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Vanhustenhuoltoa
Ruotsin malliin
tunnelmia ja kohtaamisia
Tukholmassa lokakuussa 2015

V

ierailin Tukholmassa lokakuussa 2015. Syksy oli kaunis ja aurinkoinen. Pakolaiskriisi alkoi näkyä kaupungissa. Keskusrautatieasemalla oli osin jännittynyt tunnelma ja paljon viranomaisia, vartijoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä.
Punaisen Ristin terveyspisteet ja vapaaehtoisten soppajakelu olivat vastaanottamassa tulijoita.

Oman matkani tavoitteena oli tutustua ruotsalaiseen vanhushuoltoon. Halusin perehtyä muutamiin tarkoin valittuihin
teemoihin ja kohteisiin, joiden toivoin virittävän – ja ehkä jopa vähän ravistavankin – ajatteluani. En niinkään tavoitellut
kattavaa kuvaa palvelujärjestelmästä, järjestelmän toimivuudesta tai kustannuksista.
Miksi Ruotsi? Ruotsi on suomalaisten rakas naapuri, joka usein saattaa tuntua jopa liiankin tutulta. Ajatellaan, että se
on niin tavallinen ja niin samanlainen kuin Suomi. Se ei kuitenkaan täysin pidä paikkaansa. Pohjoismaiden välillä on
eroja, maita yhdistävästä pohjoismaisesta hyvinvointivaltiomallista huolimatta. Sosiaalipoliittinen ajattelu, palvelut ja
järjestelmät ovat kehittyneet eri tahtia. Maiden kulttuuriset, taloudelliset ja poliittiset historiat poikkeavat toisistaan.
Sen lisäksi vieraalla maalla matkailija on aina monella tavalla outside-the-box, laatikon ulkopuolella. Olosuhteet, kieli
ja ihmiset ovat enemmän tai vähemmän tuntemattomia. Tilanne virittää, jopa pakottaa, olemaan avoin kaikelle, mitä
näkee ja kuulee. Päässä alkaa ihan kummasti pöristä ja totunnainen näyttäytyä uudessa valossa. Tärkeää kaikille kehittäjille aina silloin tällöin! Tässä raportissa kerron muutamista käyntikohteistani ja niiden herättämistä ajatuksista,
tunteista ja tunnelmista.
Kiitokset Suomalais-ruotsalaiselle kulttuurirahastolle (http://www.
kulturfonden.net/fi) oleskelustipendistä, joka mahdollisti matkan. Rahaston tarkoituksena on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä
kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän alueella.
Ja ennen kaikkea lämpimät kiitokset kaikille tukholmalaisille vanhusalan työntekijöille, tutkijoille ja kehittäjille, jotka ystävällisesti ottivat
minut vastaan ja jakoivat osaamistaan, kokemuksiaan ja aikaansa. Tusen tack!
Joensuussa tammikuussa 2016
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Oma kieli ja oma mieli
Suomikoti

S

uomikoti (www.suomikoti.se) vietti viime vuonna
20-vuotisjuhliaan. Taustalla on Hilja Jensenin testamenttilahjoitus ja sen myötä perustettu aatteellinen yhdistys. Tukholman Suomikoti oli kodeista ensimmäinen. Nyt koteja on useita, muun muassa Västeråsissa,
Huddingessa ja Björnkullassa.
Suomikoti on sijainnut nykyisellä paikallaan 9 vuotta.
Alue on vanhaa sairaala-aluetta, jossa nyt sijaitsee useita
erilaisia hoitokoteja. Vieressä on hoitokoti ruotsinkielisille vanhuksille ja toinen hoitokoti vanhuksille, joilla on
elämässään ollut erilaisia sosiaalisia ongelmia, asunnottomuutta ja päihteiden käyttöä. Suuri osa heistä on ruotsinsuomalaisia miehiä.
Ympäristö on rauhallinen. Viereisessä metsikössä liikkuu metsän elämiä, joita asukkaat mielellään seuraavat
ikkunoistaan. Lähipäiväkodin lasten ulkoleikit ilahduttavat myös. Suomikodin pihamaalla liehuu Suomi-viiri.
Pihalla on grilli ja kasvihuone, jossa kesällä kasvatetaan
kukkia ja kasviksia. Asukkaista löytyy innokkaita puutarhureita.
Suomikodissa on 53 paikkaa, joista 36 paikkaa muistisairautta sairastaville ja 17 vanhuksille, joilla on jotain
somaattista sairautta. Tukholman kaupunki ostaa paikoista 30. Asukas maksaa vuokran ja kunta hoidon. Ruotsissa
toteutettiin vuonna 1992 ns. Ädel-uudistus, jossa vastuu
ikäihmisistä siirtyi alueilta (landstinget) kunnille. Tavoitteeksi tuli tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Laitospaikkoja muutettiin kodinomaisemmiksi, kevyemmän asumisen paikoiksi. Aikaisempia jopa kuuden
asukkaan huoneita muutettiin yhden hengen huoneiksi,
joissa on oma WC ja suihku. Arvioiden mukaan todellisuudessa kovin suurta (sisällöllistä) muutosta ei kuitenkaan
tapahtunut.
Suomikodissa suomalaisuus näkyy. Sisustuksessa suositaan marimekkoa ja ruokalistalla on viikottain ”suomiruokaa”, joka merkitään Suomen lipulla. Se on suomalaista perusruokaa, esimerkiksi makkaraa. Talo toimii
suomeksi, ja koko henkilökunta on suomenkielistä. Myös
yhteiset juhlat ja esimerkiksi joulumyyjäiset pitävät Suomi-muistoja yllä.
Omakielinen vanhusten hoitokoti oli perustamisvaiheessa edellä aikaansa. Nyttemmin oikeus omakielisiin
vanhuspalveluihin on vahvistettu lailla. Vuonna 2000
Ruotsissa määriteltiin viisi kansallista vähemmistöä ja vähemmistökieltä. Suomi on yksi näistä. Muut ovat jiddish,
saame, romani chip ja meänkieli. Näillä kansallisuuksilla
on oikeus saada vanhuspalvelut omalla kielellään. Vanhuspalvelujen lisäksi kielilaki varmistaa lasten oikeuden
omakieliseen esikouluun. Omakielisiä vanhainkoteja on
perustettu myös muille kuin virallisia vähemmistökieliä
puhuville, muun muassa persiankielisille vanhuksille.

Johtaja Virpi Johansson on työskennellyt Suomikodissa reilut kolme vuotta. Hän on alun perin fysioterapeutti
ja kotoisin Tampereelta. Hän tuntee talonsa asukkaiden
taustat. Suomalaisia alkoi muuttaa työn perässä Ruotsiin
erityisesti 1950-luvulta lähtien. He jättivät kotitienoonsa
paremman elämän toivossa. Ja suuri osa heistä onnistuikin onnen tavoittelussa. Suomalaiset olivat haluttua työvoimaa, ahkeria ja huolellisia. Maraboun suklaatehdas
tarjosi työtä naisille ja autotehtaat miehille. Työkaverit
olivat aluksi valtaosaltaan suomalaisia, usein jopa samalta kylältä. Perheet perustettiin suomalaisten kesken ja
samoissa lähiöissä asuttiin. Monet näistä varhaisimmista
muuttajista eivät koskaan oppineet ruotsia. Ei tarvinnut,
suomellakin pärjäsi. Lapset oppivat ruotsin leikeissä ja
koulussa. He saattoivat tarpeen tullen toimia vanhempiensa tulkkeina.
Kun ihmiset alkoivat ikääntyä ja tarvita hoivaa, Ruotsissa havahduttiin oman kielen merkitykseen: Ihmisellä
on tarve ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Kävi selväksi,
että vanhuksella pitää olla oikeus saada hoitoa omalla
kielellään. Sirkka-Liisa Ekman on hoitotyön professori ja
itsekin ruotsinsuomalainen. Hän osallistui Suomikodin perustamiseen ja on tutkimuksissaan todennut kielen merkityksen vanhustenhoidossa. Ekmanin mukaan varsinkin
muistisairautta sairastavien kielivaikeudet vaikuttavat
kommunikaatiomahdollisuuksiin. Muistisairaus heikentää
sanallista viestintää. Kaksikielinen saattaa alkaa sekoittaa
kieliä. Myöhemmässä sairauden vaiheessa hän voi unohtaa opitun kielen ja jäljelle saattaa jäädä ensiksi opittu lapsuuden murre. Suomikodissakin on koettu traagisia tilanteita, kun isältä tai äidiltä on ruotsi unohtunut, ja lapset ja
lapsenlapset puhuvat vain ruotsia.

Osallisuutta ja omannäköistä elämää
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uomikodin tunnelma on lämmin. Ihmiset puhuvat mielellään omista lähtökohdistaan. Kellä on äiti Juuasta, Pohjois-Karjalasta, kellä koti jossain Keski-Suomessa. Nyt ollaan täällä Suomikodissa. Johansson kertoo, että Suomikodin henkilöstömäärä on parempi (1,0) kuin kunnallisissa paikoissa (0,7). Kun Suomi-kodin henkilöstömäärään
lasketaan koko henkilöstö (vahtimestari, toimitusjohtaja, taloudenhoitaja, siivooja jne.), nousee Suomikodin suhdeluku
vielä korkeammaksi (1,15).
Vanhuspalveluita ohjaa Sosiaalipalvelulaki (SoL), johon on vuodesta 2011 alkaen sisällytetty säädös ”vanhustenhuollon kansallisesta arvoperustasta”. Sen mukaan vanhustenhuoltotyön tulee varmistaa vanhuksille arvokas ja hyvinvoinnin sävyttämä elämä. Vanhusten pitää myös pystyä mahdollisuuksien mukaan valitsemaan, milloin ja miten heitä
tuetaan ja autetaan vaikkapa asumisessa. Arvoperustassa korostetaan myös elämän kokemista mielekkääksi niin, että
vanhus pystyy elämään oman kulttuurinsa, uskontonsa tai elämänkatsomuksensa mukaisesti.

Suomikodissa joka osastolla on asukasneuvosto (aktivitetsråd), joka päättää toiminnasta ja ohjelmista. Asukasneuvostot suunnittelevat viikottaisen ohjelman. Kansallisten laatukriteereiden mukaan joka päivä tulee olla ohjelmaa,
vähintään yksi ”aktiviteetti”. Kaikkien on myös päästävä päivittäin ulkoilemaan. Yleensä iltavuoroon tuleva työntekijä lähtee ensitöikseen, suoraan omissa ulkovaatteissaan, asukkaiden kanssa ulos. Tämä on todettu sujuvaksi ja aikaa
säästäväksi toimintatavaksi. Suomikodissa käy myös neljä vakituista vapaaehtoista, jotka avustavat ulkoilussa. Lisäksi
talossa on isot parvekkeet ja parvekkeella oleskelu lasketaan ulkoiluksi.
Suomikodista saa kehittämismyönteisen kuvan. Kohtaamisessa korostetaan vanhuksen terveitä puolia ja pyritään
yksilöllisesti vahvistamaan sitä hyvää, mitä vielä on olemassa. Kuntouttava työote näkyy arjessa. ”Liikunta on lääkettä
vanhukselle”, sanoo fysioterapeutti Birgitta Mäki. Hän on työskennellyt Suomikodissa jo parikymmentä vuotta. Hän
pyrkii koko ajan uudistamaan työtään muun muassa hakemalla uusia vanhusten liikuntaan soveltuvia menetelmiä ja
välineitä.
Joka tiistaiaamu henkilökunta ”fiikkaa” yhdessä ja työntekijät käyvät läpi ilon ja huolen aiheitaan. Yksi yhteisistä kehittämiskohteista on löytää uutta asennetta, miten luoda uutta tapaa ”olla” asukkaiden kanssa. Yhtä mieltä ollaan siitä,
ettei se välttämättä ole kiinni henkilöstön määrästä.
Suomenkielisistä hoitokodeista ja palveluista on puutetta. Yleisesti arvioidaan, että palvelujen piiriin tulisi päästä
helpommin. Erityisesti päivähoitoa ja päivätoimintapaikkoja tarvittaisiin. Aina ei vieläkään ymmärretä, että monen
vanhuksen ruotsinkielen taito voi olla olematon.
Työntekijöitä Suomikotiin ei toistaiseksi ole ollut vaikea rekrytoida. Jatkossa tilanne voi tosin vaikeutua, koska työntekijöiltä edellytetään kaksikielisyyttä. Suomen vaikeutunut työllisyystilanne näkyy Suomikodissa niin, että työntekijöitä olisi Suomesta tulossa enemmän kuin voidaan ottaa. Myös harjoittelupaikat ovat kysyttyjä. Tukholmaan muuttamista vaikeuttaa tosin kaupungin huono asuntotilanne.

Omaispäivä suomeksi
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ääsin osallistumaan Tukholman kaupungin ensimmäiseen ruotsinsuomalaiseen omaispäivään. Tunnelma oli innostunut. Aulassa oli useita esitepöytiä,
joissa kaupunginosien palveluita esiteltiin sekä suomeksi
että ruotsiksi. Kielilain toimeenpanoon on selvästi satsattu. Suomenkielisiä esitteitä löytyy paljon. Ja aina on det
samma på svenska. Kaupungin palveluissa on suomenkielentaitoisia työntekijöitä, muun muassa palveluohjaajia.
Palvelujen ja hoivan ohella on tarjolla myös suomenkielisiä kohtaamispaikkoja, joissa ikäihmisille on paljon toimintaa, esimerkiksi karaokea, tanssia, iPad-kursseja, juhlia ja
retkiä. Tukholman suomalainen seura järjestää yhteistyössä muiden ruotsinsuomalaisten järjestöjen ja Tukholman
kaupungin kanssa suomenkielistä ystäväpalvelutoimintaa.
Kaupungin palveluista löytyy tietoa suomeksi myös netistä (www.stockholm.se/suomeksi).
Omaisten infopäivän alustukset pidettiin suomeksi.
Merkille pantavaa oli, että miten moni omainen käytti
kuitenkin simultaanitulkkausta suomesta ruotsiin. Välillä
kieli vaihtui alustajillakin ruotsiksi, kun oikeaa sanaa haettiin. Ja silloin simultaanitulkkaus usein sitten unohtuikin.
Kaikki puheenvuoronkäyttäjät olivat ruotsinsuomalaisia,
yksi puhui vanhuksen omaisena, muut viranomaisina. Ja
kaikki kertoivat omasta taustastaan: kuka tullut Ruotsiin

30 vuotta, kuka 40 vuotta sitten. Kuka Lapista, kuka Karjalasta. Kuka miehen ja kuka työn perässä.
Seminaarin osallistujia yhdisti Suomi ja suomenkieli,
oikeus omaan kieleen. Omaisille esiteltiin vähemmistölakia, joka on ollut voimassa jo vuodesta 2010 lähtien.
Vähemmistölaki on ns. oikeuslaki, joka velvoittaa hallintoalueeseen kuuluvan kunnan järjestämään asianmukaista
palvelua esimerkiksi suomenkielistä palvelua haluavalle.
Vanhuksella on oikeus suomenkieliseen palveluun niin
halutessaan, vaikka hän osaisikin ruotsia.
On käynyt ilmi, ettei oikeuksia tunneta eikä suomenkielistä palvelua osata vaatia. Heikoin tilanne on niillä
vanhuksilla, jotka asuvat yksin ilman omaisia. Huolta
kannettiin kaksikielisen henkilökunnan saatavuudesta
tulevaisuudessa, kun jo nyt on pulaa työntekijöistä. Suomenkielen näkökulmasta korostettiin esikoulun ja muun
koulutuksen merkitystä.
Mark Levengood, Ruotsin tunnetuin suomalainen tai
oikeammin ruotsin-suomenruotsalainen, kuvasi ruotsalaisuuden ja suomalaisuuden yhteyksiä ja eroavaisuuksia
omalla loistavalla tavallaan. Hän on asunut Ruotsissa jo
30 vuotta ja kuvasi Suomea ”tavaksi ajatella”. Ruotsi taas
hänen mielestään tarvitsee Suomea, koska ”ruotsalaiset
eivät ole erityisen hyviä ajattelussa”.

Vanhusalan osaajien keskittymä

Saman katon alla Tukholman Gävlenkadulla on iso keskittymä vanhusalan osaajia. Löytyy tutkimusta, koulutusta, kehittämistä, viestintää ja vaikuttamista: Äldrecentrum, Äldre i Centrum -lehti, Svenskt Demenscentrum ja Aging Research
Center.

Äldrecentrum

Ä

ldrecentrum (www.aldrecentrum.se) on perustettu vuonna 1989 ja sen taustatahoja ovat Tukholman läänin
maakäräjät, Tukholman kaupunki ja muutama muu kunta. Keskus on vanhusalan osaamiskeskus, joka toimii tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen kentällä. Keskuksen työ kattaa monitieteisesti terveyden, hyvinvoinnin ja
sosiaalisen elämäntilanteen ilmiöt. Tällä hetkellä keskeiset tutkimus- ja kehittämiskysymykset liittyvät vanhustenhuollon rakenteeseen ja organisointiin, yhteistyöhön ja ikäihmisten terveyteen. Keskus tuottaa selvityksiä, katsauksia ja arviointeja. Se järjestää myös koulutuksia. Vanhustenhuollon henkilöstön lisäksi keskus järjestää luentotilaisuuksia myös
omaisille ja eläkeläisyhdistyksille esimerkiksi ruuasta ja ravitsemuksesta. Kehittämistyössä keskus osallistuu kansallisiin
ja kansainvälisiin hankkeisiin.
SNAC, Swedish national Study on Ageing and Care, (www.aldrecentrum.se/Samarbete/SNAC-projektet/) on merkittävä ikääntymiseen liittyvä seurantatutkimus, joka alkoi Ruotsin hallituksen aloitteesta. Tutkimuksella haetaan ennakointitietoa ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja elinolojen kehittymiseen ja palvelutarpeisiin. Samalla kuvataan ja
analysoidaan palveluiden ja palvelujärjestelmien toimivuutta. Tutkimuksessa seurataan yli 60-vuotiaiden elämää tavoitteena saada tietoa ikääntymiseen liittyvistä ilmiöistä, terveydestä, sairauksista ja toimintakyvystä sekä kartoittaa ja
ennakoida palvelutarpeita. Tutkimus kartoittaa myös ruokailutottumuksia ja netin käyttöä, sosiaalisia suhteita, liikuntaa ja vapaa-ajan harrastuksia sekä elämäntapahtumia.
Äldrecentrumissa toimivat osaamiskeskuksen näkökulmasta tutunoloisesti myös monet verkostot ja tutkimuspiirit.
Vanhustyön vetovoima on tulevaisuuden iso kysymys. Parhaillaan on menossa EU:n rahoittama kielikoulutushanke
(SpråkSam), jolla edistetään maahanmuuttajien mahdollisuuksia sijoittua vanhustyöhön.

Äldre i Centrum -lehti
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ldre i Centrum (http://www.aldreicentrum.se/) on valtakunnallinen, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti, joka
toimii siltana vanhustyön tutkimuksen ja käytännön välillä. Lehdessä esitellään ajankohtaisia teemoja vanhustenhuollosta, sosiaalityöstä, ravinnosta ja lääkkeistä. Käsittelyssä ovat myös tutkimuksen ja kehittämisen suuntaukset, lainsäädännön uudistukset ja alan kirjallisuus. Vuoden 2015 aiheita olivat esimerkiksi vapaaehtoistyön yhteiskunta,
ravitsemus ja muistisairaudet. Lehdessä kiinnitetään huomiota myös kieleen, jotta se on selkeää ja ymmärrettävää, ei
asiantuntijan kapulakieltä. Lehti on monitieteinen ja ikääntymisen moninaisia ilmiöitä pohtivat myös poliitikot, kirjailijat ja muut julkisuudesta tutut ihmiset.

Svenskt Demenscentrum SDC
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eskus (http://www.demenscentrum.se/) on perustettu vuonna 2008. Kuningatar Silvan perustama
Silvia-koti on yksi sen taustatahoista. Toiminta saa
rahoitusta sosiaalihallituksesta ja valtiolta. Keskus toimii muistikentän yhteistyöelimenä ja tietopankkina. Se
tuottaa julkaisuja, levittää tietoa ja vaikuttaa asenteisiin.
Tavoitteena on muistiystävällinen yhteiskunta. Toiminta
muistuttaa sekä tavoitteiltaan että muodoltaan suomalaisen Muistiliiton toimintaa. Tässä kohtaa käytämme eri
käsitteitä: Ruotsissa puhutaan dementiasta (demens), kun
Suomessa käytetään käsitteitä muistisairaus ja muistisairautta sairastava ihminen.
SDC julkaisee esitteitä ja kirjallisuutta sekä ammattilaisille ja viranomaisille että myös sairastuneille ja heidän
omaisilleen. Hienolta tuntui nähdä selkeäkielisiä esitteitä myös suomenkielellä. Tuoreimpina julkaisuja on kuusiosainen kirjasarja muistisairauksista ja hoidosta. Kukin

kirja sisältää oman ”työkalupakkinsa” ja on kohdennettu
eri alueilla toimiville, muun muassa kotipalveluun, sairaalaan ja palveluasumiseen. Oma julkaisunsa on omaisille.
Pakon ja rajoitusten käytön minimoiminen on paljon esillä
ja aiheesta on myös julkaisuja.
Keskus on kehittänyt verkkokoulutusta, joka onkin saavuttanut suuren suosion. Demens ABC -koulutus on maksuton ja vaatii vain rekisteröitymisen. ABC-kurssit on em.
julkaisujen tapaan kohdennettu eri alueilla työskenteleville sekä omaisille. Kurssin suorittanut saa tunnustuksesi diplomin. Opintoja voi myös jatkaa Demens ABC Plus
-kurssille. Verkkokoulutukset lisäävät muistisairauksiin liittyvää osaamista ja osallistumiselle on todella matala kynnys. Kurssit ovat myös oivallinen vaikuttamistyön väline.
Mikään ei estä suorittaa kurssia vaikkapa Suomesta käsin.
Suosittelen!

Aging Research Center ARC

A

ging Research Center ARC (http://ki-su-arc.se/) on
monitieteinen ja kansainvälinen tutkimuslaitos, jossa on edustettuna lääketieteellinen, sosiaaligerontologinen ja psykologinen tutkimus. Taustatahoja ovat Karolinska Institutet ja Tukholman yliopisto sekä useat muut
tutkimusrahoittajat, muun muassa EU. Kansainvälisessä
tutkijajoukossa on lääkäreitä, psykologeja, aivotutkijoita,
kirurgeja ja sosiaaligerontologeja. Tutkijoita on kaikkiaan
noin 80, muun muassa erittäin arvostettu suomalainen
professori Miia Kivipelto. ARC:n kansainvälisiin yliopistokumppaneihin kuuluu myös Itä-Suomen yliopisto.
Ikäosaamisen näkökulmasta kiinnostavaa ja innostavaa
on ARC:n monitieteinen ote. Tutkimusteemat liikkuvat aivotutkimuksesta sosio-ekonomisten elinolojen ja erilaisten elämänkokemusten vaikutusten tutkimiseen. Ja onpa
mielenkiintoinen kysymys sekin, miksi ikääntyvät naiset
ovat sairaampia kuin ikääntyvät miehet, mutta elävät silti
miehiä pitempään.

Demensfördundet
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emensfördundet (www.demensforbundet.se) on
kolmannen sektorin järjestö, joka toimii muistisairautta sairastavien ja heidän omaisten kanssa.
Vertaistuki ja keskinäinen apu ovat iso osa toimintaa.
Demensfördundet järjestää erilaisia keskusteluryhmiä
sairauden eri vaiheissa oleville. Erityisesti panostetaan
sairauden alkuvaiheeseen, tilanteeseen, kun diagnoosi on
saatu. Viestinä sairastuneelle on, että et ole yksin. Elämä
ei lopu tähän, vaikka se muuttuukin!
Huomiota kiinnitetään myös lapsiin ja nuoriin, joiden
vanhempi on sairastunut muistisairauteen. Tästä on kirjoittanut kirjan Jenny Eriksson, joka oli itse 10-vuotias vanhempansa sairastuessa. Järjestö haluaa antaa kasvot sairaudelle ja vaikuttaa myös yhteiskunnallisiin asenteisiin.
Erityisen aktiivinen ja näkyvä hahmo on Agneta Ingberg,
joka on sairastunut useita vuosia sitten, mutta kirjoittaa ja
julkaisee koko ajan. Yksi hänen kirjoistaan onkin koskettavasti nimeltään ”Så länge jag kan berätta”.
Demensförbundet on ottanut käyttöön järjestön oman
jäsenkortin, jota voi käyttää ja näyttää tilanteissa, joissa
tarvitsee apua. Kortissa on henkilön nimi ja puhelinnumero sekä lyhyt kuvaus mahdollisesta avun tarpeesta.
Esimerkiksi: en löydä perille, unohdan, olen erehtynyt
päivästä. Auttajaa ohjeistetaan: ole kärsivällinen ja yritä
ymmärtää, kysy, kuinka voisit auttaa. Käyttäjäkokemukset
ovat olleet rohkaisevia.

Sateenkaaren tuolla puolen
- Regnbågen
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eksuaali- tai sukupuolivähemmistöt tunnistetaan huonosti vanhustyössä. Salailu ja piilottelu leimaavat monen
vähemmistöön kuuluvan elämää. Kun suomalaisilta vanhustyöntekijöiltä on kysytty, missä määrin he kohtaavat
seksuaalivähemmistöihin kuuluvia asiakkaita kotipalvelussa tai hoivakodeissa, vastaukset ovat yleensä: ei lainkaan, ei koskaan. Tämä ei kuitenkaan liene koko totuus. Arvioiden mukaan nämä ryhmät ovat kuitenkin merkittävä osa
ikääntyvää väestöä.
Mitä tästä näkymättömyydestä ja huonosta tunnistamisesta sitten voi seurata? Vähemmistöihin kuuluvan ihmisen
voi olla vaikea ottaa yhteyttä palveluihin. Tai: hoitokotiin joutunut (tai päässyt) mies salaa parisuhteensa ja kertoo
vierailulla käyvän miehen olevan ”ystävän”. Salaaminen tuottaa häpeää, huonommuuden tunnetta ja inhimillistä kärsimystä.
Regnbågen (www.regnbagen.se - suomeksi Sateenkaari) on osuuskunnallinen senioritalo Tukholman lähiössä. Se
ei ulkoisesti eroa viihtyisän alueen muista taloista. Asukkaat ovat yli 55-vuotiaita, kuten senioritalossa kuuluukin olla.
Mutta on talolla yksi ero muihin verrattuna: sen kaikki asukkaat edustavat jotain seksuaali- tai sukupuolivähemmistöä.
Christer Fällman ja Ing-Britt Åkerberg kertoivat talon ideasta ja perustamisen vaiheista. Suunnitelmaa oli valmisteltu pitkään Tukholman kaupungin viranomaisten ja luottamushenkilöiden kanssa. Sitten sattuivat oikeat ihmiset kohtaamaan ja poliittinen ja asenteellinen ilmasto oli kypsä. Loppu onkin yhtä menestystarinaa. Talo täyttyi nopeasti, ja
alkuvuodet ovat sujuneet mallikkaasti. Asunnot ovat pieniä yksiöitä ja kaksioita ja asukkaat sekä yksin asuvia että
pariskuntia. Talon alakerrassa on yhteiset tilat kokouksia ja harrastuksia varten.
Mutta miksi vähemmistöihin kuuluvat ihmiset haluavat asumaan samaan taloon? Taustalla ovat yhteiset elämän
avainkokemukset. Asukkaat elivät nuoruuttaan aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli Ruotsissa kielletty. He piilottelivat
”taipumustaan” ja tapailivat salaisissa klubeissa. Näiden kokemusten kautta he ymmärtävät toisiaan ja haluavat edelleen pitää yhtä.
Ehkä tärkeimpänä perusteluna he kuitenkin pitävät sitä, että yhteisö piti perustaa, koska se tuli mahdolliseksi! Se
oli eettinen teko oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden puolesta. Nyt taloon käydään tutustumassa eri puolilta
maailmaa. Siitä näyttää olevan tulossa sateenkaari-ikääntymisen malli maailmalle. Vierailijoita tulee muun muassa
Venäjältä ja Nigeriasta, maista, joissa homoseksuaalisuus on yhä kiellettyä.

Lopuksi

T

apaamiset ja keskustelut ruotsalaisten vanhusalan tutkijoiden, kehittäjien ja käytännön työntekijöiden kanssa olivat antoisia. Arvattavasti ruotsalaiset vanhusalan polttavat kysymykset ovat pitkälti samoja kuin meilläkin. Sekin
on lohdullista todeta yhdessä. Joissain asioissa voi arvioida naapureiden olevan meitä pitemmällä. Vanhuslainsäädännön uudistus aloitettiin Ruotsissa jo parisenkymmentä vuotta sitten.
Monikulttuurisuus on Ruotsissa ollut jo pitkään arkipäivän todellisuutta. Tästä meillä ehkä olisi paljon opiksi otettavaa. Monikulttuurisen ja omakielisen vanhustyön tarve alkaa jo Suomessakin olla tätä päivää. Samoin on tärkeä pohtia,
millaisia edellytyksiä suomalaisilla vanhuksilla on luoda omannäköistä vanhuutta.

