden ja hän otti tämän kuvan ja kyseli muistoista-
ni. Se oli todella hieno kokemus.”
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Mauno Turunen: ”Tässä kuvas-
sa meille on laitettu tavallista 
hienommat puvut. Lähdin kuvan 
ottamisen jälkeen tuo puku pääl-
lä ongelle ja putosin suonsilmäk-
keeseen. Palasin yltä päätä mu-
dassa, ja tietäähän sen, mitä äiti 
sanoi. Oppikoulun kuudennelta 
luokalta lähdin sotaan. Kun pa-
lasin kotilomilta, isä aina vei he-
vosella takaisin junalle ja siinä 
ehti jutella vakavampiakin. Mie-
tin siihen aikaan, että mitä rupe-
an tekemään, jos selviän sodas-
ta hengissä. En lopulta jatkanut 
tilan pitämistä, ja hyvä niin, se oli 
pieni tila. Se myytiin sitten pois.”

Inkeri Suominen: ”Meitä oli neljä tyttöä ja kuusi poikaa. Vanhin siskoni sai pidettyä pojat 
kurissa, itse en siinä onnistunut. Tuolla järven takana näkyy Roinilan kylä. Sieltä meni auto 
Viipuriin. Meillä Kirvussa oli kuuluisa luonnonparantola. Siellä tarjottiin vain kasvisruokaa ja 
siitä tuli sanonta ’heinää etteen ja pylly vetteen’. Muistan, kun ihmiset ihmettelivät yhtä pa-
rantolan vierasta: miksi tuo hullu juoksee edestakaisin? Paavo Nurmi se siinä harjoitteli.”

”Matkalla sotilaat 
tulivat kysymään, 
mitä mä haluan 
siitä lehmästä. 
En sanonut 
sanaakaan. 
Mistä mä olisin 
tiennyt, mikä 
lehmän hinta on? 
Muistaakseni 
sain siitä 200 
markkaa.
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tultiin. Matka kesti kymmenen päivää ja 
sitten tultiin Pietariin.”

Vastapäätä Haikosta istuva Inkeri 
Suominen vietti lapsuutensa Karjalan-
kannaksella Kirvun kylässä 150 kilomet-
rin päässä Anna-Maria Haikosen koti-
pitäjästä. Hänkin joutui sodan aikana 
jättämään lapsuuskotinsa, mutta suunta 
oli eri.

”Meille annettiin määräys, että Suo-
men puolelle pitää siirtyä puoleenyöhön 
mennessä. Isoisäni tuli pyytämään, että 
pidä pässiä, kun hän tappaa sen. En var-
mana mene, ajattelin ja juoksin piiloon 
marjapensaan taakse”, Suominen kertoo 
ja osoittaa vanhaa valokuvaa.

Evakkomatka tehtiin jalan. Suo-
minen oli 14-vuotias. Naapurilta hän 
sai kuljetettavakseen kolme lehmää ja 
lupauksen saada pitää niistä yksi, pian 
poikiva, itsellään.

”Muut jätin matkalle mutta sen hie-
hon pidin. Matkalla sotilaat tulivat ky-
symään, mitä mä haluan siitä lehmästä. 
En sanonut sanaakaan. Mistä mä olisin 
tiennyt, mikä lehmän hinta on? Muis-
taakseni sain siitä 200 markkaa. Sotilaat 
teurastivat ja söivät sen heti.”

SOTA-AI K A NOUSE E työpajassa esiin 
tämän tästä eikä ihme, onhan melkein 
kaikilla osallistujilla siitä omakohtaisia 
muistoja. Mutta iloisempiakin aiheita 
kuvissa toki on: hääkuvia, tanssivia las-
tenlapsia, omia kotipihoja, kesämökkejä 
ja kukkaistutuksia.

Leena Louhivaara järjesti ensimmäi-
sen valokuvatyöpajan Kotikalliossa viime 
huhtikuussa. Yksi osallistujista, 76-vuoti-
as Marja Mosander, kehuu kokemusta 
”erittäin positiiviseksi”.

”Kuvien katsominen ja niistä puhu-

minen herätti uusien ajatusten myrskyn. 
Rupesin miettimään, minkälainen ihmi-
nen oikein olen”, hän sanoo.

Mosander huomasi, että kuvien 
analysoiminen laukaisi hänessä myös 
palavan tarpeen kirjoittaa muistoja pa-
perille. Niitä tulikin sitten sivutolkulla. 
Ilahduttavaa työpajassa oli myös se, että 
sen aikana oppi tuntemaan naapureitaan 
aivan eri tavalla. Joskus löytyi yllättäviä 
yhteyksiä.

”Kävi ilmi, että yhden Tuijan kanssa 
olimme käyneet samaa partiota, mutta 
emme silloin tunteneet, koska olen viisi 
vuotta häntä vanhempi. Kummallakin 
on sukujuuria Parikkalassa, joten mehän 
olemme melkein sukulaisia!”

Omakuva – sata vuotta suomalaisena 
2017 -valokuvanäyttely palvelukeskus 

Kotikalliossa tammikuussa 2017 ja Helsingin 
Diakonissalaitoksessa myöhemmin.

Tuija Laisola: ”Tämä kuva on vuodelta 1945. 
Olen puolivuotias, ja äitini on 20-vuotias. Ku-
va on minulle tärkeä siksi, että äitini kuoli 
nuorena, vain 41-vuotiaana. Meitä pyydettiin 
valitsemaan myös kuva paikasta, joka on it-
selle erityisen tärkeä. Valitsin kuvan Pihlaja-
tieltä, jossa asuin lapsena ja nuorena. Äidin 
kuoltua näin unen, jossa äiti oli elossa. Sei-
soin tuossa Pihlajatiellä, ja äiti lähti tulemaan 
luokseni. Pelkäsin, että hän ei selviä luokseni 
elävänä, mutta kävikin niin, että kävellessään 
äiti vain nuortui ja nuortui ja muuttui eläväksi. 
Tämä kuva symboloi sitä unta.”
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Hoitotyön opettajat Hanna ja Heli
HDL on opettanut hoitotyötä melkein 150 vuotta. Vuodenvaihteessa koulutustehtävä  
siirtyy Suomen Diakoniaopistolle, mutta yksi periaate säilyy: hyvän hoidon keskiössä on  
yhä ihmisen kohtaaminen.

J U U R I E N N E N 1900-luvun 
taitetta Helsingin Diako-
nissalaitokselle etsittiin 
sivistyneitä, mielellään 
opettajan koulutuksen 

saaneita naisia diakonissoiksi.
Löytyi Hanna Masalin, kuvernöörin 

tytär ja Tammisaaren Yksityisen Tyt-
tökoulun opettaja. Hän aloitti vuonna 
1899 laitoksen opettajana.

”Pian hän kuitenkin omisti itselleen 
diakonissan kutsumuksen ja tuli samana 
vuonna sisaroppilaaksi”, kerrotaan Ma-
salinin muistokirjoituksessa.

Diakonissoista koulutettiin sairaiden 
ja kärsivien auttajia, ja he ovat saaneet 
laitoksen perustamisesta eli vuodes-
ta 1867 asti sairaanhoidon opetusta. 

Ilmeisesti sisar Hannasta tuli etevä 
sairaanhoitaja, sillä pian hän vastasi 
osastonhoitajana pitkälti koko laitoksen 
sairaanhoidosta.

Kaavailtiin, että häntä varten perus-
tettaisiin ylihoitajan toimi. Sitä ei kuiten-
kaan ehditty tehdä, kun laitoksen johta-
jatar Lina Snellman kuoli vuonna 1924. 
Sisar Hanna nousi hänen tilalleen ja johti 
laitosta 14 vuotta, eläkeikäänsä saakka.

Sisar Hanna jatkoi edeltäjänsä uraa-
uurtavaa työtä sairaanhoidon parissa. 
Sisar Lina oli koonnut oppinsa kah-
teen mustaan, vahakantiseen vihkoon. 
Niissä käsiteltiin kaikkea ihmisen ana-
tomiasta aina sairaanhoitajille sopiviin 
ominaisuuksiin.

Sisar Linan opeista hahmottuu kuva 

potilaan kohtaamisesta yksilönä ja ko-
konaisvaltaisesta hoidosta. Siihen kuului 
varsinaisten hoitotoimenpiteiden ja lää-
kitsemisen lisäksi muun muassa oikean-
lainen ruokavalio, puhtaudesta huolehti-
minen ja mielialan ylläpitäminen.

Sisar Lina kirjoitti kipujen lievittämi-
sestä ja sairaan rohkaisusta näin: ”Kyse 
on rakkaudesta, sydämellisestä hyvästä 
tahdosta, joka on hyvin merkittävä ja 
joka saa paljon aikaan – tosin ei ilman 
sairaanhoidon teorian osaamista. Se on 
sitä, että sairaanhoitaja oikealla hetkel-
lä – sen lisäksi, että hän ymmärtää ja 
osaa toimia – on valmis toimimaan, jopa 
itsensä kieltäen ja välttelemättä vaivaa, 
minkä se maksaa.”

Opettajataustainen sisar Hanna 

> HDL

TEKSTI > ANNA-SOFIA NIEMINEN KUVAT > DIAKONISSALAITOKSEN MUSEON ARKISTO & OLLI-PEKKA ORPO

Sairaanhoito ja sen opetus on aina ollut keskeinen osa HDL:n toimintaa. Kuvassa sisar Hanna opettaa diakonissoja 
todennäköisesti 1920-luvun taitteessa.

24



kehitti opetusta edelleen. Hänen johtaja-
tarkautensa aikana, vuonna 1932, aloitti 
toimintansa Helsingin Diakonissalaitok-
sen sairaanhoitajakoulu.

Vuonna 1936 lääkintöneuvos Her-
man Lavonius totesi, että ”Helsingin 
Diakonissalaitosta voidaan pitää nyky-
aikaisen sairaanhoidon uranuurtajana 
maassamme”. Samalla tavalla laitosta 
voidaan pitää sairaanhoitajien koulutuk-
sen uranuurtajana, sillä nämä kaksi asiaa 
ovat kulkeneet rinta rinnan. Oma, kehit-
tyvä sairaala takasi sisaroppilaille hyvän 
paikan harjoitella sairaanhoitoa.

Helsingin Diakonissalaitoksen tehtä-
vä hoitotyön ammattilaisten kouluttaja-
na on jatkunut näihin päiviin asti, mutta 
nyt koulutus on erkaantumassa omaksi 
osakeyhtiökseen.

Sairaanhoitajien koulutus siirtyi jo 
vuosituhannen vaihteessa Diakonia-am-
mattikorkeakoululle. Muun muassa lähi-
hoitajien koulutus on kuitenkin säilynyt 
laitoksella, Helsingin Diakoniaopiston 
alaisuudessa. 

Ensi vuoden alussa opisto yhdis-
tyy Oulun Diakoniaopiston ja Lahden 
diakonian instituutin kanssa ja niistä 
tulee valtakunnallinen Suomen Diako-

niaopisto. Käytännössä Suomen Dia-
koniaopiston Helsingin kampus jää toki 
Helsingin Diakonissalaitoksen kylkeen. 
Koulun opettajan Heli Simosen mu-
kaan muutos ei juuri vaikuta esimerkiksi 
hänen työhönsä. Hän opettaa lähihoi-
tajaopiskelijoille hoitotyötä, erityisesti 
vanhustenhoitoa.

Simonen tuli Helsingin Diakonis-
salaitokselle töihin vuonna 2002, aluksi 
sairaanhoitajaksi. Nyt hän on ollut lai-
toksella töissä 14 vuotta, vuodesta 2010 
lähtien opettajana.

Hän ajattelee, että diakoniaopis-
ton erottaa muista oppilaitoksista yhä 
yksi asia: kaiken keskiössä on ihmisten 
kohtaaminen.

Lähihoitajaopiskelijoille tosin ope-
tetaan hoitotaitoja, kuten verenpai-
neen- ja verensokerin mittaamista, sekä 
tietoa sairauksista ja lääkehoidosta, ja 
vasta kun ne tulevat automaattisesti, 
pystyy keskittymään täysin hoidettavan 
kohtaamiseen. 

”Hoitajaksi kasvaminen vaatii aikaa. 
Me annamme siihen eväät koulutukses-
sa, mutta kasvaminen on pitkä prosessi”, 
Simonen sanoo.

Hän ajattelee, että yksi tärkeä opet-

tajan tehtävä on auttaa opiskelijoita 
pohtimaan omia arvojaan ja asenteitaan. 
Siksi hänen tunneillaan keskustellaan 
paljon eettisistä kysymyksistä.

”Kun on hoitotyössä oikeasti vaikean 
tilanteen edessä, asenteet tulevat piilos-
ta, jos niitä ei ole joutunut purkamaan 
jossakin vaiheessa.”

Monesti keskustelut pohjautuvat 
opiskelijoiden harjoittelussa kohtaamiin 
tilanteisiin. Kuten jo diakonissalaitoksen 
alkuaikoina, myös nykyään koulutukseen 
kuuluu paljon käytännön harjoittelua.

Simonen arvelee, että hän ei välttä-
mättä ajattelisi hoitotyöstä niin kuin ajat-
telee, jos ei olisi tehnyt sairaanhoitajan 
töitä nimenomaan Helsingin Diakonissa-
laitoksella. Hän on työskennellyt esimer-
kiksi psyykkisesti sairaiden vanhusten ja 
hiv-positiivisten narkomaanien parissa. 

”Yritän välittää opiskelijoille sen aja-
tuksen, että kaikki ihmiset on hoidettava. 
Ei pidä antaa mielenterveysongelman tai 
päihtymystilan hämärtää sitä, että jokais-
ta pitää kunnioittaa.”

Lähteet: Erkki Kansanahon Sata vuotta 
kristillistä palvelutyötä, Lina Snellmanin 

Sairaanhoidon teoria I ja II, Hanna 
Masalinin muistokirjoitus sekä HDL:n 

verkkosivut.

Heli Simonen (seisomassa) opettaa lähihoitajaopiskelijoille hoitotyötä. Hän sanoo, että perustaitojen täytyy tulla automaattisesti, 
jotta pystyy keskittymään ihmisen kohtaamiseen.

”Ei pidä antaa mielenterveysongelman  
tai päihtymystilan hämärtää sitä, että  
jokaista pitää kunnioittaa.”

25



> HDL

Rehtori Juha-Petri Niiranen tapaa 
sanoa, että hänessä kulkee evakon veri. 
Toimisto matkaa salkussa, kun opetus 
jatkuu neljällä paikkakunnalla.

TEKSTI > ANTTI JÄRVI  

KUVA > KARI PULLINEN

R E HTOR I J U HA- PETR I N I I R ASE LL A on 
ollut kiireinen syksy. Sen jälkeen kun 
hänen työnsä elokuun lopussa alkoi, hän 
on tehnyt uutta valtakunnallista oppilai-
tosta Suomen Diakoniaopistoa (SDO).

”Peruskivi oli jo muurattu ja pohja-
työt tehty, mutta muutoin tämä on ollut 
tällaista uuden oppilaitoksen rakenta-
mista”, hän sanoo.

Syksyllä aika on mennyt budjetin 
laatimiseen, organisaation rakentami-
seen ja sopimusten neuvottelemiseen. 
Stressiä ei kuulemma ole ollut, vaikka 
työpäivät ovat venyneet pitkiksi.

”Tehtävää on paljon, mutta toisaalta 
joka päivä kun täältä työpaikalta lähtee, 
tuntuu että joku mielenkiintoinen asia 
jäi kesken.”

Suomen Diakoniaopistosta on tulos-
sa yksi Suomen suurimmista hyvinvoin-
ti- ja hoiva-alojen kouluttajista. Oppilai-
tos syntyy, kun kolme perinteistä koulu-
tuksen järjestäjää – Helsingin Diakonia-
opisto, Lahden diakonian instituutti ja 
Oulun Diakoniaopisto – yhdistyy. 

Pomoksi  
myllerryksen  
keskelle
TOISEN ASTEEN KOULUTUS ON SUURIS-
SA MUUTOKSISSA. JUHA-PETRI NIIRANEN 
LUOTSAA NIIDEN LÄPI UUTTA OPPILAI-
TOSTA, SUOMEN DIAKONIAOPISTOA.
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”Henkilöstön pitää oppia siihen,  
että esimies voi olla jossain muualla. 
Toisaalta esimiehen pitää oppia 
luottamaan, että vaikka hän ei ole 
paikalla, niin työt tulevat tehdyiksi 
ja opiskelijoista pidetään huolta.”

Niitä pyörittävillä säätiöillä on 
yhteensä noin 400 vuoden kokemus 
diakoniseen perustaan nojaavasta 
koulutuksesta.

”Yhdistymisen taustalla vaikuttavat 
ammatillisen koulutuksen rahoitukseen 
liittyvät leikkaukset”, Niiranen myöntää. 
”Toisaalta ehkä merkittävämpi tekijä on, 
että yhdistymisen myötä saadaan valta-
kunnallista näkyvyyttä ja voimaa taata 
toimintaedellytykset.”

U U DE LL A POMOLL A on paljon kokemus-
ta erilaisista koulutusorganisaatioista. 
Myös Helsingin Diakonissalaitoksen pu-
natiilinen alue on hänelle tuttu, sillä hän 
toimi Helsingin Diakoniaopiston koulu-
tusjohtajana vuosina 2002–2011.

”Lähdin silloin vähän sillä ajatuksel-
la, että jos täältä jotain mielenkiintoista 
tehtävää tulee, niin voin myös palata. En 
olisi uskonut, että se ihan vajaan viiden 
vuoden aikana tapahtuu.”

Suomen Diakoniaopisto on muodol-
taan osakeyhtiö, jonka suurin omistaja 
on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. 
Juha-Petri Niiranen toimii sekä oppilai-
toksen rehtorina että toimitusjohtajana.

”Osakeyhtiö on vielä aika harvinai-
nen oppilaitosten ylläpitämismuoto, 
mutta se on yleistymässä. Minultakin on 
kysytty, tarkoittaako tämä nyt sitä, että 
Suomen Diakoniaopisto Oy alkaa tehdä 
bisnestä”, hän sanoo. ”Sitä se ei tarkoita, 
vaan tämä on edelleen yleishyödyllistä ja 
voittoa tavoittelematonta toimintaa.”

Diakoniaopiston opetus jatkuu sa-
moissa kiinteistöissä kuin ennenkin. Yk-
siköitä on yhteensä neljällä paikkakun-
nalla: Helsingissä, Lahdessa, Oulussa ja 
Ylitorniolla.

”Tykkään siitä, että työ on liikkuvais-
ta ja toimisto kulkee salkussa. Sanonkin 
usein, että minussa virtaa evakon veri ja 
on oltava aina valmis vaihtamaan paik-
kakuntaa”, Niiranen sanoo.

Toisaalta pomo ei voi olla jatkuvasti 
paikalla eikä säästöjen vuoksi sovi koko 
ajan matkustellakaan. Siispä yksiköi-
den välillä pidetään yhteyttä verkon 
välityksellä.

”Henkilöstön pitää oppia siihen, että 
esimies voi olla jossain muualla. Toisaal-
ta esimiehen pitää oppia luottamaan, 
että vaikka hän ei ole paikalla, niin työt 
tulevat tehdyiksi ja opiskelijoista pide-
tään huolta.”

OPPI L AITOSTE N yhdistämisessä on haas-
teensa. Uudistuksella valmistaudutaan 
hallituksen ajamaan ammatillisen koulu-
tuksen reformiin ja haetaan kustannus-
säästöjä, mutta samalla tavoitteena on 
palvella entistä paremmin opiskelijoita ja 
työelämää.

”Ilman muuta yhdistymisellä täytyy 
myös olla lisäarvo opiskelijalle”, Niira-
nen sanoo.

Uudessa oppilaitoksessa on lähes 
2 000 opiskelijaa. Niirasen toiveissa 
on, että opiskelijat voisivat esimerkiksi 
suorittaa opintoja tai tehdä työssä op-
pimista joustavasti eri paikkakunnilla. 
Eri toimipaikoissa työskentelevillä opet-
tajilla on erikoisosaamista, jota voitai-
siin jakaa digitaalisilla menetelmillä ja 
verkko-opintoina.

Kolmella oppilaitoksella on omat, 
pitkät perinteensä ja vakiintuneet toi-
mintatapansa. Keskeinen kysymys 
on, miten yhteinen toimintakulttuuri 
luodaan.

”Ainakaan sitä ei luoda neuvotte-
luhuoneissa tai voida käsitellä minään 
kokousasiana. Se vaatii sitoutumista, 
pitkäjänteisyyttä ja asioiden tekemistä 
yhdessä.”

TO ISE N ASTE E N AM MATI LLI N E N koulu-
tus on parhaillaan myllerryksessä. Halli-
tus on leikannut koulutuspaikkoja, ja se 
patistaa kouluja uudistamaan sisältöjä, 
tehostamaan toimintaansa ja varsinkin 
kuluttamaan vähemmän rahaa.

Niiranen näkee koulutusreformissa 
paljon hyviä asioita, esimerkiksi raja-ai-
tojen purkamisen nuorten ja aikuisten 
ammatillisen koulutuksen väliltä. Toi-
saalta rahoitusleikkauksiin ja rahoitus-
järjestelmän uudistamiseen liittyy isoja 
riskejä.

Rahoitusjärjestelmä on muuttumas-
sa niin, että kouluja palkitaan suorite-
tuista tutkinnoista ja tutkinnon osista, 
kun taas nykyään mitataan läsnä olevien 

opiskelijoiden määrää. 
Suomen Diakoniaopiston opiske-

lijoihin kuuluu erityisryhmiä ja paljon 
niitä opiskelijoita, joiden etenemistä 
erilaiset oppimisen vaikeudet hidastavat. 
Niirasen mukaan opiskelijoiden ohjauk-
seen ja yksilölliseen kohtaamiseen pitää 
panostaa.

”Jos me onnistutaan siinä, että opis-
kelijat valmistuu ajoissa, se voi kääntyä 
meille myös rahoituksellisesti positiivi-
seksi asiaksi.”

Suomen Diakoniaopisto tarjoaa 
koulutusta niille kohderyhmille, joilla on 
vaara jäädä koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolelle, esimerkiksi maahanmuut-
tajille ja syrjäytyneille nuorille. Niiranen 
muistuttaa, että oppilaitoksella pitää olla 
herkkyyttä aistia, mitkä kohderyhmät 
erityisesti tarvitsevat koulutusta ja tukea.

”Esimerkiksi meillä on työmarkki-
noilla puoli miljoonaa aikuista, jotka 
ovat käyneet pelkän perus- tai kansa-
koulun. Kun eletään tällaista yt-neuvot-
telujen aikaa, on selvää, että sellaiset irti-
sanotut jäävät heikkoon asemaan. Tässä 
on aikuiskoulutuksella iso tehtävä.” 

JUHA-PETRI  
NIIRANEN

> >> Suomen Diakoniaopiston rehtori ja 
toimitusjohtaja

> >> Valmistunut kasvatustieteen 
maisteriksi Joensuun yliopistosta 
vuonna 1994.

> >> Asuu Hermannissa Helsingissä.

> >> Harrastaa lenkkeilyä, kuntosalia, 
spinningiä, aikidoa, kotitöitä ja 
matkailua.
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> HDL

150 vuotta rohkeutta välittää
Helsingin Diakonissalaitos juhlii työn lomassa läpi ensi vuoden. Juhlavuoden ohjelmaa koor-
dinoiva Jaana af Hällström kokosi kysymyksiä ja vastauksia siitä, mitä juhlaohjelmistolta on 
odotettavissa.

H E LSI N G I N D IAKON ISSAL AITOS perustettiin vuonna 1867 
kulkutautisairaalaksi ja paikaksi, jossa nuorille naisilla tarjottiin 
mahdollisuus kutsumustehtävään hätää kärsivien auttajana, 
diakonissana.

Perustajan tittelin on saanut everstinna Aurora Ka-
ramzin (1808–1902). Laitos on hänen merkittävin yhteis-
kunnallinen ansionsa, mutta yksilösuorituksesta ei diakonis-
salaitoksen perustamisessa kuitenkaan ollut kysymys. Ilman 
Suomen Lähetysseuran keskeisiä vaikuttajia historia olisi ollut 
toisenlainen. Kunniaa siis myös G. M. Waenerbergille,  
K. J. Sireliukselle, E. Pettersonille ja E. A. Hjeltille. Au-
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Mitä tapahtuu  
ja milloin?

5.1. Vuosi aloitetaan kello 16 sy-
tyttämällä 150 lyhtyä Alppikadun 
korttelin sisäpihalla. Lyhtyjä on 
maalattu tyhjistä säilykepurkeis-
ta osastoilla ja yksiköissä, myös 
esimiehet ovat antaneet luovuu-
tensa kukkia. Samana päivänä 
avataan Lux Helsinki -tapahtuma. 
Korttelissamme on tämän valo-
juhlan ”varjotapahtuma”. 

17.1. Yhdessä mutta erikseen 
-teemalla juhlitaan kello 14 al-
kaen. Eri yksiköt kokoontuvat 
iltapäiväkahvien merkeissä juh-
lapöytiin: niitä yhdistää yhtei-
nen juhlapöytäliina, samanlaiset 

astiat ja juhlaleivonnainen. Ku-
kin yksikkö voi tuunata juhlasta 
oman näköisensä.

10.3. Auroran nimipäivää on juh-
littu diakonissalaitoksella jo 
vuonna 1868. Juhlavuonna 2017 
päivän erikoisuus on muhkean 
historiateoksen julkaiseminen. 
Teoksen on kirjoittanut filosofian 
tohtori Jyrki Paaskoski. Tulossa 
on noin 500 sivua Helsingin Dia-
konissalaitoksen ainutlaatuisen 
toiminnan kuvausta.

11.3. Laitoksen sisarkuntaa yh-
teen kokoavat Yhteyspäivät jär-
jestetään juhlavuonna 10.–11.3. 
Sisarkunta koostuu diakonissa-
laitoksella vihityistä diakonissois-
ta ja seurakuntakuraattoreista. 

Päiviin liittyy keskeisesti juhlasi-
sarten muistaminen. Juhlavuon-
na muistamistilaisuus on julkinen, 
eli nyt on ainutlaatuinen tilaisuus 
kurkistaa menneisiin vuosikym-
meniin kun 70, 60 ja 50 vuot-
ta sitten laitoksessa opintonsa 
aloittaneita muistetaan. 

10.–14.7. Heinäkuussa Diakonis-
salaitos on mukana Porissa yh-
teiskunnallisten vaikuttajien Suo-
mi-Areenassa  ”Ääripäät”-hank-
keellaan. Haluamme herättää 
keskustelua ja nostamme esiin 
ratkaisua vaativia kysymyksiä. 
Hankkeeseen liittyy myös pod-
cast-ohjelmasarja. 

18.–20.8. Aurora Karamzin oli in-
nokas kävelijä. Hänen innoitta-

manaan vaelletaan kävellen tai 
pyöräillen Karjalohjalla sijaitse-
vaan Heponiemeen. Majoitukses-
ta peritään omakustannushinta.

24.8. Alppikadun korttelissa juh-
litaan kello 11–18 näyttävästi. Sa-
maan aikaan kaupungilla kiertää 
ratikka ”Diaspåra”. Luvassa on 
monipuolista ohjelmaa myös ta-
lon omien esiintyjien voimin.

17.12. Joulukuun 17. päivänä 2017 
tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä 
kun laitos vihittiin käyttöön. Draa-
man kaari täyttyy Kallion kirkos-
sa juhlajumalanpalveluksessa klo 
10. Päivä päätyy kirkkokahveihin 
Alppikadulla. 

Juhlavuoden ohjelma: hdl.fi   

rora Karamzinilla oli keskeinen vaikutus, niin henkisesti kuin 
taloudellisestikin, koko 1800-luvun lopun.  Ja hänen nimensä 
elää yhä edelleen keskuudessamme!

Onko juhlavuodella tunnuslausetta?  Tunnuslause ”Roh-
keutta välittää” kuvaa laitoksen toimintaa 150 vuoden ajalta. 
Se kertoo halusta kohdata lähimmäinen sellaisena kuin hän on, 
huolimatta ympäristön asenteista ja mielipiteistä.

Miten juhlavuotta vietetään? Juhlavuotta vietetään koko 
vuosi, mutta lähinnä työn merkeissä. Toisin kuin monessa edel-
lisessä tasavuotisjuhlassa, nyt ei ole yhtä suurta juhlatilaisuutta 
teatteriesityksineen vaan juhla koostuu useammasta pienem-
mästä tapahtumasta. Juhlasta on haluttu tehdä nykypäivän 
Helsingin Diakonissalaitoksen näköinen.

Kuinka ohjelmasuunnittelu on edennyt? Juhlavuoden oh-
jelmasta vastaa juhlatoimikunta. Myös koko laitoksen henkilö-
kunnalla on ollut mahdollisuus osallistua suunnitteluun.

Mikä on juhlavuoden merkitys? Diakonissalaitos on Suo-
men vanhimpia yhteisöjä. Merkkivuosi on hyvä hetki katsoa 
taaksepäin mutta ennen kaikkea se on välietappi kohti seuraa-
via haasteita. Meillä on hieno ja ainutlaatuinen historia!

Ensi vuosi on myös Suomi100-juhlavuosi. Osallistuuko 
Helsingin Diakonissalaitos tähän juhlintaan? Helsingin 
Diakonissalaitos vietti 50-vuotisjuhlaa kun Suomi itsenäistyi. 
Samana päivänä kun Suomen kirkoissa muistettiin diakonissa-
laitosta ja saarnattiin diakoniasta, luettiin jumalanpalveluksessa 
myös Suomen itsenäisyysjulistus. Laitos on siis vankasti mu-
kana itsenäisen Suomen  100-vuotisjuhlassa, ja kytkeydymme  
sen teemaan ”Yhdessä”.   

Intendentti Jaana af Hällström Diakonissalaitokselta toimii 
150-vuotisjuhlavuoden koordinaattorina.
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Pieniä suuria 
uutisia

1
Paperittomien määrä on pysynyt 

maltillisena. HDL:n kartoitustyön 

mukaan paperittomien määrä 

Helsingin seudulla on vielä mal-

tillinen. Tilanne voi kuitenkin 

muuttua kielteisten turvapaikka-

päätösten myötä. Kartoitustyön 

tavoitteena on tarkentaa kuvaa 

paperittomien tilanteesta ja avun 

tarpeesta. hdl.fi/medialle

2
Viesti-lehti palkittiin. Viesti ylsi 

ykkössijalle viestinnän ammatti-

laisten ProComin vuosittaisessa 

Lehtikatsauksessa. Viesti voitti 

katsauksen aikakaus- ja sidos-

ryhmälehtien sarjan. Raati arvio 

Viestin erittäin selkeäksi ja jour-

nalistisesti laadukkaaksi koko-

naisuudeksi, jolla on huolella rää-

tälöity, moderni konsepti.  

3
HO IVA OSTI KOTI HO ITOYR I -

T YKSE N VAN H UST YÖN KES -

KUSLI ITOLTA . Helsingin Dia-

konissalaitoksen Hoiva Oy vah-

vistaa kasvuaan pääkaupunki-

seudulla. Hoiva osti Vanhustyön 

keskusliitto ry:ltä kotihoitoyritys 

VTKL-palvelut Oy:n koko osake-

kannan. VTKL-palvelut tarjoaa 

pääkaupunkiseudulla monipuoli-

sia hyvinvointiin, kotihoitoon, ko-

tisairaanhoitoon, kotipalveluun ja 

kodin puhtauspalveluihin liittyviä 

palveluita. 

> Lyhyesti

Hyvästi, toverit!

Tino Kinnunen (vas.), Pekka Pulkkinen ja Mika Mäkelä-Virtanen sytyttivät kynttilät 
kuolleille läheisilleen Aurora-talossa pyhäinpäivän alla.

PÖYDÄN Ä ÄR E E N kokoontuneille HDL:n Au-

rora-talon asukkaille kulunut vuosi oli kova. 

Aurora-talon 6–8-kerrosten 54 asukkaasta 

kuoli kuusi. Lisäksi vesivahinko ajoi talon yli 

sata asukasta ja henkilökunnan evakkoon vii-

deksi kuukaudeksi.

Pyhäinpäiväviikolla yhteisödiakoni Johan-
nes Niska-Virta, pastori Elina Jokipaltio ja 

muusikko Johannes Österlund pitivät talos-

sa muistotilaisuuden, jossa edesmenneille to-

vereille sytytettiin kynttilä.

Jokaiselle järjestetään muistotilaisuus 

myös heti kuoleman jälkeen, mutta nämä 

yhteiset pyhäinpäivän tilaisuudet ovat Nis-

ka-Virran mukaan tärkeitä koko yhteisölle: 

niin asukkaille kuin henkilökunnallekin. Ennen 

kuin kynttilät sytytettiin, Niska-Virta luetteli 

kuuden poismenneen asukkaan nimet.

”Se on monta. Kaikki kuolivat sairauteen, 

mikä on tavallaan lohduttavaa”, Niska-Virta 

sanoi asukkaille, joille tapaturman tai rikok-

sen uhrina kuoleminenkin on liian tuttua.

Tino Kinnunen kertoi ystävästään, jonka 

tunsi 20 vuotta.

”Pääsin hyvästelemään hänet. Pidin kä-

destä kiinni ja sanoin, että tulen sitten peräs-

tä”, Kinnunen sanoo. ”Se oli tärkeää.”

Ari Lahdenmäki
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Diacor ja Terveystalo yhdistyvät
SUOM E N TE RVEYSTALO Oy ja Helsingin 
Diakonissalaitoksen säätiö ovat sopineet 
Diacor terveyspalvelut Oy:n yhdistymi-
sestä Terveystaloon. Yhdistymisen myötä 
Helsingin Diakonissalaitoksesta tulee 
Terveystalon merkittävä omistaja. Yh-
distyminen vahvistaa Terveystalon valta-
kunnallista kasvustrategiaa ja suomalais-
ta omistusta. Yritysjärjestely vaatii Kil-
pailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

”Säätiön näkökulmasta yhdistymi-
sen ensisijaisena tavoitteena on omis-
tuksemme arvon kasvattaminen. Tätä 
kautta varmistamme strategiamme 
toteuttamisen, jossa tärkeimpänä tavoit-
teena on turvata diakoniatyön rahoitus 
ja investoida toiminnan uudistamiseen. 
Aiomme tulevaisuudessakin tuottaa 
palveluita yhteiskunnan heikoimmassa 
asemassa oleville ja kehittää suomalaista 
hyvinvointiyhteiskuntaa. Vahvistamme 
toimintaamme sosiaalipalveluissa, kuten 

hoivapuolella. Terveystalon omistajana 
olemme mukana myös suomalaisen ter-
veydenhuollon rakentamisessa”, sanoo 
Helsingin Diakonissalaitoksen toimitus-
johtaja Olli Holmström.

Helsingin Diakonissalaitoksen omis-
taman Diacorin kokonaismyynti vuonna 
2015 oli noin 129,2 miljoonaa euroa. 
Diacorin palveluksessa on noin 700 
henkeä, ja yhtiön lääkäriasemilla sekä 
sairaalassa toimii noin 800 ammatinhar-
joittajaa. Yhtiöllä on pääkaupunkiseu-
dulla 13 lääkäriasemaa ja sairaala sekä 
lääkäriasema Turussa.

Terveystalolla on valtakunnallinen, 
170 toimipaikan verkosto. Yhtiön ter-
veyspalvelujen kokonaismyynti vuonna 
2015 oli 505,6 miljoonaa euroa. Terveys-
talo työllistää valtakunnallisesti yli 6 800 
terveydenhuollon ammattilaista.

Markku Niskanen
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Tervetuloa kaksikielisille 

Yhteyspäiville 
10.–11.3.2017

Helsingin Diakonissalaitoksesta valmistuneet  
diakonissat ja seurakuntakuraattorit kutsutaan 
Yhteyspäiville, joita ensi vuonna vietetään 
150-vuotisjuhlien merkeissä.

Päivien avaus on kirkossa perjantaina 10.3. klo 13:00. 
Päivien tarkempi ohjelma, ilmoittautumisohjeet 
sekä juhlasisarten nimet julkaistaan vuoden 2017 
ensimmäisessä Viesti-lehdessä. 

Juhlasisaria muistetaan lauantaina 11.3. iltapäivällä, 
ja Yhteyspäivät päättyvät ehtoolliskirkkoon 
lauantai-iltana. 

Välkommen till tvåspråkiga 

Gemenskapsdagar 

10–11.3.2017 
De diakonissor och församlingskuratorer som 
utexaminerats från Diakonissanstalten inbjuds till 
Gemenskapsdagar som nästa år firas i 150 årsjubiléets 
tecken. 

Dagarnas öppnande i kyrkan fredag 10.3. kl.13:00.
Dagarnas detaljerade program, direktiv för anmälan, 
samt jubileumssystrarnas namn publiceras i det första 
numret av tidningen Viesti år 2017. 

Jubileumssystrarna firas lördag eftermiddag den 11.3, 
och dagarna avslutas med kvällsmässa i kyrkan lördag 
kväll.

> In Memoriam

Diakonissa
Inez Valtonen
s. 29.8.1924  k. 29.10.2016

Sisar Inez tuli oppilaaksi  Diakonissalaitokselle 
1950. Hänet otettiin koesisareksi 1951 ja vihittiin 
diakonissaksi 1955.  Valmistumisensa jälkeen si-
sar Inez palveli tuonaikaisen käytännön mukaan 
ensin Diakonissalaitoksen sairaalassa. Tämän jäl-
keen hän siirtyi seurakuntatyöhön.

Hän palveli useita seurakuntia: Turun Tuomio-
kirkkoseurakuntaa, Helsingin Malmin seurakun-
taa, Huopalahden seurakuntaa, ja vuodesta 1966 
Roihuvuoren seurakuntaa, kunnes hän vuonna 
1985 jäi eläkkeelle.

Sisar Inezin valitsema koesisarlause: ”Her-
ra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin? 
Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyi-
sin? ” Ps. 27:1

Diakonissan
Rakel Ehrnström
f. 2.4.1930 d. 6.9.2016

Syster Rakel kom som elev till Diakonissanstalten 
1956, upptogs till provsyster 1957 och vigdes till 
diakonissa 1960. Efter avslutade studier tjänade 
hon vid Diakonissanstaltens sjukhus inre medi-
cinska avdelning och Elims sjukavdelning.

År 1961 påbörjade syster Rakel sin församlin-
gstjänst i Karis församling. Denna församling tjä-
nade hon hela sitt yrkesverksamma liv, och mån-
ga är de karisbor som med värme och tacksam-
het tänker på syster Rakel och det lugna och 
sakliga förhållningssätt som kännetecknande 
hennes arbete.

Syster Rakels provsysterord: ”Led mig i din 
sanning,och lär mig, ty du  är  min frälsnings Gud; 
dig förbidar jag alltid.” Ps. 25:5

Kirurgiylilääkäri
Jaakko Seiro
s. 25.10.1927 k. 22.10.2016

Jaakko Seiro valmistui ylioppilaaksi 1947 ja lää-
käriksi 1957. Seiron lääkärinura nivoutui tiivisti 
Helsingin Diakonissalaitokseen. Vuodesta 1965 
alkaen hän veti laitoksen yhteydessä toiminutta 
Helsingin maalaiskunnan (nyk. Vantaan) kirurgis-
ta osastoa. Kun Vantaasta tuli kauppala 1972, pe-
rusti se oman sairaalan, jonka kirurgisen osaston 
ylilääkärinä Seiro toimi eläkkeelle siirtymiseensä, 
vuoteen 1990 asti. Diakonissalaitoksella hän piti 
vastaanottoa vuoteen 1996, jolloin hän myös väit-
teli tohtoriksi. Jaakko Seiro leikkasi uransa aika-
na noin 10 000 potilasta. Hänen väitöskirjansa 
perustui yli 2 000 avoimeen sappileikkaukseen. 
Jaakko Seiro arvosti suuresti Diakonissalaitok-
sen hoitajien työtä ja lääkärikollegoilta saatua tu-
kea. ”Inhimillisyys lääkärin uralla on aina tärkeä-
tä”, Seiro summasi kirurgin uraansa haastattelus-
sa vuonna 2005. 

25.12 klo 07.00

Jouluaamun 
jumalanpalvelus 
Diakonissalaitoksen 
kirkossa
Antti Lemmetyinen, saarna
Olli Holmström, liturgia  
Elsa ja Kaarina Sihvola, musiikki

Jumalanpalveluksen jälkeen  
kirkkokahvit ja Kauneimmat 
joululaulut Aurorasalissa. 

Alppikatu 2, 00530 Helsinki
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Tilaa majapaikassa

”H E I LLE E I OLLUT TI L A A majapaikassa.” (Lk 2:7). Nämä 
jouluevankeliumin sanat kuulemme luettavan kaikissa 
kirkoissamme jouluaamuna.

Teksti kertoo nuoresta perheestä, joka yli 2000 vuot-
ta sitten lähti pitkälle ja vaaralliselle matkalle. Perhe lähti 
täyttämään kansalaisvelvollisuutensa: kirjoittautumaan ve-
roluetteloon. Valinnanvaraa ei ollut. Matkan teki erityisen 
vaikeaksi nuoren naisen pitkälle edennyt raskaus. 

Päästyään perille perhe sai tietää, ettei sille löydy 
paikkaa, missä yöpyä – ei tilaa majapaikassa. Niin nuori 
nainen, Maria, synnytti poikansa tallissa.

”Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen”, kertoo 
jouluevankeliumi. Tämä on niin kaukana kiiltokuvamai-
sesta joulukortti-idyllistä kuin mahdollista. Aivan epäto-
dennäköinen käy toteen. Jumala ottaa ihmisen hahmon ja 
jakaa ihmiselämän ehdot. 

TÄSTÄ TU LI U U DE N AJAN L ASKU N ALKU. Sen mukaan me 
nyt kirjoitamme vuoden 2016.

Saman ajanlaskun mukaan on ensi vuonna kulunut 
150 vuotta Helsingin Diakonissalaitoksen perustamisesta. 
Myös silloin ihmiset olivat matkalla. He pakenivat omassa 
maassaan, tuhansittain, nälänhätää ja sairauksia. Heillä-
kään ei ollut valinnanvaraa.

Diakonissalaitos avasi silloin ovensa, majapaikkansa. 
Myös meidän päivinämme – ehkä enemmän kuin 

koskaan aikaisemmin – ovat ihmiset matkalla. Tuhoutu-
misen riskin uhalla he lähtevät matkaan, meidän päiviem-
me pakolaiset, tietämättä, onko ketään, joka voisi tarjota 
heille tilaa majapaikassa. 

Hän joka syntyi tallissa sai myös hyvin pienenä kokea 
pakolaisuuden, paon henkensä kaupalla. Kotimaahansa 
paluun jälkeen hänestä kasvaa se, joka armahtaa onnetto-
mia, joka ruokkii nälkäisiä, joka parantaa sairaita ja julis-
taa anteeksiantamusta ja sovitusta ihmisten välille. 

Ajanlaskumme lopussa tulee tallin lapsi, hän joka oli 
sekä pakolainen että turvaton, hän joka elämällään sovitti 
maailman Jumalan kanssa, sanomaan: ”Kaiken, minkä te 
olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen 
te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:40). 

Avatkaamme tänä jouluna ovemme, majapaikkamme, 
kirkkomme ja sydäntemme huoneet kaikille niille, joilta 
puuttuu se, mitä meillä on yltäkyllin!

Karin Strandberg

Johtava diakonissa

Ledande diakonissa

> Kolumni  / Kolumn

Rum  i härbärget

“DET FAN N S I NTE RU M för dem i härbärget.” (Luk. 2:7) Denna  
rad ur julevangeliets välbekanta text, kan vi  höra läsas  i de 
flesta av våra kyrkor  under julhelgen. 

Texten  berättar om en ung familj, som för mera än  tvåtu-
sen år sedan begav sig ut på en lång och farofylld resa. De reste 
för  att uppfylla sin medborgerliga plikt, för att låta registrera 
sig för skattskrivning. De hade inget annat val.  Det som gjor-
de  resan extra svår,  var den unga kvinnans långt framskridna  
graviditet. 

Väl  framme vid resans mål, får de veta att det inte finns 
något rum där de kan övernatta. “Det fanns inte rum för dem 
i härbärget.”  Så får den unga  kvinnan, Maria, föda sin son i 
ett stall. “Hon lindade honom  och lade honom  i en krubba “  
säger julevangeliets  text.   Detta är så långt från den glansbild-
slika  julkortsidyllen  som man bara kan komma….    Det helt 
osannolika blir sanning. Gud tar mänsklig gestalt  och delar 
människornas  villkor. 

DETTA B LI R BÖRJAN på en ny tideräkning enligt vilken vi  nu 
skriver  år 2016. Enligt samma tideräkning har det nästa år för-
flutit 150 år sedan  Helsingfors Diakonissanstalt grundandes.  
Också  vid denna  tid  var människor på resa. De flydde inom 
det egna landet,  i tusental –  undan hugersnöd och sjukdomar. 
De hade inte heller något val. Diakonissanstalten  öppnade  då 
sina dörrar – sitt härbärge. 

Också i våra dagar –  måhända mera än  någonsin tidigare 
–  är människor på resa.  Med risk för att förlora sina  liv ger 
de sig iväg, våra dagars flyktingar – utan att veta om det  finns  
någon  som kan  erbjuda  dem rum i sitt härbärge…

Han som föddes i ett stall, fick som  mycket liten  ock-
så pröva på att vara flykting – att fly för sitt liv.  Väl tillbaka i 
sitt hemland, växer han  upp till att vara den som förbarmar 
sig över  de olyckliga, den som mättar de hungrande, den  
som botar  de sjuka och  förkunnar förlåtelse och försoning 
människor emellan.

Vid  vår tideräknings  slut,  skall han som var barnet i stal-
let, som var både flykting och fredlös , han som  med sitt liv  
försonade världen  tillbaka till Gud –  han skall då säga: “Allt 
vad ni har gjort mot en av dessa min minsta bröder, det har ni 
gjort mot mig.” 

Låt oss denna jultid  öppna våra dörrar, våra härbärgen, 
våra kyrkor och  våra hjärtas rum – för alla dem som saknar 
det som vi har i överflöd !
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