Sitoutuneet
työntekijämme
vievät hoivaa
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LAATU JA VASTUULLISUUS 2019/2020

Hoivasankareita

Attendolla

Attendo 2019 / Hoivasankareita ♥

Suurtalouskokki Erik
Aroseniuksen tärkeä tehtävä on
tarjota parempi ruokailukokemus
kaikille God Mat ‑konseptin
avulla.

17
Lähihoitaja Margie Mendoza
muutti Suomeen Filippiineiltä.
Työssään Margie haluaa hoitaa
asiakkaitamme samalla tavoin kuin
hän hoitaisi omia isovanhempiaan.

20

Eviyan Attar on
sairaanhoitaja, jonka
tehtävänä on johtaa Attendon
ensimmäistä muistisairauksien
ja BPSD-oireiden
kompetenssilinjaa Ruotsissa.

Lähihoitajana Attendo Långbrobergissä aloittanut Ninni Dahl
vastaa Attendon keskitetystä
rekrytoinnista. Hänen tehtävänään on lisätä sairaanhoitajien
kiinnostusta hoiva-alaan.

31

Laatu ja vastuullisuus
Attendolla 2019
Tähän raporttiin on koottu paloja
vastuullisuustyöstämme vuonna 2019. Voit
tutustua tarkemmin vastuullisuusraportointiin
ja vastuullisuustyön avainlukuihin Attendon
vuosikertomuksesta 2019. Vuosikertomus
ja tämän raportin artikkelien taustatiedot
löytyvät Attendon verkkosivuilta osoitteesta
www.attendo.com.

33
Martta Neuvonen pitää Attendon
tilat Kokkolassa puhtaina ja
viihtyisinä. Työ on vaihtelevaa, ja
sillä on suuri merkitys laadukkaan
hoivan varmistamisessa.

38
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Hoivatyön sankarit

A

Mitä tarkoittaa hyvä hoivatyö? Vastaus riippuu tietysti siitä,
keneltä kysytään. Me Attendolla olemme vakuuttuneita siitä,
että hyvässä hoivatyössä yhdistyvät systemaattisen laatutyön
ja inhimillisen huolenpidon parhaat puolet. Tämän eteen me
attendolaiset teemme töitä päivittäin.

ttendo on jo pitkään
ollut markkinajohtaja
hoivapalveluiden teknisen
laadun kehityksen
saralla. Tämän kehityksen
kautta pyrimme haastamaan
kunnallisia toimijoita tekemään
enemmän niillä työkaluilla, joita
hoiva-alalla on käytettävissä.
YRITYKSEMME TÄYTTÄÄ TÄNÄ VUONNA 35
VUOTTA,

ja voimme olla ylpeitä useista
tekemistämme innovaatioista ja
läpimurroista hoivapalveluiden
saralla. Olemme muun muassa
kehittäneet omahoitajaverkostoa,
kotikansioita, tasokasta asumista,
asiakastutkimuksia, digitaalista
dokumentaatiota ja laatuseurantaa.
Teemme tällä hetkellä paljon töitä
digitalisaation parissa, jotta voimme
parantaa toiminnan jatkuvuutta ja
tuottaa paremmin hoivapalveluita,
joihin asiakkaillamme on oikeus.
Hyvään hoivatyöhön kuuluu
kuitenkin paljon sellaistakin, mikä
ei ole teknisen kehityksen tavoin
objektiivisesti mitattavissa. Jotta
palvelumme olisi hyvää, pitää hoivaa
tarvitsevien ihmisten myös kokea
se hyväksi. Kohdellaanko asiakasta
hyvin? Kuunnellaanko hänen
tarpeitaan? Nähdäänkö asiakas
omana itsenään? Entä kohdellaanko
asiakasta lämpimästi ja auttavaisesti
silloin, kun hoivan tarve ei ole enää
vain fyysistä?

töitä sen
eteen, että hoivatyön ”pehmeämmät”
puolet saisivat yhtä paljon painoarvoa
kuin mitattavissa olevat asiat.
Sen lisäksi, että hoivapalvelumme
tuotetaan laadukkaasti ja tavoitteiden
mukaisesti, on tärkeää antaa tilaa
inhimilliselle huolenpidolle.

ATTENDO ON PITKÄÄN TEHNYT

Sen tueksi olemme määrittäneet
selkeän tavoitteen: ihmisen
vahvistamisen. Panostustemme
tavoitteena on aina tukea
yksilöllisyyttä huolimatta siitä, miten
vaikeista olosuhteista on kyse. Kaiken
hoivatyön pohjalla ovat perusarvomme:
osaaminen, sitoutuminen ja
välittäminen. Oikeassa suhteessa ne
tarjoavat edellytykset luoda järjestystä
kaaokseen ja parantaa elintasoa ja
turvaa, kun omat kyvyt eivät riitä.
Tämä ei tietenkään olisi
mahdollista ilman työntekijöitä, jotka
toimivat näiden arvojen mukaisesti,
jotka joka päivä löytävät uusia
mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisten
elämään ja jotka ottavat vastaan
vaikeimmatkin haasteet.
He ovat meidän tärkeimpiä
hoivatyön sankareitamme.
TÄNÄ VUONNA HALUAMME ESITELLÄ JOITAKIN

heistä osana laatu- ja vastuullisuustyötämme. Nämä ovat työntekijöitä,
jotka omassa työssään, yhdessä ja
erikseen, auttavat meitä tarjoamaan
asiakkaillemme parasta mahdollista
hoivaa niillä resursseilla, joita meillä
on käytössämme. He parantavat
hoivapalveluitamme niin sydämellään
kuin älykkyydelläänkin ja toimillaan
tekevät paljon hyvää tarpeessa
oleville kanssaihmisilleen joka päivä.
Hoivatyön sankareita on tietenkin
paljon enemmän kuin voimme tässä
esitellä. Attendolla on yhteensä noin
25 000 työntekijää. Kullakin heistä on
oma roolinsa lupaamiemme teknisesti
laadukkaiden palveluiden tuottamisessa, niin että asiakkaamme voivat
päivittäin kokea saavansa vastinetta
verovaroilleen. Hyvän hoivatyön
tekevät sankarit.
Martin Tivéus, konsernijohtaja,
Attendo

Hoivatyön sankareita
on tietenkin paljon
enemmän kuin
voimme tässä esitellä.
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Attendon tarjoaa nyt
enemmän valinnanvapautta ja monipuolisuutta
Kesäkuussa 2019 Attendo vihki Tanskassa käyttöön ensimmäisen
valinnanvapauteen perustuvan uuden hoivakodin. Yksikössä jopa 70
hoivapalveluja tarvitsevaa ikäihmistä voi vapaasti valita hoitonsa Attendon kautta.

T

anskassa on vuoden
2015 puolivälistä lähtien
ollut voimassa uusi
yksityisten hoivakotien
perustamista koskeva laki.
Sen puitteissa ikäihmiset
saavat itse valita palveluntuottajansa. Nyt yksityiset toimijat
saavat suurin piirtein saman korvauksen
kuin julkishallinnon alaiset palveluntarjoajat siinä kunnassa, johon palvelu
perustetaan. Toisin oli valinnanvapauden
tultua ensi kerran voimaan vuonna 2007.
Lähtökohdat hyvän toiminnan pyörittämiseen ovat näin aiempaa tasa-arvoisemmat.

Attendo on uuden lain valossa päättänyt
tiivistää tahtia, jolla se perustaa
hoivakoteja Tanskaan. Jo kesäkuussa
2019 avautuivat ensimmäisen talon,
Fredriksundissa sijaitsevan Attendo
Lærkevej’n portit. Tarve asunnoille on
suuri: pelkän väestörakenteen kehityksen
perusteella voidaan päätellä, että vuoteen
2030 mennessä tarvitaan noin 20 000
uutta ikäihmisille tarkoitettua asuntoa.
Attendo Lærkevej’n kaksioissa ja
kahdessa hieman isommassa, pariskunnille tarkoitetussa asunnossa voi asua
yhteensä 70 asiakasta. Asunnot ovat 35
neliömetrin suuruisia, mutta vuokraan

kuuluvat myös yhteistilat, joita on 30
neliömetriä asuntoa kohti.
Asuntojen kahta huonetta voi
mukauttaa siirtämällä väliseiniä, jotka
toimivat myös vaatekaappeina. Kussakin
asunnossa on lisäksi tilava wc sekä
keittokomero pientä ruoanlaittoa varten.
Rakennus sijaitsee lähellä merta
Roskilden vuonon äärellä Fredriksundissa.
Kattoterassilta avautuu ihastuttava
näkymä ympäristöön ja viereiseen puistoon. Sisäpihalla on kaunis talvipuutarha.
Rakennuksessa on useita aktiviteettitiloja,
kuntosali ja kylpyläosasto niin fyysistä
harjoittelua kuin rentoutumistakin varten.
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ATTENDON
ELÄMÄNTAPA-ASUMINEN ON SUUNNITELTU
HYVINVOINTIA
AJATELLEN
Hyvinvointi ja terveys ovat kaksi tärkeää
ikäihmisten elämänlaatuun vaikuttavaa
tekijää. Hyvälle terveydelle on helppoa
antaa määritelmä, mutta hyvinvoinnin
määrittely on hankalampaa, koska se
tarkoittaa eri asioita eri ihmisille.
Attendon elämäntapa-asuminen pyrkii
antamaan ikäihmisille mahdollisuuden
jatkaa aktiivista elämää ja mieluisten
asioiden parissa puuhastelua. Tavoitteena on lisätä ikäihmisten hyvinvointia
säilyttämällä heidän elämäntapansa
mahdollisimman pitkään.
Attendon elämäntapa-asumisessa
toiminta perustuu kolmeen eri konseptiin:
”Ulkoilu & puutarha”, ”Kulttuuri & taide”
sekä ”Liikunta & Spa”.

Materiaalit ja värivalinnat
tuovat vaihtelua elämykseen
Attendon juuri avattu hoivakoti on suunniteltu huolella toiminnan näkökulmasta.
Attendo Lærkevej’n suunnittelusta vastasi sisustusarkkitehti Tinne Ottosen.
– Haluan hoivakodin olevan viihtyisä ja kotoisa paikka, jossa on tilaa paitsi
yhdessäololle myös yksilölle. On tosiasia, että elämämme eroavat toisistaan, ja näin
ollen elämäntapammekaan eivät ole samanlaisia. Olen yrittänyt tuoda tätä esiin
väreillä mutta myös erilaisilla tapeteilla, Tinne kertoo.
Värimaailma perustuu muun muassa sinisen, vaaleanpunaisen, ruskean ja
vihreän eri sävyille. Ne saavat aikaan rauhallisen olon ja luovat ympäristöstä
tutunoloisen niin asukkaille kuin työntekijöillekin. Monissa talon yhteisissä tiloissa on
käytetty kauniita tapetteja, joissa on mielenkiintoinen pinta. Yhdessä yksinkertaista
pohjoismaista tyyliä edustavien huonekalujen kanssa ne luovat viihtyisät puitteet
yhdessäololle tai rauhallisiin yksinolon hetkiin esimerkiksi talon talvipuutarhassa tai
kylpyläosastolla.
– Lærkevej’tä kiertäessä huomaa muuntelun ja vaihtelun, jotka synnyttävät erilaisia
elämyksiä ympäristöstä.

Meille Lærkevej’ssä on
tärkeää, että annamme
jokaiselle mahdollisuuden
pyrkiä tavoitteisiinsa, täyttää
unelmansa ja saada
tarpeensa tyydytettyä.
Bente Aastrup, Attendo Lærkevej’n
hoivakodin johtaja
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Tilaa olla ja
tehdä yhdessä
Pyhäsalmella Attendo Köpsinrinteen asukkaat
muuttivat syksyllä uuteen yksikköön. Uudet tilat
virkistävät niin asukkaita kuin henkilökuntaakin.

V

autsivau ja Bumtsibum! Irja Tikkanen, 85, ja Lea Perkiö,
63, esittelevät itsensä ja hekottavat päälle. He ovat
uuden Attendo Järvenhelmen asukkaita.
Naiset siirtyivät Järvenhelmeen Köpsinrinteen hoivakodista eli ”Köpsistä”, jonka Pyhäjärven kaupunki myi
Attendolle noin vuosi sitten. Lea ehti asua Köpsissä 25 vuotta, Irja
puoli vuotta. Molemmat tulivat hoivakotiin aivohalvauksen myötä.
Uudessa talossa on oltu kolme viikkoa. Miten muutto meni?
– Jouhevasti ja ihanasti. Me päästiin Irja kanssa muuttamaan
ensimmäisinä. Soitellen sotaan, Lea nauraa.
RUOKAILUSSA JUHLAN TUNTUA Lea ja Irja kertovat, että tavaroita pakattiin
useampi viikko. Apukäsinä oli myös omaisia, jotka halusivat auttaa.
Itse muutto sujuikin kahdessa päivässä.
Tavarat ovat nyt paikoillaan, mutta osa kasvoista uusia. Köpsillä
oli kuusi ryhmäkotia, jotka yhdistettiin muutossa neljäksi. Irjan ja
Lean ryhmäkodissa on nyt yhteensä 17 asukasta.
– Ennen syötiin pienissä ryhmissä, nyt kaikki yhdessä. Siinä on
juhlan tuntua, Irja sanoo.
MODERNIT TILAT TAIPUVAT erityisen hyvin virike- ja vapaaehtoistoimintaan.
Isossa salissa on joka toinen viikko villasukkatanssit ja livebändi
– pyörätuolillakin mahtuu pyörähtelemään. Karaokepiiriläiset
käyvät laulattamassa ja Lionsklubin vapaaehtoiset ulkoiluttamassa
asukkaita. Vohveleita tullaan paistamaan kahden viikon välein.
Irja kehuu, että he ovat Lean kanssa kovia tanssimaan.
– Ja nyt on hienot tanssiparketit. Paljon kivemmat kuin Köpsin
muovimatot, Lea lisää.
Selviää, että oikeastaan lattia on vinyylilankkua.
– Mutta väliäkös tuolla, kun ovat toimivat ja hyvät, naiset nauravat.

Attendo Järvenhelmi on vain 1,5 kilometrin
päässä Köpsinrinteestä, mutta lähempänä keskustaa ja sairaalaa.
Hoivakoti tekee yhteistyötä paikallisten kukkakauppojen kanssa,
joista haetaan kukkia joka keskiviikko.
– Nyt kukkakaupat ovat lähempänä, ja voimme ottaa asukkaan
mukaan hakemaan kukkia, hoivakodin johtaja Anne Niiranen sanoo.
Asukkaat ovat saaneet vaikuttaa huonevalintoihin ja sisustaa
omat 21–30-neliöiset huoneensa. Irjan huoneen seinillä on kuvia
lapsista, lastenlapsista sekä Lulu- ja Bella-koirista.
Muistoja riittää. Miltä tuntuu tässä ja nyt?
– Täällä on ihanaa. Saa ruuat ja kahvit, kaikki tulee ajallaan. Tilat
ovat uudenkarheat ja siistit, Lea sanoo.
Ja se tärkein ei ole muutossa muuttunut.
– Hoitajat ovat ihania, naiset kehuvat.

TÄRKEIMMÄT ASIAT ENNALLAAN

Hoitajat ovat
ihania”, naiset
kehuvat.

Hoivasankareita ♥ / Attendo 2019

Uusi koti
Juhannusruusussa
Attendo auttoi Raahessa kaupunkia sulkemaan
vanhan hoivakodin, rakennutti tilalle uuden ja tuottaa
nyt sen hoivapalvelut. Onnistuneen yhteistyön avaimet
olivat avoimuudessa.

R

aahen Vihannissa oli
vielä vuonna 2017 vanha
Ukonmäen palvelukeskus, jossa todettiin
sisäilmaongelmia. Talon
omistanut Raahen
kaupunki päätyi huutokauppaamaan
rakennuksen, sillä kunnostaminen olisi
vaatinut isoja investointeja.
Attendo tarjoutui ostajaksi. Se sitoutui
auttamaan vanhan yksikön sulkemisessa,
huolehtimaan purkukuluista, rakennuttamaan uuden yksikön ja tuottamaan sen
hoivapalvelut.
Lokakuussa avattiin Attendo
Juhannusruusu, johon Ukonmäen
asukkaat saivat halutessaan siirtyä
palvelusetelillä. Suurin osa heistä ja
palvelut Ukonmäessä tuottaneen Raahen
seudun hyvinvointikuntayhtymän
työntekijöistä siirtyikin.
Kaupungilla ja hyvinvointikuntayhtymässä on oltu tyytyväisiä Attendoon. Myös
vuosittaiset palvelutuotannon kustannukset
ovat pienemmät kuin ennen.
– Siirtymä sujui avoimessa
yhteistyössä. Pidimme asukkaille

ja omaisille tiedotustilaisuuksia
siitä, mitä palveluseteli tarkoittaa
ja millä aikataululla etenemme”,
hyvinvointikuntayhtymän hoidon ja
hoivan palvelujen tulosalueen johtaja
Mervi Koski kertoo.
Uudessa yksikössä on oltu kuukausi. Muutto oli
Juhannusruusun yksikönjohtajan Hanna
Määtän mukaan iso ponnistus, mutta tilat
ovat saaneet positiivista palautetta.
– On puhdasta ja uutta! Muun muassa
omat huoneet suihku- ja WC-tiloineen ovat
iso parannus, Hanna kehuu.
Hanna on tehnyt Mervi Kosken
kanssa yhteistyötä muun muassa
palveluseteleihin liittyvissä kysymyksissä.
Yhteys säilyy jatkossakin, sillä Koski
ohjaa ja valvoo uuden yksikön toimintaa.
– Luottamus on hyvä. Näen yksityiset
toimijat yhteistyökumppaneina enkä
kilpailijoina. Heitä tarvitaan kunnallisten
tueksi, Koski tiivistää.
SYKSYKSI UUSIIN TILOIHIN.
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”Mysteeriasiakkaat”
kiinnittävät huomiota
laatuun
Vuoden 2019 aikana Attendon Ruotsin yksiköissä vieraili ns. mysteeriasiakkaita
eli testiasiakkaita, jotka esiintyivät läheisen ominaisuudessa vierailuillaan.
Heidän tehtävänään oli dokumentoida, miten heitä kohdeltiin yksiköissä.
”Anonyma närstående” -projektin tulokset ylittivät odotukset.

K

un ikäihmisen on aika muuttaa hoivakotiin, yleensä
hänen läheisensä ottavat ensimmäisenä yhteyttä
yksikköön. Nopea yhteydenotto, oikean tiedon
välittäminen ja hyvä kohtelu ovat tärkeä osa Attendon
laatutyötä.
– Henkilöt, jotka ottavat yhteyttä hoivakotiin
tullakseen tutustumaan paikkaan esimerkiksi äitinsä tai isänsä
kanssa, ovat usein haavoittuvassa asemassa. Aikaa valinnan
tekemiseen ei usein ole kovin paljon, ja monia käytännön asioita
pitää valmistella. Lisäksi monet ovat huolissaan siitä, että heille
läheinen ihminen joutuu muuttamaan pois kotoaan, kertoo Annika
Wickman, ”Anonyma närstående” -hankkeen projektivastaava.
Projektin tavoitteena on ”mysteeriasiakkaiden” avulla arvioida
ja seurata, miten Attendon yksiköissä, niin hoivakodeissa kuin
kotipalveluissakin, kohdellaan ulkopuolisia, kun he ottavat
yhtyettä ensimmäisen kerran. Mysteeriasiakkaat arvioivat ja
pisteyttävät kaiken yhteydenottoon kuluvasta ajasta ja tarjotun
tiedon laadusta asiallisuuteen, kohteluun ja seurantaan.
Kussakin yksikössä vieraillaan vähintään kaksi kertaa, jotta
arviointien avulla voidaan saada mahdollisimman tarkka kuva.

Vuoden 2019 mittausten tulokset olivat yli odotusten, ja suurin
osa yksiköistä täytti Attendon määrittämät sisäiset vaatimukset.
Useat yksiköt saivat lisäksi ”erinomaisen palvelun” arvosanan
Better Business -tutkimusyritykseltä. Parannettavaakin kuitenkin
löytyi.
– Eniten parannettavaa oli asiakastilanteen päättämiseen ja
seurantaan liittyvissä asioissa: asiakkaalle ei esimerkiksi annettu
mitään materiaalia mukaan tai häneen ei otettu myöhemmin
yhteyttä. Näissä asioissa voimme kehittyä, Annika kertoo.
– Yleisesti ottaen tuloksiin voi olla todella tyytyväinen. Läheiset
otetaan hyvin vastaan, kun he ottavat yhteyttä Attendon yksiköön
kysyäkseen jotain.

”VASTAANOTTO OLI LÄMMIN JA
KUNNIOITTAVA”
Helen, 57, on yksi ”mysteeriasiakkaista”, jotka tekivät yllätysvierailuja Attendon Ruotsin yksiköihin. Hän on positiivisesti yllättynyt
saamastaan kohtelusta ja palvelusta jääneestä vaikutelmasta.
Helen (nimi muutettu) on aiemmin toiminut mysteeriasiakkaana
muun muassa ravintoloissa, elektroniikkaliikkeissä ja autokaupoissa.
Attendolla hän testasi ensimmäistä kertaa hoivapalveluihin
liittyvää asiakastapaamista. Ikäihmisen läheiseksi tekeytyminen ei
kuitenkaan ollut kovin vaikeaa.
– Äitini on 81-vuotias, ja vaikka toivonkin hänen vielä pärjäävän
omillaan, pitää minun vähitellen alkaa etsiä hänelle paikkaa
hoivakodista, Helen sanoo.
Vuoden aikana Helen vieraili kolmessa yksikössä. Hänen
vaikutelmansa Attendon hoivapalveluista oli positiivisempi kuin hän
oli odottanut.
– Käsitykseni on ehdottomasti muuttunut parempaan suuntaan.
Henkilöt, joiden kanssa olen Attendon hoivakodeissa keskustellut,
ovat kohdelleet vanhuksia lämpimästi ja kunnioittavasti, ja läheisen
roolissa olen saanut vastauksia kysymyksiini, Helen kertoo ja
lisää, että hän voisi hyvinkin suositella hoivakoteja ystävälleen tai
läheiselleen.
– Voisin ehdottomasti kuvitella muuttavani itse hoivakoteihin,
joissa vierailin.
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Kaiken perustana
on pyrkimys
mahdollisimman
tavalliseen elämään.

✒Itsemääräämisoikeuden huomioiminen
on Katrille ja Kirsille tärkeää..

IHAN TAVALLISTA ARKEA
JA ELÄMÄÄ
Pitäisikö kehitysvammaisen ihmisen voida päättää
omaa elämäänsä koskevista asioista? Ehdottomasti,
sanovat palvelukoteja luotsaavat Kirsi Timonen ja
Katri Malin.

I

tsemääräämisoikeus lähtee ajatuksesta, että kehitysvammaisella
ihmisellä on oikeus osallistua oman
elämänsä ja arkensa suunnitteluun,
kukin kykyjensä mukaan.
Tavoitteena on, että kehitysvammaiset
saisivat tehdä arjessaan ja elämässään
samoja asioita kuin muutkin. He vain
tarvitsevat siihen apua ja tukea: joskus
viestinnässä on turvauduttava ilmeisiin ja
eleisiin.
Usein kyse on hyvin arkisista ja
pienistäkin asioista.

– Joka päivä pitää kysyä, haluatko esimerkiksi maitoa vai mehua, keravalaista
Attendo Hummelia luotsaava Katri Malin
mainitsee.
oikeus osallistua
ympäröivään yhteiskuntaan, oli sitten
kyse terveyspalveluista tai vaikka Robinin
konsertista Hartwall Areenalla.
– Kaiken perustana on pyrkimys
mahdollisimman tavalliseen elämään,
Joensuussa ja Liperissä toimivien
palvelukotien johtaja Krisi Timonen sanoo.

KEHITYSVAMMAISILLA ON MYÖS

Tavoitteena on myös, että kehitysvammainen tekee mahdollisimman paljon itse
toimintakykynsä rajoissa – vaikka sitten
vain painaisi pyykkikoneen nappia.
Ei olekaan yllätys, että elämä palvelukodeissa on hyvin yksilöllistä. Ei ole
mitään talon rutiineja tai toimintatapoja
eikä suunniteltuja yhteisiä virikehetkiä
tai toimintatuokioita. Asukkaat tulevat ja
menevät kukin työnsä ja harrastustensa
mukaan.
JA KOTONA KUN ollaan, elämään kuuluvat
myös lämpö ja läheisyys. Yhdessä itketään
ja nauretaan iloja ja suruja, halauksia
unohtamatta.
Kehitysvammaisen aikuisen itsemääräämisoikeudesta puhuttaessa törmätään
kuitenkin monesti vanhempien toiveisiin.
Vanhemmat haluavat usein tehdä
päätöksiä lapsensa puolesta.
– Se on luonnollista, sillä kehitysvammainen ihminen ei pärjää yksin. On
kuitenkin olemassa vaara, että jumitutaan
liialliseen hoivaamiseen, Kirsi sanoo.
– Itsenäistyminen tarkoittaakin
usein sitä, että äiti ja isä luovuttavat
ohjaustarpeen ulkopuolisille. Lait taas
sitovat ammattilaisia eri tavalla kuin
vanhempia, Katri toteaa.
Vanhempia mietityttävät eniten tunteisiin menevät asiat, kuten terveys, ruoka
ja seksuaalisuus. Seksiasioista ei ehkä
puhuta äidin kanssa, mutta ammattilaisten kanssa ne saatetaan nostaa esiin.
Katri ja Kirsi työstävät parhaillaan Attendolle kehitysvammaisten
ihmisten itsemääräämisoikeudesta
koulutuspakettia.
– Tavoitteena on varmistaa, että
kaikissa yksiköissä noudatetaan samoja
pelisääntöjä, Katri sanoo.
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Perhekoti

– turvallinen paikka, kun elämä kolhii
Ruotsalainen Angelina Ljunggren pyörittää ratsastuskeskusta
hevostilallaan Norra Råstassa, lähellä Eksjötä. Kohdatessaan hevostilalla
käyviä nuoria hän sai ajatuksen ryhtyä perhekodin vanhemmaksi.
kun näin,
miten monet nuoret voivat huonosti.
Sitten eräs tuttuni sanoi: ”Ettekö voisi
ryhtyä perhekodin vanhemmiksi? Olisitte
täydellisiä siihen”, kertoo Angelina.
Angelinalla ja hänen miehellään Eddie
Lundborgilla on viisi lasta, mutta he
ovat kaikki jo muuttaneet pois kotoa. Se
vaikutti osaltaan perheen päätökseen.
– Monet sanovat, että elämä muuttuu
ihanan rauhalliseksi, kun lapset muuttavat pois kotoa, mutta meidän mielestämme
elämä oli muuttunut kovin hiljaiseksi ja
tyhjäksi.
He ottivat yhteyttä Attendoon ja hakivat
perhekodin vanhemmiksi. Kun he olivat
käyneet läpi selvityksen, joka sisälsi
syvähaastatteluita, rekisteritarkastuksia
ja kotikäyntejä, sekä Attendo että
paikallinen sosiaalipalvelu hyväksyivät
heidät ohjelmaan.
– KOIN OLONI NIIN TOIVOTTOMAKSI,

tehdään perusteellisia
tutkimuksia kotioloista. Tavoitteena on
varmistaa turvallinen ja pätevä perhekotiympäristö kaikille. Attendolla on
kokeneita ja hyvin koulutettuja neuvojia,
ja he myös kouluttavat perhekotitoimintaan mukaan haluavia.
Angelina vahvistaa, että Attendon
tuella oli merkitystä heidän päätökselleen
osallistua perhekotitoimintaan.
– En usko, että olisimme lähteneet
mukaan, ellemme olisi voineet olla tiiviisti
yhteydessä neuvojaan ja saaneet paljon
tukea. Olemme voineet soittaa neuvojallemme Lottielle milloin vain, ja hän on
myös tullut käymään meillä kotona parin
viikon välein, sanoo Angelina.
HAKUPROSESSIN AIKANA

ANGELINAN JA EDDIEN perheeseen tuli kaksi
15-vuotiasta tyttöä. He tulivat ensin
viikonlopuksi kokeilemaan perheessä
asumista, sillä yhteensopivuus on tärkeää
– niin perheelle kuin tukea tarvitseville
nuorillekin. Kaikkein tärkeintä on
kuitenkin se, että vastaanottava perhe

itsessään on turvallinen ja että he
sitoutuvat uuteen perheenjäseneen.
Se, kuuluuko talouteen yksinhuoltaja
vai pariskunta, on aina toissijaista.
Perhekoteja on hyvin monenlaisia.
Angelina ja Eddie ovat tyytyväisiä
mukaan lähtemisestä ja suosittelevat
toimintaa lämpimästi muillekin.
– Kaikki odotuksemme ovat ylittyneet,
joten olemme iloisia, että otimme tämän
askeleen. Tuntui vähän surulliselta,
kun tytöt lähtivät luotamme, mutta olen
ylpeä siitä, että olen voinut auttaa heitä
pääsemään uuteen alkuun elämässään,
sanoo Angelina Ljunggren hymyillen.
– Tuntuu siltä, että voimme todella
olla hyödyksi. Lisäksi tämä on ollut
opettavaista ja antoisaa. Nyt odotamme
uusia lapsiamme.

✒ Angelina ja Eddie pyörittävät
perhekotia Pohjois-Råstassa

VINKKEJÄ SINULLE, JOKA HARKITSET
PERHEKOTITOIMINTAAN OSALLISTUMISTA
Lottie Sverker on yksi Attendon kokeneista perhekotineuvojista, ja hän otti hoitaakseen Angelinan
ja Eddien, kun he hakivat perhekodin vanhemmiksi. Lottie auttaa valmentamaan perheitä, joiden
luokse lapsia sijoitetaan, ja neuvoo perhekotitoimintaan mukaan haluavia perheitä.
Tässä on Lottien neljä tärkeintä vinkkiä:
1. Keskustele ja sitoudu yhdessä muun perheen kanssa. Olemmeko me perheenä valmiita
ottamaan vastaan nuoren lyhyeksi tai pitkäksi aikaa? Perhekodit voivat olla monenlaisia, ja
toimintaan voi osallistua niin yhden hengen talouksia ja lapsettomia pariskuntia kuin suuria
perheitäkin.
2. Pitääkö kodin olla iso? Ei, mutta lapselle pitää pystyä tarjoamaan oma huone tai rajattu
osa huoneesta. Tärkeintä on, että kokee voivansa ottaa lapsen vastaan.
3. Pitääkö perhekotitoimintaan sitoutua pitkäksi aikaa? Perhekotiin sijoitettu lapsi voi viettää
perhekodissa useita vuosia, toisinaan täysi-ikäiseksi asti, joten aikaa on vaikea tietää
etukäteen. Jos haluaa ensin kokeilla, miltä tuntuu ottaa lapsi omaan kotiinsa, voi tarjoutua
myös päivystyskodiksi, jolloin sijoitukset ovat usein lyhytkestoisempia.
4. Mitä tapahtuu, jos työ osoittautuukin odotettua raskaammaksi? Perhekotitoimintaan
osallistuvat toimivat sijaisvanhempina, ja perhe saa osakseen niin iloja kuin suruja.
Attendon perhekotineuvojat tarjoavat tukea ja valmennusta perheille kaikkina
vuorokaudenaikoina.
Kuulostaako kiinnostavalta? Jos olet kiinnostunut toimimaan sijaisperheenä Suomessa, ota
yhteyttä perhehoidon palvelupäällikkö Mira Hintsalaan osoitteeseen mira.hintsala@attendo.fi.
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✒ Ruotsissa järjestetty koulutus kiinnosti erityisesti
vammaispalveluissa työskenteleviä attendolaisia.

TÄRKEÄ KURSSI
SEKSUAALI
VÄKIVALLASTA
Seksuaaliväkivalta ja seksuaalinen häirintä
on saanut viime vuosina yhä enemmän
huomiota julkisuudessa. Attendon
työntekijöiden koulutuksissa pyritään
vähentämään väkivallan riskiä yksiköissä.

V

uoden 2019 alussa noin 50 attendolaista Ruotsissa
osallistui koulutukseen, jonka aiheena oli seksuaaliväkivallan ehkäiseminen. Aihe on tärkeä, erityisesti niille,
jotka työskentelevät vammaispalveluissa ja haluavat
ymmärtää, miten puhua seksistä sekä suostumuksen, rajanvedon
ja koskemattomuuden tärkeydestä.
Åsa Norell työskentelee Attendo Ösmossa ja oli yksi kurssin
osallistujista.
– Se oli hyvin opettavaista. Kurssi herätti paljon ajatuksia, joita
voin hyödyntää päivittäisessä työssäni, hän sanoo.
Koulutuksen lisäksi alueella järjestettiin myös erillinen ”seksi
ja yhteiselo” -teemaviikko, jonka aikana johtajat ja työntekijät
saivat mahdollisuuden keskustella lisää siitä, miten ongelmia
ratkaistaan paikallisesti.

UUDET TYÖKALUT TEKEVÄT
ASIOIHIN PUUTTUMISESTA
YKSINKERTAISEMPAA
Attendon työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan
työyhteisössään havaitsemistaan virheistä ja poikkeamista.
Vuonna 2019 julkaistiin myös uusi työkalu, jolla ilmoituksen voi
tehdä nimettömänä.
– Haluamme, että kaikki työntekijämme tuntevat ottavansa osaa
työympäristön kehittämiseen. Jos työntekijällä herää työpaikkaa
koskevia kysymyksiä, hän kääntyy ensimmäiseksi lähimmän
esimiehensä puoleen, sanoo Attendon talouspäällikkö ja
raportoinnista vastaava Fredrik Lagercrantz.
Jos asia koskee yhtä tai useampaa näistä esimiehistä, voi
työntekijä tehdä ilmoituksen nimettömänä. Vuonna 2019
Attendo otti käyttöön uuden työkalun, joka auttaa vakavien
väärinkäytösten ja epäkohtien käsittelyssä.
Työkalun kautta jätetyt ilmoitukset käsitellään Attendosta
erillisessä luottamustyöryhmässä.
– Ajatuksena on, että ongelmaan puututaan niin
varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Uusi
anonyymi kanava on tarkoitettu
käytettäväksi tapauksissa, joissa
työntekijästä ei tunnu
turvalliselta puhua
esimiehelleen tai
vastaavalle
avoimesti.

9

10

Attendo 2019 / Hoivasankareita ♥

SIJAISPERHE:

Jaettua
vanhemmuutta
Kati Savolaisella on neljä biologista lasta ja sijaislapsia on
lisäksi ollut vuosien varrella yhteensä seitsemän. Läsnäolosta
ja ”perushullunmyllystä” koostuvan arjen palkitsevimpia
hetkiä ovat pienet, sanattomat kiitokset.

K

ati Savolainen ja hänen miehensä Arto ovat
olleet naimisissa 16 vuotta, joista kymmenen he ovat toimineet sijaisvanhempina.
Sijaislapsia on ollut yhteensä seitsemän, joista
yksi on tullut Attendon kautta.
”Nuorimman haimme synnytyslaitokselta,
vanhin oli tullessaan 12-vuotias”, Kati kertoo.
Tällä hetkellä kotona asuvat omista lapsista enää 15- ja
11-vuotiaat.
– Sijaislapsia on lisäksi kirjaimellisesti niin paljon kuin laki
sallii, Kati nauraa.

ATTENDON TUKI SIJAISPERHEILLE
• Ennen sijoitusta käytävä PRIDE-valmennus. Tarjoaa tietoa
sijaisvanhemmuudesta ja lapsille mahdollisuuden päästä
hyvin valmistautuneisiin perheisiin.
• Perheelle osoitettu perhehoitopalveluiden työntekijä. Myös
puhelintuki aina saatavilla.
• Vertaistukea ja täydennyskoulutusta
• Työnohjausta perhehoitajana toimimiseen
• Vapaapäiviä perhehoitajalle

VIIKOISTA VUOSIKSI

Kati huolehtii aamuisin kouluikäiset lapset kouluun ja on päivät
kotona kahden pienemmän kanssa. Poikien kiekkoharrastus ja
lasten terapiakäynnit takaavat, että puuhaa riittää.
– Iltapäivisin toinen ottaa kuskaus- ja toinen keittiövuoron.
Päivälliselle istutaan kaikki yhdessä, Kati kertoo.
Savolaisten sijaisvanhemmuus alkoi yllättäen. Heidän lapsensa
kummit olivat sijaisvanhempia, ja Kati oli ohimennen osoittanut
kiinnostustaan. Sitten puhelin soi: ottaisitteko pienen vauvan
kahdeksi viikoksi?
– Vauva asuu meillä vieläkin ja täyttää 11 vuotta, Kati nauraa.
Kati näkee jokaisessa sijoitukseen tulevassa lapsessa Muumien
Näkymätöntä Ninniä, joka palkitsee avautuessaan ja hahmottuessaan vähitellen omaksi persoonakseen.
Kun lapsi tulee, hänen kanssaan törmää myös pelkoihin ja
mullistukseen.
– Enemmän huolestuisin, jos lapsi ei ikinä sanoisi vastaan.
Lapsella pitää olla mukava olo, jotta hän uskaltaa ja haluaa
kertoa mielipiteensä.
TYÖNÄ VANHEMMUUS

Sijaisvanhemmuus on perhehoitoa, jossa lapsen tai nuoren hoito,
kasvatus tai muu huolenpito järjestetään sijaisvanhempien luona.
Biologisilla vanhemmilla säilyy huoltajuus ja yleensä myös yhteys
lapseen.
– Jaettua vanhemmuutta, Kati kiteyttää.
Sijoittaja maksaa perheelle korvausta, jonka turvin toinen
vanhemmista voi jäädä kotiin kokopäiväiseksi perhehoitajaksi.
Savolaiset ovat olleet Attendon sijaisperheenä neljä vuotta
ja kehuvat saamaansa tukea. Sosiaalityöntekijä ja työnohjaaja
vierailevat heillä säännöllisesti tuki- ja ohjauskäynneillä.
– Tukea on aina saatavilla, Kati toteaa.
Kati sanoo, että yleisesti sijaisvanhemmuudessa on toki
kehitettävääkin.
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✒ Savolaiset ovat toimineet
sijaisvanhempina jo kymmenen vuotta.

– Käytänteet ja palkkiot vaihtelevat paljon sijoittavien tahojen
välillä. Niiden yhtenäistäminen helpottaisi paljon.
ROHKEASTI VAAN

Katin mukaan sijoitusta tarvitsevia lapsia on koko ajan enemmän.
Syyt vaihtelevat päihteistä mielenterveysongelmiin ja elämänhallinnan hankaluuksiin.
– Sijaisperheiksi soveltuvat hyvin erilaiset perheet. Tärkeintä
on, että koko perhe seisoo päätöksen takana, Kati sanoo.
Kati on koulutukseltaan lapsiin ja nuoriin erikoistunut
lähihoitaja ja viittä vaille sairaanhoitaja. Kokemusta on myös
lastensuojelusta.
– Tästä on ollut hyötyä, sillä kun aloitimme, koulutusta hommaan ei ollut. Nykyisin järjestetään PRIDE-valmennusta, joka
antaa hyvät valmiudet, hän sanoo.
Valmennukseen voi mennä, vaikka ei olisi varma päätöksestään.
– Valmennus rohkaisee monia. Itse suosittelen tätä lämpimästi!

Enemmän huolestuisin,
jos lapsi ei ikinä sanoisi
vastaan. Lapsella pitää
olla mukava olo, jotta
hän uskaltaa ja haluaa
kertoa mielipiteensä.
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KAAOKSESTA SELKEYTEEN
Louise Ardoris on Attendo Nimbusakademin
koulutusvastaava. Hän aloitti vuonna 2019 podcastsarjan ”Från kaos till klarhet” (kaaoksesta
selkeyteen), jossa hän puhuu vieraidensa kanssa
erilaisista lakisääteisiin hoivapalveluihin ja
neuropsykiatrisiin toimintarajoitteisiin liittyvistä
aiheista.
Vuoden aikana on julkaistu yhdeksän podcast-jaksoa,
jotka käsittelevät eri aiheita hankinnasta tietoisuusharjoituksiin ja vähäeleisen kohtaamisen menetelmien hyödyntämiseen. Yhdessä jaksossa Louise puhuu Attendon Ljusnevägenin ryhmäkodissa työskentelevän Lena Anderssonin kanssa Prader–Willin
oireyhtymästä. Harvinainen oireyhtymä aiheuttaa muun muassa hillitsemätöntä
ruokahalua.
Kenties parhaaksi arvioidussa jaksossa vieraaksi kutsuttu seksologi Jack
Lukkerz keskusteli yhteisasunnossa asuvien tai apua saavien henkilöiden
yhteisasumisesta. Keskustelu oli mielenkiintoinen ja sisälsi monia käytännön
vinkkejä. Jakso on ladattavissa Podcasterista, iTunesista, Spotifysta ja Libsynistä.

Attendo-johtajalle palkinto
Linköpingissä
YHTEISTYÖN KAUTTA
LISÄÄ LÄHIHOITAJIA
Attendo Fridhemmetin hoivakoti ja Malmön
kaupungin aikuiskoulutus tekevät yhteistyötä
lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimishankkeessa.
Hanke on ensimmäinen laatuaan Ruotsissa.
– Olemme ottaneet mallia Tanskasta, missä
vastaava hanke on onnistunut hyvin. Nyt
toteutamme saman Ruotsissa, ja tavoitteena on
kouluttaa lähihoitajia, jotka voivat työskennellä
Ruotsin vanhuspalveluissa, sanoo Eva Björklund,
Attendo Fridhemmetin hoivakodin johtaja.
Toiminta aloitettiin lokakuun lopulla. Työssäoppimiskoulutus tapahtuu kahtena päivänä viikossa, ja
se sisältää yhteensä kolme lukukautta Attendo
Fridhemmetissä, Malmössä. Opettajat ovat
paikalla niinä päivinä, joina opetusta annetaan.
Tällä hetkellä koulutukseen osallistuu reilut 20
opiskelijaa.

Robert Szasz, Etelän kotipalveluiden aluejohtaja, valittiin vuoden johtajaksi Tappra
Barn -hyväntekeväisyysgaalassa Linköpingissä.
Linköpingin lentoasema (LCA) ehdotti Robertia palkinnon saajaksi. He perustelivat
ehdotustaan sillä, että Robert täytti heidän mielestään parhaiten palkinnon
myöntökriteerit: ”inspiroiva, luotettava, valpas, empaattinen, rohkea ja todellinen
visionääri”.
– Robert Szasz on johtaja, joka ei näy, mutta joka saa paljon aikaan. Hän
työskentelee alalla, josta kuulemme vain huonoja asioita, mutta hän on onnistunut
saamaan aikaan jotain mahtavaa, sanoo Camilla Lejon, LCA:n toimitusjohtaja.
Robert otti huomionosoituksen vastaan
ylpeänä mutta nöyränä.
– Tämä palkinto merkitsee minulle
todella paljon, eikä tämä olisi ollut
mahdollista ilman sitoutunutta
aluejohtoa. Kiitän kaikkia, jotka ovat
tukeneet minua, sanoo Robert.
Tappra Barn -hyväntekeväisyysgaalan
järjestää Tappra Barn -säätiö, jonka
tarkoituksena on kerätä varoja lapsille,
joilla on vaikea elämä. Säätiö toimii
neljässä kaupungissa Keski-Ruotsissa, ja
tämän vuoden gaala järjestettiin
Linköpingissä.
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ATTENDON PALVELUKOTI:

Oma koti palveluiden
äärellä
Seniorikodit tarjoavat kodin rauhaa turvallisessa
ympäristössä. Palveluiden lisäksi asukkaat pääsevät
osaksi aktiivista yhteisöä.

K

otkan keskustan kupeeseen
avattiin helmikuussa Attendo
Korkeavuori Seniorikoti.
Uudenkarheat tilat tarjoavat
viihtyisät puitteet talon
asukkaille ja henkilökunnalle.
Reijo Kuusela, 88, muutti
Korkeavuoreen keväällä.
– Elämä ja arki muuttuivat heti
helpommiksi, kun tulin tänne. Ei sitä
yksin enää pärjännyt, selkävaivojen vuoksi
etenkin siivoaminen kävi turhan työlääksi,
hän kertoo.
Reijo löysi ilmoituksen Korkeavuoresta
sattumalta. Muutaman puhelun ja
esitteisiin tutustumisen jälkeen hän päätti
yhdessä lastensa kanssa, että on muuton
aika.
– Tavaroiden karsiminen oli muuton
hankalin osuus. 64 vuotta kun asuttiin
vaimon kanssa, niin kyllä siinä ehti
kampettakin kertyä.

HOIVAA JA TEKEMISTÄ TARPEEN MUKAAN. Attendon
seniorikodit tarjoavat ikäihmiselle
vuokra-asunnon sekä asukkaan tarpeiden
mukaan koostetun palvelukokonaisuuden.
Korkeavuoren Seniorikodin johtaja Kirsi
Wass kertoo, että tavoitteena on ylläpitää
asukkaan toimintakykyä.
– Tarjoamme esimerkiksi ateria
palveluita, siivousta, pyykinpesua
sekä kevyttä hoivaa. Tarpeen mukaan
autamme pukeutumisessa, pesuissa tai
lääkehoidossa ja avustamme talon sisällä
liikkumisessa. Kaikki eivät tarvitse
hoivapalveluita, jolloin päivittäisillä

hoitajakäynneillä voidaan jutustella ja
vaikka pelata korttia, Kirsi sanoo.
Seniorikodissa vietetään aikaa bingon,
tietokilpailun ja askartelun merkeissä.
Kuntosalikin löytyy. Päivittäin järjestettävää ohjattua toimintaa kehitetään
yhteisökokouksissa, joihin myös Reijo
talon aktiiviasukkaana osallistuu.
– Olen kehityskelpoinen nuorimies, hän
nauraa.
YHTEISÖ JA HENKILÖKUNTA LUOVAT TURVAA

Seniorikodin suurimpia etuja omassa
kodissa asumiseen verrattuna on
yhteisöllisyys.
– Asukkaat nauttivat suuresti yhteisistä
ruokailu- ja kahvihetkistä ja aktiviteeteista. Aina löytyy seuraa, kun siltä
tuntuu, Kirsi kertoo.
Myös Reijoa muiden asukkaiden seura
piristi huomattavasti taloon muuttaessa.
– Saa sitä rauhassakin olla, täällä on
vapaus valita. Mutta on se mukavaa, kun
ruokasalissa näkee aina kavereita.
Turvallisuus on yhteisöllisyyden lisäksi
iso etu talossa, jossa hoitohenkilökunta on
paikalla ympäri vuorokauden.
– Asukkailla on ranneke, jota painamalla hoitaja tulee viipymättä paikalle,
Kirsi sanoo.
Kysymykseen, mikä asukkaan
näkökulmasta on Korkeavuoressa parasta,
Reijo vastaa naurunremakalla.
– Voi hyvänen aika, en minä osaa
eritellä! Kaikki on niin hyvin.

✒ Reijo viihtyy loistavasti Attendon
palvelukodissa Kotkassa.

Olen kehityskelpoinen
nuorimies”, hän nauraa.
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”JOHTAJAN TUKI
on yhteisön tuki”
Suomen Attendoa luotsaava Virpi Holmqvist tietää,
että johtajan tukemisella on kertautuvat seuraukset. Kun
johtaja saa tukea, vaikutus heijastuu niin työntekijöiden
kuin asukkaiden ja heidän läheistensä arkeen.

S

uomen liiketoimintajohtajana
lokakuussa aloittaneen
Virpi Holmqvistin työ ja
vapaa-aika ovat todella
liikettä ja toimintaa. Hän
saapuu liikelounaalta haastatteluun,
jonka jälkeen on vuorossa töitä pitkälle
torstai-iltaan. Viikonlopuksi hän suuntaa
Turkuun tanssillisen voimistelun kisoihin
joukkueensa LouhenNaisten riveissä.
Vaikuttaa vauhdikkaalta. Mikä fiilis?
– Fiilis on hyvä! Juuri ihmettelin
johtoryhmän kokouksessa, kuinka
voimakas halu tehdä hyvää attendolaisilla
on. On helppo olla innoissaan, Virpi sanoo.

KAIKKI KÄDET KANNELLE Attendolaisena Virpi
on paluumuuttaja. Hän työskenteli
Attendossa talousjohtajana ja
kokonaisulkoistusten johtajana vuosina
2008–2014. Seuraavat pari vuotta Virpi
toimi Pihlajalinnassa ensin talous-, sitten
liiketoimintajohtajana. Attendoon hän
palasi Touhulan toimitusjohtajan paikalta.
Virpin mukaan hänet veti takaisin
halu rakentaa tulevaisuuden palveluita
ikäihmisille.
– Keväällä mediamyrskyä seuratessani
huomasin, etten tunnista siitä piirtyvää
kuvaa Attendosta. Jaan yrityksen
arvot, mutta muutosta tarvitaan. Tämä
on unelmatyöni: saan tarttua ruoriin,
kääntää kurssin ja luotsata meidät kohti
uutta suuntaa, Virpi sanoo.
Huhtikuun alusta lähtien Virpi
on toiminut Attendo Suomen
toimistusjohtajana; tehtävässään

hän vastaa sekä taloudellisesta että
laadullisesta tuloksesta. Virpille
työntekijän ja asukkaan näkemykset ovat
tärkeitä. Hän onkin vieraillut jo melkein
30 yksikössä.
– On tärkeää kuulla ihmisiä, joita
muutos koskee. Haluan olla osallistava ja
systemaattinen johtaja.
TYÖNTEKIJÄKOKEMUKSESTA ASIAKASKOKEMUKSEEN

Virpin mielestä hoivan laatu koostuu niin
palvelun saajan, hänen läheisensä kuin
palvelun maksajankin näkökulmista. Silti
palvelun saaja pitäisi aina asettaa etusijalle.
Hyvään asiakaskokemukseen päästään
positiivisen työntekijäkokemuksen kautta.
– Asukkaalla pitää olla oikeus vaikuttaa
omaan arkeensa, ja myös läheisten
toiveita tulee kuunnella. Jotta tämä
onnistuisi, työntekijälle pitää tarjota
hyvät edellytykset tehdä työnsä hyvin ja
niin, että voi olla työstänsä ylpeä, Virpi
kiteyttää.
Virpi näkee, että työntekijäkokemukseen voidaan vaikuttaa tukemalla yksikön
johtajan työtä. Johtajan työ heijastuu
suoraan työntekijöiden arkeen ja asiakkaan kohtaamiseen. Juuri lähijohtajuus
on yksi asia, johon Attendolla on päätetty
panostaa. Paljon on jo tehtykin.
– Aikaisemmin yksiköiden johtajien
esimies oli aluejohtaja, jolla saattoi
olla 40 alaista – luonnollisesti tuki on
tällöin ollut vähäistä. Nyt välissä ovat
aluepäälliköt, joilla on vähemmän alaisia
ja huomattavasti enemmän aikaa olla
tukena jokaiselle johtajalle, Virpi summaa.

Lähijohtajuuteen p
 anostaminen on
Virpistä myös lääke työntekijäpulaan.
– Hyvä johtaja luo yksikölle hyvän
maineen. Yksi viisaimmista kuulemistani
sanonnoista on, luo takaovelle jono, niin
etuovellekin syntyy jono, hän sanoo.
Entä ne voimistelukisat, millä
taktiikalla Virpi lähtee viikonloppuun?
– Tavoitteena on, että ei olla viimeisiä!
Me lähdetään kisoihin ensisijaisesti
nauttimaan, toissijaisesti pärjäämään,
hän nauraa.

Nimi: Virpi Holmqvist
Ikä: 49
Työpaikka: Attendon Suomen
pääkonttori Helsingissä
Tehtävä: toimitusjohtaja
Attendolla: 7 vuotta
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✒ Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi
Holmqvist viihtyy vapaa-ajallaan
voimistelun parissa.
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Kaikilla on oikeus
hyvään ruokaan
Attendo on pitkään panostanut siihen, että asiakkaat saavat ravitsevaa ruokaa
tarpeidensa mukaan. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa God Mat -konseptin myötä
yhä suurempi osa ruoasta valmistetaan paikallisesti ja koko ruokailukokemus paranee.

A

ttendo Skandinavian God
mat -konsepti ei koske vain
ruokalistoja ja reseptejä
vaan ruokaa ja ruokailuja
kokonaisuudessaan. Hyvässä
ruokailussa on kyse muustakin kuin siitä,
mitä lautaselta löytyy, sanoo Attendo
Skandinavian suurtalouskokki Erik
Arosenius, joka vastaa uuden konseptin
käytännön toteutuksesta.
Erik palkattiin kehittämään Attendo
Skandinavian yksiköiden ruokapalveluita vuonna 2018. Vaikka Attendon
ruokaa pidettiin maistuvana, ruoan
laittamista ja ruokailua ei ollut lähestytty
järjestelmällisesti.
Tähän on tullut muutos. Pohjimmiltaan
kyse on FAMM-ruokailumallin (Five
Aspect Meal Model, viisi näkökulmaa
ruokailuun) käyttöönotosta. Malli

pyrkii tarjoamaan ruokailijoille mahdollisimman hyvän ja kokonaisvaltaisen
ruokailuelämyksen.
Konseptin muuntelua helpottaakseen
Erik tiimeineen on kehittänyt pohjoismaisille ravintosuosituksille perustuvan
oppaan. Se on hakuteos, joka sisältää
maistuvia aamiais-, välipala-, lounas-,
päivällis- ja ilta-ateriaehdotuksia, joita
Attendon yksiköt voivat muunnella omille
asiakkailleen mieleisiksi. Reseptejä
muutetaan jatkuvasti satokauden ja
vuoden kohokohtien mukaan. Tarjottava
ruoka perustuu ruotsalaiseen kotiruokaan,
mutta ruokalistan monipuolisuuteen
kiinnitetään runsaasti huomiota, niin että
ruoat sopivat mahdollisimman monelle
asiakkaalle.

FAMM – FIVE ASPECT
MEAL MODEL
Attendo Skandinavian Viiden
näkökulman ruokailumalli:
• Ruokailutila. – kalusteiden,
värivalintojen ja lämpötilan on oltava
ruokailuun sopivia
• Seurustelu – ruokailun aikana
on mahdollisuus sosiaaliseen
yhdessäoloon ja kanssakäymiseen
• Esillepano – ruoka ja juoma on pantu
esille ruokahalua herättävällä tavalla
• Tunnelma – valaistusta ja ympäristöä
mukautetaan ruokailun mukaan
• Valvonta- ja hallintojärjestelmä –
ateria on valmistettu voimassa olevien
lakien mukaisesti ja siinä on otettu
huomioon asiakkaita koskevat neuvot
ja suositukset.
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Erik johdattaa
Attendoa Ruotsissa
kohti parempia
ruokaelämyksiä
Attendon suurtalouskokki Erik Aroseniuksella
on tärkeä tehtävä: parantaa ruokapalveluita
levittämällä God Mat -konseptia (suom. ”hyvää
ruokaa”) kaikkiin Attendo Skandinavian yksiköihin.

E

rik on taustaltaan kokki, ja hän on työskennellyt useissa
huippuravintoloissa, ennen kuin päätti tehdä suunnan
muutoksen ja ottaa suurempaa kokonaisvastuuta
ravitsemuksesta. On selvää, että Erik on omistautunut
työlleen.
– Ravitsemus on todella tärkeää asiakkaillemme. Hyvän
ruoan avulla voimme vähentää aliravitsemusta ja levottomuutta,
parantaa työympäristöämme ja pitää asiakkaat ja heidän
läheisensä tyytyväisinä. Meidän pitää entisestään kasvattaa
Attendon jo nyt korkeaa tietämystä ruoasta – siten voimme olla
vielä parempia, sanoo Erik.
Vuoden 2019 aikana Erik ja hänen kollegansa Zara Isaksson
vierailivat Ruotsissa kaikissa Attendon hoivakodeissa käynnistääkseen työn uuden konseptin parissa. Aikataulu on ollut tiukka,
sillä heidän on pitänyt matkustaa maan joka kolkkaan.
tarjota tukea yksiköille ja kehittää
työtapoja, joilla helpotetaan systemaattista työtä ruoan ja ruokailun parissa. Työhön kuuluu ruokatoimitusten logistiikkaongelmien
kanssa painimista, elintarvikehygieniarutiinien kehittämistä,
ravintosisältölaskelmia, reseptien ja ruokalistojen kirjoittamista,
tilauskoulutuksia ja paljon muuta.
– Voidaan sanoa, että teen kaikkeni helpottaakseni kollegoideni
arkea ja varmistaakseni, että asiakkaamme saavat hyvää ruokaa.
Vaikka onkin vielä liian aikaista arvioida työn vaikuttavuutta,
Erik on jo huomannut muutosta parempaan.
– Joissakin yksiköissä tehdään todella loistavaa työtä. He
tekevät aktiivisesti töitä ruoan ja ruokailun parissa ja ovat todella
ymmärtäneet ravitsemuksen tärkeyden. On kuitenkin myös
yksiköitä, jotka tarvitsevat edelleen tukeamme. Teemme heidän
kanssaan töitä tilanteen parantamiseksi.
Erik tietää jo nyt, miten haluaa jatkossa kehittää konseptia
eteenpäin.
– Haluan, että voimme tulevaisuudessa tarjota enemmän
kasvisruokaa ja että otamme vastuuta tuottamastamme ruokahävikistä. Teemme jatkossa tiiviisti yhteistyötä hankintatiimin
kanssa löytääksemme uusia, jännittäviä tuotteita, joiden avulla
voimme parantaa God Mat -konseptia entisestään, kertoo Erik.
SUURTALOUSKOKIN TEHTÄVÄNÄ ON
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ATTENDO DUVANISSA
VALMISTUU HYVÄÄ RUOKAA
Keittiöstä leijaileva ruoan ja uuniomenoiden tuoksu vetää asukkaiden huomion
puoleensa. Monelle Attendo Duvanissa asuvalle ruoka-ajat tarjoavat tilaisuuden
seurustella ja keskustella kaikesta maan ja taivaan väliltä.

E
Ruokailutilassa
teemme kaikkemme
viihtyvyyden
edistämiseksi.
✒ Mukava juttutuokio parantaa
osaltaan ruokailukokemusta.

telä-Ruotsissa, Attendo Duvanin
keittiössä lounaan valmistus ja
tarjoilu ovat täydessä vauhdissa.
Ruokalistalla on kalagratiinia
ja keitettyjä perunoita sekä
salaattia. Jälkiruokana on kotitekoista
omenapiirakkaa jäätelön kera.
Kalagratiinia odotetaan, sillä se on
ruokalaji, jonka Duvanin asukkaat
tuntevat ja josta he pitävät. Ruokalista on
tarkkaan suunniteltu, ja siitä päätetään
yhdessä asukkaiden kanssa.

– Ruokalistat tehdään aina oman
väen kesken. Attendo Duvanissa on
asukasneuvosto, jossa asukkaiden
edustajat voivat vaikuttaa tuleviin
ruokalistoihin. Minusta on tärkeää, että
ruoan syöjät saavat vaikuttaa siihen, mitä
on tarjolla, hoivakodin johtaja Susanne
Rosell sanoo.
KOKO GOD MAT -KONSEPTI (suom. hyvää
ruokaa) on tärkeä Duvanissa.
Erityistä huomiota kiinnitetään
ruokailuympäristöön ja ruoan
esillepanoon. Sillä on erittäin suuri
vaikutus ruokahaluun ja näin myös
ravinnonkulutukseen, Susanne kertoo.
Ruokasalissa on panostettu
viihtyvyyteen. Ruokavieraita odottavat
hienot pöytä- ja lautasliinat. Ruokailussa
ei ole kyse pelkästä ruoasta, ja sen
huomaa jo valmisteluista.
Ruokailujen suurimmasta haasteesta
tiedusteltaessa Susanne mainitsee ruoan
tasalaatuisuuden säilyttämisen läpi
päivän. Koska ruokaa tekevät eri ihmiset,
on haastavaa varmistaa, että kaikki
ruokaa laittavat työntekijät valmistavat
yhtä hyvää ruokaa, hän selventää.
Myös jatkuvuus on iso haaste.
Ruokalistaa ei saa muuttaa lyhyellä
varoitusajalla, Susanne kertoo.
– Asiaa voisi verrata ravintolassa
käymiseen. Jos haluat hampurilaisen
ja menet hampurilaisravintolaan,
olet asennoitunut syömään juuri
hampurilaisen, et lihapullia. Joskus
muutos on kuitenkin välttämätöntä.
Ruokalistat voivat joskus muuttua,
mutta siitä pitää ilmoittaa hyvissä ajoin,
niin että asukkaat voivat valmistautua
muutoksiin.
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✒ Tarkka laadunvalvonta on tärkeää
varmistaaksemme hyvän ruuan asiakkaillemme.

Laadukasta ruokaa itse tehtynä
Suomessa noin 250 Attendo-kodin sydämenä sykkii keittiö.
Keittiöiden henkilökunta laittaa asukkaille ensiluokkaista ruokaa
ja tarkkailee ruoan laatua joka päivä.
Ruoka nähdään Attendossa merkittävänä
osana hyvää hoivaa.
– Ravitseva ja syömään houkutteleva
ruoka tukee terveyttä ja tarjoaa elämyksiä.
Päivää rytmittävät ruokailuhetket
ovat myös tärkeä linkki asukkaiden ja
henkilökunnan välillä. Kuulumiset on
mukava jutella yhteisen pöydän ääressä,
ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Katja
Vuorenmaa sanoo.
Attendossa ruoka valmistetaan itse.
Perunamuusi tehdään perunoista ja
liharuoat tuoreesta lihasta. Kasvikset
valitaan satokauden mukaan. Uunituoreen

leivän ja leivonnaisten tuoksu leijailee
keittiöistä päivittäin.
Yli 70 prosenttia käytetyistä raakaaineista on kotimaisia. Laadukkaista
raaka-aineista Attendon kokit valmistavat
perinteistä kotiruokaa, asukkaille
tuttuja makuja. Ruokien suunnittelussa
huomioidaan sesongit ja juhlat.
Maukas ateria luo viihtyvyyttä
ja tuttuus turvallisuuden tunnetta.
Attendossa ruoan laatu on kuitenkin
muutakin kuin herkullisuutta.
– Ruoan laadun tulee olla kohdillaan
ravitsemuksesta ja raaka-aineista

ruokailutapahtumaan saakka. Laatu
koostuu useista palikoista ja sitä
valvotaan sekä kehitetään meillä
jatkuvasti, Katja kertoo.
Omavalvonnan tavoitteena on löytää
riskipisteet, jotka voisivat heikentää
ruoan laatua tai turvallisuutta. Laatua
tarkkaillaan mittaamalla lämpötiloja,
kirjaamalla siivoustoimenpiteet ja
kuljetukset sekä aistinvaraisella
arvioinnilla. Näin ruoanvalmistuksen
ketjua voidaan helposti tarvittaessa
korjata ja miettiä jatkotoimenpiteitä.
– Omavalvontaprosessimme on
todella korkealla tasolla. Ihmisille
ruokaa laittaessa on tärkeintä miettiä,
miltä minusta asiakkaana tuntuisi.
Kehittäminen on innostavaa!
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MAAPALLON
TOISELTA PUOLEN

”Hoivan 
tulee olla
kiireetöntä”

Nimi: Margie ”Maikki” Mendoza
Ikä: 31
Työpaikka: Attendo Onnenkehrä,
Hyvinkää
Tehtävä: Lähihoitaja
Attendolla: 4 vuotta
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Filippiineiltä Suomeen muuttanut
lähihoitaja Margie Mendoza
pitää viilistä ja suomalaisista
visailuohjelmista. Hän yllättyi
myös suomalaisten
puheliaisuudesta.

M

inua kutsutaan täällä
Maikiksi”, Margie Mendoza
kertoo.
Maikki on asunut
Suomessa ja työskennellyt
Attendossa neljä vuotta.
– Kuulin kaveriltani, että Suomessa
tarvitaan hoitajia. Pääsin vuoden
kestävään koulutukseen ja lopulta tänne
tekemään töitä.
Suomeen lähtöä valmistelevan
koulutuksen järjesti henkilöstöpalvelu
Silkkitie. Pääsykoe oli haastava, noin
tuhannesta hakijasta pääsi mukaan vain
kolmekymmentä. Vuoden aikana Maikki
opiskeli suomen kieltä, kävi läpi testejä
sekä tutustui suomalaiseen kulttuuriin.
Muun muassa Tuntematon sotilas tuli
tutuksi.
– Uusi kieli ja kulttuuri olivat
jännittäviä! Ennen kurssia ainut
Suomesta tietämäni asia oli Nokia, Maikki
nauraa.

KOULUTTAUTUMISTA TYÖN OHESSA. Maikki oli
opiskellut aiemmin sairaanhoitajaksi sekä
työskennellyt vapaaehtoisena hoitajana.
Kotimaassa töitä ei kuitenkaan ollut
tarjolla, eikä palkkatasokaan houkutellut
jäämään. Työskentely suomalaisessa
hoivakodissa kuulosti kiinnostavalta
vaihtoehdolta.
– Filippiineillä hoivakoteja on vain
rikkaille. Hoivakoti oli ihan uudenlainen
työpaikka minulle.
Heti Suomeen muutettuaan Maikki
sai työpaikan Lohjalta Attendo
Ventelästä, josta hän siirtyi pian Attendo
Vappulaan. Nyt hän työskentelee Attendo
Onnenkehrässä Hyvinkäällä. Työnsä
ohessa hän on opiskellut lähihoitajaksi
oppisopimuksella ja tekee parhaillaan
tuotekehitystyön ammattitutkintoa.
– Olen viihtynyt todella hyvin ja
olen iloinen Attendon tarjoamista
mahdollisuuksista. Saan tehdä töitä ihanien
ihmisten kanssa ja opin paljon uutta
erilaisista sairauksista, Maikki kertoo.

KUIN OMAT ISOVANHEMMAT Maikki
osallistuu aktiivisesti työpaikkansa
kehittämiseen ja järjestää asukkaiden
iloksi päivätoimintaa. Toisinaan hän
kutsuu viereisen päiväkodin lapset
piristämään asukkaiden päivää
tai järjestää kosmetologin kanssa
kauneudenhoitotempauksen. Ensi vuoden
alusta hänen arkeensa tuovat vaihtelua
laatukoordinaattorin tehtävät.
– Minulle on tärkeintä, että saan antaa
hoivaa kiireettömästi ja asiakaslähtöisesti.
Hoidan asukkaita kuin he olisivat omia
isovanhempiani.
Suomi tuntuu Maikista jo kodilta.
Kotimaastaan hän kaipaa perheen lisäksi
eniten mausteista ruokaa, mutta on
tottunut miedompiinkin makuihin.
– Suomalainen jouluruoka ja viili
ovat suosikkejani. On myös hienoa,
miten Suomessa arvostetaan luontoa
ja kotimaisuutta – kaikki ovat aivan
innoissaan uusista perunoista!

Filippiineillä
hoivakoteja on vain
rikkaille. Hoivakoti
on ihan uudenlainen
työpaikka minulle.
Margie Mendoza

Luvassa lisää filippiiniläisiä sairaanhoitajia
Attendon projekti, jonka puitteissa se puitteissa on palkattu töihin filippiiniläisiä
sairaanhoitajia, on ollut menestys. Vuonna 2019 projektia päätettiin jatkaa
ainakin vuoteen 2022 asti.
Carina Andersson on Attendo Skandinavian
henkilöstöpäällikkö. Hän on ollut mukana
projektissa sen alusta asti vuodesta 2016.
– Pohjoismaissa on kova pula
sairaanhoitajista, ja meidän on tehtävä
asialle jotain. Emme voi tarjota hyvää hoivaa
ilman sairaanhoitajia, Carina sanoo.
Projektin menestys on suurilta osin erittäin
hyvän suunnittelun ja valmistelevan työn
ansiota. Ennen kuin projektiin osallistuvat
saavat luvan työskennellä Attendon
Pohjoismaiden yksiköissä, he opiskelevat
ruotsia tai suomea Filippiineillä yhden vuoden
ajan.
Menestys on ollut myös hakijoiden ansiota.
Kaikilla hakijoilla on vankka koulutustausta ja
vähintään neljän vuoden perusopinnot
takanaan.
– Tässä on kyse taitavista henkilöistä, jotka
on rekrytoitu kovassa kilpailutilanteessa.
Jännittävä projekti on houkutellut
palkkalistoille sekä naisia että miehiä, Carina
sanoo.

Filippiineiltä on jo pitkään lähtenyt runsaasti
työvoimaa sairaanhoitoalalle. Osa
työntekijöistä on siirtynyt töihin Lähi-itään ja
muualle Aasiaan, mutta myös Yhdysvaltoihin
on riittänyt lähtijöitä. Lähivuosina
filippiiniläisten sairaanhoitajien on ollut
vaikeampaa löytää töitä ulkomailta, minkä
vuoksi sairaanhoitajista on tänä päivänä
ylitarjontaa.
Attendo on projektin alkamisen jälkeen
ottanut vastaan 400 sairaanhoitajaa, jotka
ovat aloittaneet harjoittelijoina
Attendon yksiköissä.
Heistä 136 on nyt
sertifioitu
työskentelemään
sairaanhoitajina.
Projektiin
filippiiniläistä
otetaan 100 uutta
hoitajaa on otettu
opiskelijaa joka
vastaan
vuosi. Vuonna
Attendolla
2019 projektia
päätettiin jatkaa vuoteen
2022 asti.

400
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Terveyskuuri
eläinten
parissa
Kesälampaat ihastuttavat
asukkaita Norjassa
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Attendon Rødtvetin hoivakodissa Norjassa on
rakennettu lammaslaidun hoivakodin yhteyteen.
Laitumella lampaat saavat kulkea vapaana.
Ne määkivät ja loikkivat tuottaen iloa niin
työntekijöille kuin asukkaillekin.

R

ødtvetin hoivakodissa lampaita
on päästetty laiduntamaan
puutarhaan aidatulle alueelle
jo viitenä peräkkäisenä
vuotena. Lampaista onkin
muodostunut yksi vuoden
kohokohdista. Muutkin
kuin hoivakodin asukkaat ja työntekijät
ovat tykästyneet lampaisiin. Viereisen
päiväkodin lapset ovat riemuissaan
päästessään syöttämään niille ruohoa.

ELI HEGGEDAL KÄY USEIN lampaiden luona.
Hän yrittää päästä laitumelle joka päivä
ja houkuttelee siellä lampaita luokseen
ruokapellettien tai ruohon avulla.
– Lampaat ovat mielestäni todella
hauskoja. Niitä on ihana seurata.
Mukavinta on, että myös lapset tulevat
tänne niitä katsomaan, Eli kertoo.
Hoivakodin johtaja Jacqueline Sæby
pitää lampaita osana toimipaikan
hoivatyötä. Hän uskoo tutkimuksiin, joissa
on osoitettu eläimillä ja luonnolla olevan
positiivisia terveysvaikutuksia.
– Tutkimuksilla on osoitettu, että
luonnossa liikkumalla ja eläinten kanssa
aikaa viettämällä voidaan vähentää
ahdistuneisuutta ja stressiä. Saman
olemme huomanneet myös Rødtvetissä.
Monien ruokahalu ja unenlaatu ovat
parantuneet, minkä myötä myös joitakin
lääkkeitä on tarvittu vähemmän, sanoo
Jacqueline.

osallistui
SYMFONI-projektiin, jonka
tavoitteena oli dokumentoida erilaisten
vanhustenhoitomenetelmien vaikutuksia.
Projekti oli menestys, ja sen avulla
osoitettiin, että eläinterapiasta,
musiikkiterapiasta ja sensorisesta
terapiasta eli kosketushoidosta on hyötyä
terveydelle ja hyvinvoinnille. Hoidoilla
muun muassa parannettiin unenlaatua ja
vähennettiin rauhattomuutta.
Eläinten hyödyntäminen hoivatyössä
yhdistetään usein sellaisiin eläimiin,
jotka on erityisesti koulutettu tähän
tarkoitukseen, esimerkiksi terapiakoiriin

VUONNA 2016 ATTENDO RØDTVET

”Lampaat ovat
mielestäni todella
hauskoja. Niitä on
ihana seurata.
Eli Heggedal

tai -hevosiin. Norjassa Attendo on
kuitenkin vienyt eläinten käytön
tätä pidemmälle ja siten helpottanut
eläinterapian hyödyntämistä
päivittäisessä hoivatyössä.
KAHDESSA MUUSSA OSLOSSA SIJAITSEVASSA
HOIVAKODISSA – Attendo Paulus Sykehjemissä
ja Attendo Romsåsissa – on karppiallas,
jonka ääreen asukkaat mielellään
kokoontuvat katselemaan kaloja ja
seuraamaan niiden ruokintaa. Pauluksessa
on lisäksi puutarhassa käyskenteleviä
kanoja, jotka ovat vanhusten mieleen.
– Monilla asukkailla on itsellään ollut
kanoja nuoruudessaan, joten puutarhan
kanat palauttavat heidän mieleensä
lapsuusmuistoja. Lisäksi saamme kanoilta
munia ruoanlaittoon, toteaa Ingeborg
Selnes, Pauluksen toiminnanohjaaja.

HOIVAKOTIEN
ELÄIMET
Attendo tarjoaa myös Suomessa
eläinavusteista terapiaa, ja monissa
yksiköissämme vierailee säännöllisesti
eläimiä, kuten terapiakoiria ja laamoja.
Kannattaa myös kysyä mahdollisuutta
tuoda oma lemmikki mukanaan
Attendon hoivakotiin.
Tutkimukset ovat osoittaneet
eläinten tuottavan monia hyötyjä
ikäihmisten palveluissa, sillä ne
• lisäävät hyvinvointia
• vähentävät yksinäisyyttä
• vähentävät stressiä, ahdistuneisuutta
ja rauhattomuutta
• tarjoavat mahdollisuuksia
spontaaniin toimintaan
• tarjoavat keskustelunaiheita
• parantavat ruokahalua
• parantavat unenlaatua
• vähentävät lääkityksen tarvetta.
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Attendo asettaa
arvot keskiöön
Anders Berg toimii Attendon
aluepäällikkönä Ruotsissa ja on yksi
vuonna 2019 alueelliseksi
arvovalmentajaksi nimitetyistä
henkilöistä. Nyt hänestä on tulossa yksi
avainhenkilöistä, joiden tehtävänä on
saada Attendo ottamaan arvot
huomioon aiempaa järjestelmällisemmin.

A

ttendon toiminta on ollut vuosia sidoksissa
arvoihin, ja jokaista panostusta on ohjannut
kirkas visio: vahvistamassa ihmistä. Visio
pohjautuu työlle, joka tehtiin runsas kymmenen
vuotta sitten, kun Attendo alkoi tosissaan kehittää omaa
toimintaansa. Siitä lähtien kaikkea toimintaa ovat määrittäneet Attendon kolme arvoa, osaaminen, sitoutuminen ja
välittäminen, oli kyse sitten kotipalveluista, ikäihmisten
tai toimintarajoitteisten henkilöiden asumisesta tai
palvelukodeista.
– Arvot ovat vahvasti sidoksissa Attendon brändiin.
Aktiivinen arvotyö vaikuttaa siihen, että työntekijät
luottavat visioomme ja arvoihimme. Se vahvistaa Attendon
imagoa, Anders sanoo.
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Aktiivinen arvotyö
vaikuttaa siihen, että
työntekijät luottavat
visioomme ja
arvoihimme.
Anders Berg

ANDERS VOI TODISTAA, että arvoilla on vankka tuki
Attendon toiminnassa, ja että kukin arvo määrittää
hoivan antamista.
– Minulle sitoutuminen tarkoittaa, että voin yhdessä
sitoutuneiden työkavereideni kanssa tehdä hyviä
päätöksiä jokapäiväisessä työssä. Osaaminen edustaa
sekä työssä opittavia uusia taitoja että kollegojen työn
edistämistä. Välittäminen merkitsee palvelua sekä
työkavereiden että asiakkaiden kunnioittavaa kohtelua.
Anders on ollut Attendo Individin ja Familj Norrin
aluepäällikkö vuodesta xxxx lähtien. Alue kokoaa
yhteen kaikki yksiköt, jotka tarjoavat sosiaalista tukea
sitä tarvitseville lapsille ja aikuisille Pohjois-Ruotsissa.
Tuki voi tarkoittaa tarkoittaa tuettuja asumispalveluja,
perhekoteja tai palvelukoteja, jotka on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisista toimintarajoitteita
tai psykososiaalisia tarpeita.

Aluejohdon tapaamisessa kaikki uuden arvo-organisaation jäsenet
saivat tilaisuuden tavata ja ottaa osaa suunnitteluun.
Toteutettavana on kunnianhimoinen ohjelma.
– Kaikki yksiköt ovat valinneet vähintään paikallisen
arvovalmentajan ja koulutusta ollaan järjestämässä.
Aion itse olla paikalla valmentajia kouluttamassa.
Ajatuksena on, että työntekijät tapaavat ja verkostoituvat toistensa kanssa paitsi arvotyön vuoksi myös
kehittääkseen yksiköiden toimintaa ja jakaakseen hyviä
käytäntöjä.
Anders on nähnyt jo monia todisteita siitä, että arvoja
tarvitaan ja että ne vaikuttavat arkeen.
– Työntekijämme ovat erittäin sitoutuneita työskentelemään apua ja tukea tarvitsevien lasten ja aikuisten
parissa. Sanoisin, että tämä aito kiinnostus antaa
leimansa koko työlle. Se lyö leimansa ammattimaiseen
toimintaan ja luo hyvän tunnelman, sillä kaikilla on
sama tavoite, sanoo Anders.
TYÖ LÄHTI KÄYNTIIN JO SYKSYN AIKANA.

Uusi organisaatio
korostaa arvotyön
merkitystä
Vuonna 2019 Attendo käynnisti
uudelleen arvotyöorganisaationsa
toiminnan. Tarkoituksena on
vahvistaa aktiivisen arvotyön
edellytyksiä Attendolla.

– Arvo-organisaatio huolehtii,
että arvotyötä painotetaan, ja
luo pohjan arvotyölle. Kun
pohja ja suuntaviivat ovat
kunnossa, voivat yksiköt
jatkaa työtä omalla luovalla
tavallaan, niin että arvot
läpäisevät Attendon jokaisen
yksikön toiminnan, sanoo
henkilöstöasiantuntija
Johanna Thunander
Mårtensson, joka ohjaa uuden
arvo-organisaation toimintaa
yhdessä kollegansa Pernilla
Månssonin kanssa.

✒ Johanna Thunander johtaa
arvotyötä.

Arvo-organisaation toimintaan
kuuluu, että Attendolla on vähintään
alueellinen arvovalmentaja kullakin alueella Skandinaviassa.
Arvovalmentajat toimivat yhteistyössä omien aluepäälliköidensä
kanssa ja varmistavat, että paikalliset arvovalmentajat saavat
koulutusta ja tukea arvotyöhönsä.
Kuhunkin yksikköön nimitetään myös paikallinen
arvovalmentaja, joka tekee yhteistyötä yksikön johtajan
kanssa. Ajatuksena on, että kussakin yksikössä suunnitellaan
ja priorisoidaan arvotyötä. Paikalliset arvovalmentajat ovat
Attendon arvotyön lähettiläitä ja innoittajia sekä tukevat yksikköä
ja sen työntekijöitä ihmisten kohtaamisessa ja päätöksenteossa.
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ROPPAKAUPALLA VAPAUTTA JA VASTUUTA

”Tyytyväinen
henkilöstö, parempi
palvelu”
Mielenterveyskuntoutujien palvelukotia johtava Jyrki Kulmala luottaa
alaisiinsa. Henkilökunta onkin keskimääräistä tyytyväisempää.

A

– Tyytyväinen henkilöstö, parempi palvelu, Jyrki summaa.
Myös asukkaiden läheisill on syytä myhäilyyn. Jyrkin mukaan
läheisillä tyytyväisyys johtuu osittain palvelukodin asumisjaksojen
ja henkilökunnan työsuhteiden pituudesta. Läheiset ovat oppineet
tuntemaan henkilökuntaa ja luottamaan heihin.
– Läheiset voidaan kuitenkin vakuuttaa vain ja ainoastaan
heidän itse tekemiensä havaintojen kautta. Avoimuus, yhteistyö
ja viestintä korostuvat. Olemme läheisiin yhteydessä ja tapaamme
heitä säännöllisesti, Jyrki sanoo.

ODOTUKSET KIRKKAINA MIELESSÄ Kesällä Pakilan rauhalliselle
o makotitaloalueelle muuttaneen Lassilan palvelukodin tilat
kiiltelevät uutuuttaan. Talossa työskentelee kolmessa vuorossa
11 lähihoitajaa tai sairaanhoitajaa. Kaikilla työntekijöillä on
työtehtävien edellyttämä koulutus.
– Työkin on käytännössä sellaista, että aputöitä ei oikein ole,
Jyrki toteaa.
Väki tuntuu olevan tyytyväistä. Tuoreen henkilöstötyytyväisyyskyselyn mukaan Lassilan palvelukodin henkilöstö on
tyytyväistä niin työyksikköönsä kuin esimiestyöhön.
Työntekijät perustelevat arviotaan sillä, että he voivat itse
vaikuttaa työhönsä. Työt on organisoitu hyvin ja odotukset ovat
selvät. Osaamista jaetaan, ja henkilöstö on valmis tekemään
enemmän kuin odotetaan.

ARKISIA ASKAREITA JA VIRIKKEITÄ Attendo Lassilan palvelukodin 30
asukasta ovat keskimäärin 50–60-vuotiaita pitkään sairastaneita
mielenterveyskuntoutujia, sekä miehiä että naisia. Kuntoutuksen
tavoitteena on lisätä ja ylläpitää heidän toimintakykyään
mahdollisimman hyvin.
Puolet asukkaista kuuluu palveluasumisen ja puolet tehostetun
palveluasumisen piiriin. Asukkaat kulkevat itsenäisesti omin
avaimin, mutta tehostetun palveluasumisen puolella paikalla
päivystää yöhoitaja.
Talon arkea rytmittävät yhteiset ruokailut ja perusaskareet.
Asukkaat siivoavat ja pesevät pyykkiä ohjaajien avustuksella.
Ohjelmaan kuuluu myös erilaista virikeohjelmaa, kuten liikuntaa,
retkiä, askartelua ja musiikkihetkiä – discoja unohtamatta.
– Mielenterveysongelmaiset ihmiset eivät yleensä ole kovin
aktiivisia, vaan heille on tyypillistä aloitekyvyn lasku ja
vetäytyminen. Henkilökunnan iso haaste onkin kannustaa
asukkaita osallistumaan päivän askareisiin ja erilaiseen
toimintaan, Jyrki kertoo.
– Työntekijät ovat kuitenkin motivoituneita ja hoitavat
työtehtävänsä vastuullisesti ja huolellisesti. He kunnioittavat
asukkaita ja tietävät, että heidän työnsä on tärkeää.

ttendo Lassilan mielenterveyskuntoutujien
palvelukodin johtaja Jyrki Kulmala johtaa
joukkojaan vapaus ja vastuu etunenässä.
– Minä hoidan omat työni ja henkilökunta
omansa. En mene työntekijöiden tontille
puhaltelemaan niskaan enkä korjailemaan tai
esittämään näkemyksiäni, jos niitä ei tarvita.
Asiat voi usein hoitaa monella eri tavalla – ihmiset tykkäävät, kun
heihin luotetaan, Kulmala kiteyttää.
Jyrkillä itsellään on alalta pitkä työkokemus, joten hän tuntee
työn käytännön haasteet. Attendossa hän kuitenkin toimii ainoastaan esimiehenä ja vastaa hallinnollisista töistä.
– Minulla on riittävä toimintavapaus ja voin järjestää töitäni
pitkälti omalla tavallani. Attendossa luotetaan ja annetaan tilaa
hoitaa asiat. Yhteistyö esimiesten kanssa on toiminut hyvin.
Tukea saa, kun sitä tarvitsee.
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Nimi: Jyrki Kulmala
Ikä: 54
Työpaikka: Attendo Lassila, Helsinki
Tehtävä: Palvelukodin johtaja
Attendolla: 8 vuotta
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Yhteiset tavoitteet siivittivät Vallentunan
hoivakodin menestykseen
Kun Anette Högberg
aloitti työt Attendo Vallentunan hoivakodissa, häntä
odottivat rutiinien puute ja
asiakastutkimuksessa
saadut surkeat arvosanat.
Kahdessa vuodessa hän
on onnistunut luomaan
hyvin toimivan yhteisön, ja
asiakkaat ovat tyytyväisiä.

K

un Anette Högbergistä kaksi
vuotta sitten tuli Keski-Ruotsissa
sijaisevan Attendo Vallentunan
hoivakodin johtaja, alkoi
todellinen myllerrys. Johtajat
olivat vaihtuneet tiuhaa tahtia, mikä oli
herättänyt huolta niin asukkaissa ja heidän
läheisissään kuin työntekijöissäkin.

ANETTE ALOITTI TÄRKEIMMÄSTÄ ja järjesteli
toiminnan rutiinit ja asiakirjat kuntoon.
Seuraavaksi hän kiinnitti huomionsa
henkilöstöön ja varmisti, että kaikilla oli
sama näkemys toiminnan tavoitteista.
Alkuvaiheessa käytiin useita kahdenkeskisiä keskusteluja, mutta myös osaamisen
kehittämiseen ja ihmisten kohteluun
kiinnitettiin runsaasti huomiota.

– Halusin työntekijät mukaan heti alusta
lähtien, sillä muutos ei olisi ollut mahdollinen ilman heitä, Anette sanoo.
Anette kartoitti toiminnan kehittämiskohteita yhdessä työntekijöiden
kanssa. Tämän jälkeen työtä jatkettiin
työryhmissä, joissa työskenneltiin
järjestelmällisesti kohti osatavoitteita.
– Työryhmissä on suhtauduttu
työhön tosissaan. Ryhmiin kuuluvat
työntekijät ovat ottaneet paljon vastuuta
kehitystyöstä.
uudelleen yhteisten
tavoitteiden tärkeyttä.
– Käymme jatkuvaa vuoropuhelua siitä,
miten voimme parantaa toimintaamme ja
saavuttaa tavoitteemme. Kun esimerkiksi

ANETTE KOROSTAA YHÄ
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pohdimme ruokaan ja ruokailuun liittyviä
asioita, pidämme huolen, että työntekijät
ovat mukana keskustelussa ja kehittelevät
ideoita, jotta päädymme parhaaseen
mahdolliseen lopputulokseen.
Kun puhe kääntyy hoivakodin johtajuuteen, Anette korostaa työntekijöiden
merkitystä.
– On lapsellista kuvitella, että
onnistunut toimintakulttuuri on kiinni
yhdestä henkilöstä. Siinä vaaditaan
yhteistä voimainponnistusta, ja työntekijät
ovat todella puhaltaneet yhteen hiileen.
Tietenkin johtajan on tärkeää olla läsnä ja
näkyvä.
Sara Zanderholm on suunnittelupäällikkö, ja hän on työskennellyt hoivakodissa
kymmenen vuotta. Hän viihtyy erinomaisesti ja on samaa mieltä Anetten kanssa
yhteisöllisyyden tärkeydestä.
– Matka on ollut pitkä, mutta nyt
tuntuu siltä, että olemme oikealla tiellä.
On paljon mukavampaa tehdä töitä
yhteisten tavoitteiden eteen, hän sanoo.
tulokset
julkaistiin hiljattain. Tulos oli pienoinen
sensaatio hoivakodissa, jossa tyytyväisyys
kasvoi kahdessa vuodessa 35:stä 91:een
prosenttiin.
– Tulos oli ilahduttava ja osoitti, että
tekemämme panostukset kannattivat.
Tämä ei olisi koskaan onnistunut ilman
mahtavia työntekijöitämme. Nyt meillä on
tulos, josta voimme olla ylpeitä ja josta on
hyvä jatkaa eteenpäin, sanoo Anette

TÄMÄN VUODEN ASIAKASTUTKIMUKSEN

RUOTSIN SOSIAALI
HALLITUKSEN
ASIAKASTUTKIMUS
Ruotsin sosiaalihallitus kartoittaa vuosittain
asiakkaiden kokemuksia vanhuspalveluista. Attendon ikäihmisille tarkoitetuista hoivakodeista 11:llä ja kotipalveluista 22:lla
tyytyväisyysprosentti oli yli 90 p
 rosenttia
(toimintaan tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten osuus).
Tyytyväisyys Attendon Årstabergshemmetin hoivakotiin sekä Danerydin, Lindköpingin (Vasastan) ja Västeråsin (alue 3)
kotipalveluihin oli 100 prosenttia.
Monet Attendon vanhuspalveluista saivat alueensa tai kaupunginosansa parhaat
pisteet.

– Haluamme, että
t yöskentelytapamme on
läpinäkyvä. Lisäksi
haluamme näyttää, että
meillä on kunnianhimoisia suunnitelmia, joiden
avulla teemme hoivakodistamme todella hyvän
kodin asukkaillemme.

• Attendo Årstabergshemmet Tukholmassa
(Älvsjö, Årsta-Vantör) – 100%

Anette Högberg

• Attendo Vårbo Vallentunassa – 91%

• Attendon kotipalvelu Danderydissä –
100%
• Attendon kotipalvelu Lindköpingissä
(Vasastan) – 100%
• Attendon kotipalvelu Västeråsissa (alue
3) – 100%
• Attendo Solbacken Tukholmassa (Kungsholmen) – 96%
• Attendo Ljung Värmdössä – 93%
• Attendo Kullen Ekerössä – 87%
• Attendo Bättringsvägen Tukholmassa
(Hässelby-Vällingby) – 82%
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ATTENDO KEHITTYY
UUSIEN KOMPETENSSILINJOJEN AVULLA
Attendon 25 000 työntekijän
yhteenlaskettu kokemus
hoivatyöstä on vertaansa vailla.
Hankitut tiedot ja taidot jäävät
useimmiten kuitenkin yksittäisten
yksiköiden hyödyksi. Kompetenssi
linjat muuttavat asian.

P

rojektin keskushahmona toimii Petra Svensson,
joka on aiemmin toiminut opettajana ja
henkilöstöasiantuntijana koulumaailmassa.
Hoiva-alan untuvikkona hän huomasi nopeasti,
miten vähän aikaa Attendon työntekijät
käyttivät toimintansa pohdintaan ja toisiltaan oppimiseen.
– Toimintatapa on aivan erilainen kuin koulutusalalla,
jossa erilaisia ideoita kokeillaan aktiivisesti ja työkavereilta
pyydetään palautetta. Virheiden tekemisen pelossa monet
hoiva-alan työntekijät toistavat vain aiemmin toimiviksi
havaittuja työtapoja. Asioita ei ole totuttu pohtimaan, eikä
uusia toimintatapoja omaksuta helposti, Petra sanoo.
Nyt asiaan tulee muutos. Kompetenssilinjojen avulla
Attendo luo uuden organisaation tiettyjen teemojen
ympärille. Ajatuksena on, että ne, joilla on laaja kokemus
asiantuntijatyöstä, alkavat tehdä yhteistyötä ja jakaa
kokemuksia.
– Olemme aiemmin tehneet töitä eri kompetenssitiimien
kanssa ja saaneet hyviä tuloksia esimerkiksi muistisairauksien parissa. Tämä on kuitenkin perustunut lähes
yksinomaan yksittäisten toimijoiden aktiivisuuteen. Nyt
aiomme ottaa kokonaisuuden haltuun ja kerätä kaikki
kompetenssit keskitetysti yhteen paikkaan, Petra sanoo.

Ajatuksena on lisätä
kompetenssilinjoja kaikilla
alueilla, joissa meillä on
ainutlaatuista ja toiminnallemme
tärkeää osaamista. Tällä tavoin
koko Attendo voi kehittyä
oppimisessa.
Petra Svensson

ALUKSI ON TARKOITUS RAKENTAA JÄRJESTELMÄ, jonka puitteissa on
mahdollista vaihtaa kokemuksia yleisesti muistisairauksien
ja erityisesti BPSD:n eli käytösoireiden ja psykologisten
oireiden tiimoilta.
Tulevina vuosina on tarkoitus luoda useita kompetenssilinjoja. Useilla alueilla on meneillään laaja analyysi, jossa
kartoitetaan Attendon työntekijöiden erityisosaamista ja
selvitetään, missä yhteistyön tarve on suurta.
– Ajatuksena on lisätä kompetenssilinjoja kaikilla
alueilla, joissa meillä on ainutlaatuista ja toiminnallemme
tärkeää osaamista. Tällä tavoin koko Attendo voi kehittyä
oppimisessa, Petra sanoo.
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Asiantuntija tuo esiin
Attendon muistisairaustyötä
Eviyan halusi lääkäriksi. Saavuttuaan Ruotsiin hän päättikin
ryhtyä sairaanhoitajaksi ja kiinnostui pian vanhustyöstä. Nyt
hänestä on tulossa Attendon ensimmäisen muistisairauksien ja
käytösoireisiin sekä psykologisiin oireisiin keskittyvän
kompetenssilinjan vetäjä.

T

ämä on todella hieno juttu.
Tuntuu mahtavalta, että
toiminta alkaa vihdoin pyöriä,
Eviyan Attar sanoo.
Tapaamisen aikaan hän on suunnittelemassa täydellä tohinalla
tulevan vuoden toimintaa. Ajatuksena on
luoda Attendon organisaation sisälle kompetenssitiimi, joka voi tehdä yhteistyötä,
jakaa kokemuksia ja tukea työntekijöitä.
– Haluan tuoda esiin niitä, joilla on jokin
muistisairaus ja jotka ovat koko elämänsä
ajan tehneet töitä hyvinvointimme eteen,
mutta jotka eivät enää pysty puhumaan
omasta puolestaan. He ovat ansainneet sen,
että pidämme heistä huolta arvokkaasti ja
niin hyvin kuin vain voimme.
jossa hänestä
piti tulla lääkäri. Kun hän muutti Ruotsiin
miehensä kanssa, hän päättikin ryhtiä
lähihoitajaksi ja sitten sairaanhoitajaksi.
Saudiarabialaisessa sydänkeskuksessa
vietetyn vuoden aikana syntyi päätös tehdä
työtä vanhusten ja laatutyön parissa.
– Kun saavuin keskukseen, minulle
sanottiin: ”Olet Ruotsista, saat tehdä töitä
laatuosastolla.” Minulla ei ollut pienintäkään hajua, mitä minun piti tehdä, joten
keskityin koulutuksiin ja ennaltaehkäisevään työhön, Eviyan kertoo.
Palattuaan Ruotsiin hän päätyi
sairaanhoitajaksi Ekerössä sijaitsevaan
Kullenin hoivakotiin. Siellä hän pyrki
lisäämään tietämystä muistisairauksista,
ja hänestä tuli työyhteisönsä ensimmäinen
sertifioitu BPSD-rekisterin hallintohenkilö
ja kouluttaja. Työn saaminen käyntiin oli
välillä hankalaa.
– BPSD- ja dementiakoulutusten
tarvetta kyseenalaistettiin. Mutta jatkoin
asian puolesta taistelua. Kun Attendo alkoi
pyörittää Kullenin hoivakotia, ajattelin,
että tilaisuuteni on vihdoinkin koittanut.
EVIYAN SYNTYI JA KASVOI IRAKISSA,

Tämä tapahtui tammikuussa 2017. Sen
jälkeen Eviyan on työskennellyt määrätietoisesti lisätäkseen Attendolla työskentelevien kollegojensa taitoja. Maaliskuusta
2018 lähtien hän on ollut keskeisessä
roolissa BPSD-rekisterin sertifioituna
kouluttajana ja matkustellut ympäri maata
kertomassa dementiasta ja käytösoireiden
kanssa työskentelystä niin Attendon
työntekijöille kuin asukkaiden läheisillekin.
– Läheisten tukeminen on ollut
uskomattoman tärkeää samoin kuin
työvälineiden tarjoaminen työntekijöille,
niin että he osaavat puhua muistisairauksista. Läheiset ovat usein avainasemassa,
kun pitää ymmärtää, millainen diagnoosin
saanut henkilö on ollut aiemmin. Meillä on
vielä paljon opittavaa.
Muihin kehittämiskohteisiin kuuluu
lääkitystarvetta vähentävän aktivoinnin
parissa työskentely.
– Järjestelmällisesti työskentelemällä
voidaan esimerkiksi vähentää mieliala- ja
unilääkkeiden tarvetta, mikä puolestaan
voi vähentää lääkkeiden haittavaikutuksia, kuten kaatumisia aiheuttavaa
huimausta. Mielestäni oikeat toimenpiteet
voivat parantaa terveyttä ja hyvinvointia
koko eliniän ajan.

Nimi: Eviyan Attar
Ikä: 53
Työpaikka: Attendon pääkonttori,
Tukholma
Tehtävä: BPSD:n aihe- ja
osaamisasiantuntija
Attendolla: 3 vuotta

BPSD – MUISTISAIRAUKSIEN
KÄYTÖSOIREET JA PSYKOLOGISET OIREET
BPSD on yhteisnimitys käytöksessä ja psyykkisessä terveydessä tapahtuville muutoksille,
joista tutkimusten mukaan kärsii noin 90 prosenttia muistisairauksia sairastavista.
Ruotsissa on vuodesta 2010 lähtien ollut käytössä BPSD:tä koskeva laaturekisteri, eli
BPSD-rekisteri. Rekisterin tarkoituksena on parantaa BPSD-oireista kärsivien hyvinvointia ja
elämänlaatua tiettyjen toimenpiteiden avulla sekä turvata hoidon laatu ja edistää tutkimusta.
Attendo tuottaa Ruotsissa aktiivisesti tietoa rekisterin käyttöön ja noudattaa
sosiaalihallituksen kansallisia muistisairauksien hoitoa ja hoivaa koskevia linjauksia
kaikissa yksiköissään.
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✒ Evelina ja Ninni ovat molemmat
edenneet urallaan Attendolla.

Hoivatyöura
Attendolla
Monet Attendon esimiehistä ja asiantuntijoista ovat
luoneet uransa etenemällä yrityksen sisällä. Tarjolla on
hyviä etenemismahdollisuuksia aloitustasosta riippumatta.

R

ajoituksia ei oikeastaan ole. Jos
osoittaa olevansa sitoutunut ja valmis
ottamaan vastuuta, monet esimiehet
ovat valmiita tarjoamaan etenemismahdollisuuksia, sanoo Ninni Dahl, joka tätä
nykyä toimii henkilöstön kehittäjänä
Ruotsissa ja on vastuussa keskitetystä
sairaanhoitajien rekrytoinnista.
Pohjois-Ruotsin kotipalveluista vastaava
aluepäällikkö ja kollega Evelina Szigeti
myötäilee.
– Ei ole juurikaan väliä, mitä on tehnyt
ennen. Jos intoa riittää, saa kyllä vastuutakin. Aina löytyy lisää tekemistä, hän sanoo.
Sekä Ninni että Evelina aloittivat
”alimmalta portaalta” Attendon ikäihmisten palveluissa. Noin kymmenen vuotta
myöhemmin ja muutaman täydennyskoulutuksen jälkeen molemmilla on avainrooli
Attendo Skandinavian toiminnassa.
– Joihinkin työtehtäviin on tiettyjä vaatimuksia, jotka edellyttävät

kouluttautumista. Attendolla työskentelystä on kuitenkin ollut hyötyä myös
opiskelujen aikana. Opiskellessani
ekonomiksi pystyin tekemään keikkatöitä
hoivakodeissa ja sain näin rahoitettua
osan opinnoistani, Evelina sanoo.
Yhdeksi tärkeäksi urapolkujen
mahdollistajaksi Ninni mainitsee
toimintakulttuurin, jossa esimiehet pitävät
huolta töiden jakamisesta ja nostavat esiin
niitä, jotka kykenevät ottamaan vastaan
vastuullisempia tehtäviä. Hän tuntee itse
saaneensa paljon tukea alusta alkaen.
– Monet esimiehistä ovat luoneet uransa
hoiva-alalla ja ymmärtävät, kuinka
tärkeää on tukea työntekijöitä ja innostaa
niitä, jotka haluavat haastavampien
tehtävien pariin. Olen todella kiitollinen
saamastani tuesta. En olisi koskaan
päässyt tämänhetkiseen asemaani ilman
minua tukeneita ja minuun uskoneita
henkilöitä, Ninni sanoo.

Tarvitaan vain intoa,
sitoutumista ja halua
ottaa vastuuta.
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Lähihoitajasta
rekrytointien
avainhenkilöksi
Ninni Dahlille annettiin jo varhain lisää suunnittelu
vastuuta hänen toimiessaan lähihoitajana Attendo
Lånbrobergissä. Nykyään hän vastaa Attendon
keskitetystä rekrytoinnista ja pyrkii lisäämään
sairaanhoitajien kiinnostusta hoiva-alaa kohtaan.

N

inni on kotoisin
Smålandista, ja
hän on koulutukseltaan lähihoitaja. Asuttuaan
jonkin aikaa
Piteåssa hän
siirtyi töiden perässä Tukholmaan,
kaupungin eteläpuolelle juuri
avattuun Attendo Långbrobergiin.
Näin alkoi ura, jonka aikana hän on
työskennellyt niin hoivakodeissa kuin
kotipalveluissakin ennen päätymistään Attendon pääkonttoriin.
Häntä kannustettiin jo varhain
ottamaan lisävastuuta työssään.
– Jo toisena työkuukautena sain
toimia vakituisen koordinaattorin
kesäsijaisena. Jatkoin hommaa lomaja sairaslomasijaisena. Esimiehen
osoittama luottamus tuntui hienolta
ja innostavalta, Ninni sanoo.
Pikapuoliin hän sai päätoimisen
koordinaattorin vakanssin kotipalveluissa ja tämän jälkeen myös eräässä
hoivakodissa. Samaan aikaan hän
ja muutama työkaveri opiskelivat
kansallisessa vanhuspalvelujen
esimieskoulutuksessa. Silloin ajatus
hoivakodin johtajaksi pyrkimisestä
sai tulta alleen.
Kun kotipalveluissa avautui
johtajan paikka, entinen esimies
otti yhteyttä ja kannusti hakemaan
pestiä.
– Olin onneni kukkuloilla, oli kuin
unelma olisi toteutunut.

vietetyn
vuoden jälkeen Ninni päätyi tekemään töitä keskitetyn rekrytoinnin
parissa. Pääkonttoriin muutettuaan
hänestä on ollut tärkeää pitää
säännöllisesti yhteyttä yksiköihin.
– Keskushallinnossa työskennellessä on todella tärkeää muistaa
hoitaa suhteita eri yksiköiden
esimiehiin ja työntekijöihin. Niin
voi nähdä, millaisia vaikutuksia
päätöksillä on arkeen. Uskon, että
yksi nykyisistä vahvuuksistani on,
että olen tehnyt töitä eri tehtävissä.
Tiedän, mitä työ pitää sisällään ja
millaisia kohdatut haasteet ovat.
PARIN HOIVAKODIN JOHTAJANA

auttaa yksiköiden johtajia löytämään henkilöitä
erilaisiin asiantuntijatehtäviin,
muun muassa sairaanhoitajiksi
ja terapeuteiksi. Tavoitteena on
houkutella ihmisiä hakemaan avoinna
olevia tehtäviä, mutta myös vähentää
vaihtuvuutta, niin että yksiköiden
esimiehille jää aikaa kehittää ja
vakiinnuttaa päivittäisiä toimintaa.
Hän ei peittele Attendoa kohtaan
tuntemaansa innostusta.
– Minusta Attendo on upea
yritys ja sen työntekijät ja esimiehet
uskomattoman sitoutuneita työhönsä.
Niin moni yrityksessä on aidosti
kiinnostunut työstään tehtävistä
riippumatta. Minulle tämä on juuri
oikea paikka, sanoo Ninni.
NINNIN TEHTÄVÄNÄ ON
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Kaikkien
osallistuminen ja
sitoutuminen
mahdollistavat
paremman hoivan
ja korkeamman
laadun.

Kesätyöntekijästä kotihoidon
aluejohtajaksi
18-vuotiaana Evelina Szigeti aloitti keikkatyön kunnallisessa
ikäihmisten hoivakodissa Motalassa. Jo ensimmäisellä viikolla
Evelina oli tehnyt päätöksensä: hänestä tulisi hoivakodin johtaja.
Nykyään 29-vuotias Szigeti johtaa yhtä Ruotsin Attendon
suurimmista kotihoitoalueista, jossa työskentelee 3 500 työntekijää.

T

iesin alusta lähtien, että
haluan panostaa tähän
polkuun. Hoiva-ala sisälsi
niin paljon inspiroivia puolia,
sekä asioita, joita uskoin
voivani kehittää, kertoo

Evelina.
Evelinan tie johtajaksi Attendolle kulki
Örebrossa suoritettujen ekonomiopintojen
kautta. Kesäisin hän työskenteli hoivaalalla opintojen ohessa, muun muassa
hoivakodissa Norjan Oddassa.
– Työ ikäihmisten hoivakodissa oli
ensin tapa rahoittaa opinnot. Huomasin
kuitenkin pian, että asiakkaiden kanssa
päivittäin vietetty aika oli todella antoisaa
ja hienoa.

Opiskeluaikana Evelina pohti paljon
yksityisyrittäjäksi ryhtymistä. Mutta kun
valmistumisen aika koitti, hoivakodin
johtajan työ Södertäljessä tuntuikin
Evelinasta luonnolliselta valinnalta.
– Hoivakodin johtajan työ Attendolla
on hyvin samankaltaista kuin yrittäjän
työ, sillä johtaja on vastuussa omasta
yksiköstään. Johtajalla on paljon
vapautta päättää asioista, ja suuresta
organisaatiosta saa tukea. Tukitoimintojen
apu, selkeät ohjeet ja suuren talon
käytännöt tuovat turvan tunnetta arkeen.
Evelin Szigeti iloitsee loikastaan
Attendolle; hän kokee olevansa ”oikeassa
paikassa, oikealla alalla ja oikeassa
yrityksessä”. Hän on myös kiitollinen

aluejohtaja Rebecca Frylmark-Bergelle
tämän antamasta tuesta.
Yli neljän vuoden yksikönjohtajana ja
aluepäällikkönä työskentelyn jälkeen,
29-vuotias Evelina on nimetty johtamaan
yhtä Attendon suurimmista alueista.
Pohjois-Ruotsin alue kattaa 3 500
kotipalveluiden työntekijää Tukholman
pohjoispuolelta Uumajaan.
Kilpailuvietti ja halu pyrkiä eteenpäin
ovat aina olleet Evelinalle tärkeitä
motivaattoreita.
– Olen pelannut golfia kilpaa
nuorempana ja halusin siinäkin pyrkiä
aina parempaan suoritukseen. Jos
kierroksella tulee huonoja lyöntejä, sitä
haluaa heti päästä ottamaan revanssin.
Aluejohtajana Evelina haluaa tiimilleen
samanlaisen asenteen. Hän antaa aikaa
jokaiselle johtajalle ja hän kannustaa heitä
siihen, että jokainen pyrkii joka päivä
parhaimpaansa. Tämä ei välttämättä ole
aina helppoa nuorena johtajana.
– Joskus on haastavaa olla nuori
esimies. Yritän kompensoida sitä olemalla
saatavilla, kuuntelemalla ja antamalla
aina tilanteesta realistisen kuvan, sanoo
Evelina.
– Mutta kaikista tärkeintä on
yhteistyö. Asettamamme tavoitteet eivät
ole minun päämääriäni, vaan yhteisiä
tavoitteitamme. Kaikkien osallistuminen
ja sitoutuminen mahdollistavat paremman
hoivan ja korkeamman laadun.
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TERVEYSINSPIRAATTORI ERICA

”Koen olevani

onnellisessa asemassa”
Attendo Topeliuksen hoivakodissa Uppsalassa työskentelee
terveysinspiraattori Erica Larsson. Hänen tehtävänsä on juuri
se, miltä se kuulostaakin: parantaa asukkaiden elämänlaatua
antoisien fyysisten aktiviteettien ja mukavan aivojumpan avulla.

E

rica Larsson on taustaltaan terveysvalmentaja ja
personal trainer, joten hän osaa hyvin innostaa
asukkaita parantamaan terveyttään. Hän vastaa
kylpyläpalveluista, kuntosalista ja aktiviteeteista.
Hän myös valmentaa muita työntekijöitä, jotta
hekin voisivat omalta osaltaan innostaa asukkaita
omissa aktiviteeteissaan eri osastoilla.
– Tavoitteeni on, että asukkaamme voivat hyvin ja
tuntevat voivansa tehdä valintansa itse. Haluan heidän
pystyvän tekemään suurimman osan niistä asioista, joita he
tekivät ollessaan kohtalaisen terveitä ja asuessaan vanhassa
kodissaan. Niin haluaisin itsekin elää, Erica sanoo.
Kylpyläpalveluita käytetään Topeliuksessa ahkerasti.
Kylpylään menossa olevat asukkaat saavat syödä aamiaisensa aamutakissa ja tulevat sitten Erican valmistelemaan
kylpylähoitoon.
– Haluan, että heillä on todella hyvä olo, kun he lähtevät
täältä. He ovatkin hoidosta uskomattoman kiitollisia ja iloisia.
Koen, että olen todella voinut tarjota heille aimo annoksen
parempaa elämänlaatua.

HYVÄ HOIVATYÖ ON ERICAN MIELESTÄ SITÄ, että yksilö kokee itsensä
nähdyksi ja että hänen tarpeensa huomioidaan. Osallistaminen
ja henkilökohtainen kohtelu ovat tässä oleellisia asioita.
– On tärkeää, että asukkaat kokevat hoivakodin oikeasti
kodikseen ja saavat elää kuin asuisivat vielä vanhassa
kodissaan. Samalla he kuitenkin saavat kaiken avun ja
yhteisöllisyyden, joka kuuluu hoivakotiasumiseen.
Millainen on hoivatyön sankari? Erican mielestä kyseessä on
empaattinen ihminen, joka asettaa toisen ihmisen edun omansa
edelle.
– Oman työni ajatteleminen saa minut usein hymyilemään.
Kaikki täällä olevat ihanat ihmiset tekevät minut onnelliseksi,
niin asukkaat kuin sankarityökaverinikin. Koen olevani
onnellisessa asemassa saadessani tehdä tätä työtä.

Nimi: Erica Larsson
Ikä: 40
Työpaikka: Attendo Topelius, Uppsala
Tehtävä: Terveysinspiraattori
Attendolla: 3 vuotta
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”Maailman
mahtavin työ”
Connie Söderlind on Attendo Fresta Södran toiminta
koordinaattori Uplannin Väsbyssä. Tällaista nimikettä ei
oikeastaan ollut aiemmin olemassa, mutta yksikön esimiehen
haastattelun jälkeen Connieta pyydettiin huolehtimaan
hoivakodin aktiviteeteista. Iloisen ja reippaan asenteensa
ansiosta Connie oli täydellinen tehtävään.

E

Nimi: Connie Söderlind
Ikä: 53
Työpaikka: Attendo Fresta Södra Allé
Tehtävä: Toimintakoordinaattori
Attendolla: 2 vuotta

nnen ikäihmisten palveluihin
siirtymistään Connie oli toiminut
myyjänä. Tästä on ollut hyötyä
erityisesti silloin, kun aktiviteetteja
on pitänyt ”myydä”, mutta myös läheisten
kanssa toimiessa.
– Ilmassa on osattava pitää useita palloja
kerralla. Pitää pystyä katsomaan kaikkien
54 asukkaan perään ja muistaa heidän
syntymäpäivänsä – ja silloin onkin lippu
salossa ja pöytä koreana, Connie sanoo.
Myös sosiaalinen luonne, oma-
aloitteisuus ja uskallus epäonnistua
auttavat työssä. Connie arvostaa vaihtelua
– kaikki päivät ovat erilaisia.
– Minulla on maailman mahtavin
työ. On mukavaa tuntea, että minua
arvostetaan, ja huomata, että olen
ehtinyt tavata kaikkia asukkaita ja
tuoda iloa heidän päiväänsä. Joskus
läheiset kertovat, että heidän omaisensa
on piristynyt silmin nähden vietettyään
jonkin aikaa meidän luonamme. Silloin
tuntuu, että työlläni on ollut merkitystä!
Päivän aluksi Connie vie sanomalehdet
niitä tilaaville. Samalla hän käyttää
tilaisuutta hyväkseen ja kertoo, mitä
aktiviteetteja päiväksi on suunniteltu.
Kerran viikossa hän jakaa asukkaille
henkilökohtaiset lappuset, joissa
kerrotaan tulevasta toiminnasta. Joka
päivälle on suunniteltuna kymmenkunta
suurta tai pientä aktiviteettia.
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– Meillä käy usein muusikoita soittamassa, käymme retkillä, pidämme musiikkivisan tai pitsaillan tai järjestämme
viininmaistelun. Usein eniten arvostetaan
kuitenkin yksinkertaista kahvihetkeä tai
yhdessäoloa.
Vastikään Connie kehitteli kiertelevän
kioskikärryn, josta sai kaikkea makeisista
ja juomista leivonnaisiin ja hygieniatuotteisiin. Siitä pitävät erityisesti ne, jotka
eivät voi tai muuten halua osallistua
muuhun toimintaan.
– He odottavat innolla kioskikärrypäivää.
Conniesta hyvään hoivatyöhön kuuluu,
että asukkaat kokevat päivän merkitykselliseksi. On nähtävä ihminen yksilönä
ja huolehdittava, että sekä asukkaat että
heidän läheisensä tuntevat olonsa turvalliseksi. Se vaatii toimivaa yhteistyötä.
– Kokonaisuus syntyy, kun tiimi puhaltaa yhteen hiileen. Yksikön esimiehet,
koordinaattorit, hoitajat – kaikki asukkaiden kanssa tekemisissä olevat – tekevät
erinomaista työtä. Yhdessä meistä tulee
hoivatyön sankareita.

On mukavaa
tuntea, että minua
arvostetaan, ja
huomata, että olen
ehtinyt tavata kaikkia
asukkaita ja tuoda
iloa heidän päiväänsä.
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Hyvä hoiva lähtee
siisteydestä
Martta Neuvonen
alaisineen pitää Attendon
Kokkolassa sijaitsevien
yksiköiden paikat
puhtaina ja siisteinä.

M

artta Neuvosen työpäivä
alkaa tavallisesti aamuseitsemältä Kokkolassa.
Aivan ensiksi laitetaan
pyykkikone pyörimään.

Pyykkiä piisaa!
Yhdessä tiimiläistensä kanssa Martta
siivoaa asukkaiden huoneet ja yleiset tilat
kaikissa kuudessa yksikössä, siivoussuunnitelman mukaisesti.
– Huoneet ovat asukkaiden koteja, joten
niihin emme mene ilman lupaa tai heitä
mitään pois sopimatta. Varmistamme
aina, että asukkaalla on turvallista olla,
Martta painottaa.
toimii myös
vertaisperehdyttäjänä. Perehdyttäjän työt
vievät hänet Kokkolasta välillä Vantaalle
asti.
Perehdytyspäivinä hän nappaa kansionsa mukaan ja lähtee opastamaan uutta
työntekijää Attendon mallin mukaisesti.
– Käymme yhdessä läpi Attendon
puhtauspalvelusuunnitelman, puhdistusaineet, välineet ja paperityöt. Lopuksi
PAITSI LÄHIESIMIEHENÄ MARTTA

Nimi: Martta Neuvonen
Ikä: 46
Työpaikka: Attendon yksiköt
Kokkolassa
Tehtävä: Siivooja, lähiesimies,
vertaisperehdyttäjä
Attendolla: 2,5 vuotta

siivoamme yhdessä.
Vertaisperehdytys on tuonut Martan
elämään ”äärettömän paljon ihmissuhteita, oikein ihania.
– Voimme soittaa toisillemme pitkin
Suomenmaata, jos eteen tulee kinkkinen
kohta. Ei tarvitse yksin pähkäillä, voin
soittaa vaikka Sarille Ouluun, Martta
nauraa.
TYÖN SUOLA ON sen monipuolisuus – sekä
työkaverit ja oma esimies. Kahvipöydässä
kukkii hurtti huumori, ja esimies tukee
tarpeen vaatiessa.
Parasta on, kun ehtii hetken jutella
ikäihmisen kanssa, vaikka istahtaa
sängyn reunalle. Voidaan vaikka hoitaa
kukkia yhdessä. Joskus joku saattaa jopa
innostua itsekin siivoamaan.
Martasta on hienoa olla osa Attendoa.
– Näin olen aina ajatellut. Isossa
firmassa, pienessä roolissa!
Kiireen keskellä on kuitenkin välillä
mukava vähän rauhoittua.
– Silloin menen osastolle siivoamaan.
Kun saa yksin siivota, se on terapeuttista.
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✒ Martta ja Eeva huolehtivat
Attendo-kotien siisteydestä Kokkolassa.
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Maukasta ja
ravitsevaa
ruokaa
Niina Uusi-Äijälä on
Uudenkaupungin Attendo Hellän
keittiövastaava. Yhdessä työparinsa
kanssa hän laittaa päivittäin kolmen
Attendo-kodin ruoat.

R

uoan täytyy olla maukasta, jotta se
syödään. Lautaselle jäävästä ruoasta ei ole
mitään iloa, Niina Uusi-Äijälä tuumaa.
Uusi-Äijälä tuntee ruoan. Hän on
kokannut Attendon asukkaille jo yli kuusi
vuotta ja kokee, että ravitseva ruoka on
yksi hyvän hoivan peruspilareista.
– Perinteinen kotiruoka paitsi ravitsee, tuo turvaa.
Nautin, kun saan tehdä ruokaa mahtavista raaka-
aineista alusta saakka ja hyvillä ohjeilla. Tässä työssä
palautteen saa heti – homma meni nappiin, kun
tarjoiluastiat palautuvat osastolta tyhjinä.
alkaa kuudelta. Ruoanlaiton lisäksi
keittiössä leivotaan leivät ja leivonnaiset sekä tietysti
tiskataan. Kaikkien kolmen Attendo-kodin tilaukset ja
omavalvonta ovat myös Niinan vastuulla. Työilmapiiriä
hän kehuu loistavaksi, työparin kanssa hommat sujuvat
saumattomasti.
– Kahden viikon välein vaihdetaan rooleja, että
molemmat saavat leipoa, tehdä salaatteja ja laittaa
lämmintä ruokaa, Niina kertoo.
Arkityöhön tuo vaihtelua Niinan tehtävä vertaisperehdyttäjänä. Tarvittaessa hän lähtee aina uuteen
yksikköön esittelemään Attendon työmallia. Hän kuuluu
myös ateriatoimikuntaan, joka kehittää Attendon
keittiötoimintaa ja muokkaa ruokalistaa.
– On hauskaa päästä vaihtamaan kollegojen kanssa
ajatuksia ja tapoja. Vanhakin kokki voi oppia uusia
temppuja!
Ruoanlaitto ja leipominen ovat paitsi Niinan, myös
monen asukkaan intohimoja. Ajoittain Hellän keittiöstä
lähetetäänkin osastolle taikinaa, josta asukkaat saavat
itse leipoa.
– Huomaa kyllä, että monet ovat ennenkin pitkoja
letittäneet!
TYÖPÄIVÄ KEITTIÖSSÄ
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Nimi: Niina Uusi-Äijälä
Ikä: 42
Työpaikka: Attendo Hellä,
Uusikaupunki
Tehtävä: Keittiövastaava,
suurtalouskokki ja esimies
Attendolla: 7 vuotta

”Pitää olla sydän
paikallaan”
Charlene Kasten saapuu joka
aamu toimistolle klo 6.15,
valmiina organisoimaan
päivän kotikäyntejä Attendo
Säfflen asiakkaiden luona.
Suunnittelupäällikkönä hänen
vastuullaan on koko
suunnitelman hallinta.

E

nsimmäiseksi Charlene tarkistaa,
onko joku työntekijöistä sairaana
tai onko päiväsuunnitelmaan
tullut jotain muita muutoksia,
jotka pitää ratkaista nopeasti. Sen jälkeen
hän keittää kahvit muille työntekijöille,
jotka alkavat saapua toimistolle.
– Olen aina ajoissa paikalla, jotta
ehdin soittaa mahdollisesti tarvittaville
lisätyöntekijöille ja suunnitella kaiken
tarvittavan Mobil Omsorg -järjestelmässä.
Asiakkaiden ei kuulu koskaan huomata
kulissien takana tapahtuvaa työtä tai
joutua kärsimään viivästyksistä, Charlene
sanoo.
Kun akuutit aamusuunnitelmat on
tehty, Charlene viettää usein pari tuntia
lähihoitajana asiakaskäynneillä. Hänen
mielestään on tärkeää päästä näkemään,
että kaikki toimii niin asiakkaiden kuin
työntekijöidenkin osalta.
– Pääsen näkemään, sujuvatko käynnit
yksittäisten asiakkaiden luona hyvin vai
pitääkö ne suunnitella uudelleen.
Attendon kotipalveluissa Säfflessä työskentelee 19 henkilöä, jotka ovat vastuussa
reilusta 60 asiakkaasta. Ryhmä on siis
varsin pieni, ja kaikki työntekijät tuntevat
kaikki asiakkaat. Charlene pyrkii suunnittelemaan vuorot siten, että asiakkaan
aamulla tapaava työntekijä hoitaa myös
loput saman päivän käynneistä.
– Huolehdin myös, että esimerkiksi
siivous ja pesu yhdistetään yhdeksi
käynniksi sen sijaan, että ne tehtäisiin

erikseen. Se tekee työstä mukavampaa ja
harmonisempaa.
Hän käyttää myös paljon aikaansa
varmistaakseen, että läheiset voivat olla
rauhallisin mielin.
– On ymmärrettävää, että läheiset
ovat usein huolissaan, ja vain me voimme
tuottaa heille mielenrauhaa hyvän hoidon
ja jatkuvan kommunikaation kautta.
Mobil Omsorg -järjestelmä on sekä
yksinkertaistanut että parantanut
Charlenen ja hänen työtovereidensa arkea.
– Se on erinomainen työväline. Näen sen
kautta matka-ajat ja voin varmistaa, että
kaikki asiakkaat saavat heille kuuluvat
resurssit. Jos johonkin asiakaskäyntiin
kuluu suunniteltua enemmän aikaa,
voin nopeasti tehdä muutoksia päivän
aikatauluun, jotta viivästys ei vaikuta
muihin asiakkaisiin.
Millainen on hoivatyön sankari?
Charlene keksii nopeasti vastauksen:
– Pitää olla sydän paikallaan ja olla
huomaavainen, huolellinen ja nöyrä
tehtävissään.

Nimi: Charlene Kasten
Ikä: 37
Työpaikka: Säfflen kotipalvelut
Tehtävä: Lähihoitaja,
suunnittelupäällikkö, laatuvastaava
Attendolla: 7 vuotta
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Olen oikeastaan luonut
tehtävänkuvani itse.

Työkavereiden ja vanhusten tarpeet
ovat lähellä Kingan sydäntä
Kun Kinga Hansen Ratajta
pyydettiin töihin Attendolle,
työtehtävä oli kuin hänelle
tehty. Hänen tehtävänään oli
ymmärtää ikäihmisen tarpeita
ja auttaa työntekijöitä
kehittämään mielekkäitä
aktiviteetteja.

Nimi: Kinga Hansen Rataj
Ikä: 51
Työpaikka: Skiftesvägenin ja Valltorpin
hoivakodit
Tehtävä: Vanhuspedagogi
Attendolla: 2 vuotta

K

inga Hansen Rataj pitää itseään
tulisieluisena. Työ ja asiakkaat
ovat hänelle intohimo. Hänen
vastuualueeseensa kuuluu
kaksi Attendon hoivakotia
Skånessa: Landskronan Skiftesvägen ja
Helsingborgin Valltorp. Attendo työpaikkana ei ollut hänelle itsestäänselvyys.
– Tein pitkään töitä kunnallisella
puolella, mutta pidin Angeliquesta
pomona, joten kun hän siirtyi Attendolle,
en epäröinyt siirtyä hänen mukanaan. En
ole koskaan katunut sitä, sanoo Kinga.
Attendolla hänen työnimikkeekseen tuli
vanhuspedagogi, mikä on edelleen aika
epätavallinen työtehtävä.
– Olen oikeastaan luonut työnkuvani
itse, Kinga naurahtaa.
Pohjimmiltaan työni tarkoituksena on
parantaa asukkaiden ja työntekijöiden elämänlaatua ja yhdistää asukkaiden tarpeet
ja työntekijöiden kiinnostuksen kohteet
siten, että saamme aikaan toimivan
kokonaisuuden, jossa kaikki viihtyvät.
Kingan mielestä on tärkeää asettaa
asukas keskiöön.
– On hienoa päästä työskentelemään
sellaisten ihmisten kanssa, jotka
ovat eläneet pitkän ja monipuolisen
elämän, saada tutustua heihin ja oppia

ymmärtämään heitä ja heidän tarpeitaan.
Kun ymmärrämme asukkaitamme,
voimme suunnitella aktiviteetteja,
jotka vastaavat heidän tarpeitaan, niin
yksilöinä kuin ryhmänäkin.
Työssään Kinga ottaa huomioon myös
muut työntekijät. Hän haluaa varmistaa,
että työntekijät kiinnostuvat asukkaista
ja löytävät tapoja parantaa kohtaamisia
asukkaiden kanssa sekä tarvittessa
kehittävät osaamistaan koulutusten
avulla. Avain työntekijöiden sitoutumiseen
on osallistaminen.
– Osallistaminen on todella tärkeää,
jotta työntekijät pääsevät vaikuttamaan
yksikön päivittäiseen toimintaan. Haluan
tarjota näitä mahdollisuuksia yksiköidemme työntekijöille, erityisesti hoitajille.
Tähän kuuluu myös jatkuva työskentely
sen eteen, että ymmärrämme asukkaidemme oireita.
– Monilla muistisairauksia sairastavilla
asukkaillamme on hyvin vaikeita oireita,
ja erilaisten aktiviteettien avulla voimme
tuoda merkitystä ja rauhaa heidän elämäänsä. Kun työntekijöiden kiinnostuksen
kohteet ja asukkaiden tarpeet saadaan
kohtaamaan, luomme merkityksellisyyttä
ja parempaa hoivaa kaikille, sanoo Kinga.
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”Meillä on sallittua sanoa,
jos on huono päivä ”
Attendo Tyrvään kartano on saanut
hoivakodin asukkaiden läheisiltä
palveluistaan erinomaista
palautetta. Hyvät tulokset
perustuvat pieniin arkisiin asioihin.

S

astamalan idyllisessä maalaismaisemassa sijaitsee
Attendo Tyrvään kartano, jonka asukkaiden läheiset
ovat tutkitustikin tyytyväisiä. He arvostavat
hoivakodin sujuvaa yhteistyötä, säännöllistä
yhteydenpitoa ja matalaa kynnystä ottaa asioita
puheeksi henkilöstön kanssa.
Johtaja Emma Engbäckin mukaan hoivakodin kyselytutkimuksessa erinomaiseksi todettu laatu lähtee työtehtävien selkeästä
vastuunjaosta. Jokaiselle työntekijälle pitää olla selvää, mitä
häneltä odotetaan.

Laatuasiat kuuluvat tiiviisti Sanna Itkosen ja Jani Saarelan
tontille. Molemmat lähihoitajat edistävät Attendon laatulupausten
toteutumista yksikön arjessa oman työtehtävänsä ohessa.
Asukkaista huolehtii lähihoitajista koostuva henkilöstö, joka
vastaa hoivapalveluista kellon ympäri.
Täällä ihmiset saavat elää omannäköistään elämää.
– Elämme mukana asukkaiden arjessa. Tämä on heidän
kotinsa, jossa he saavat elää niin kuin haluavat. Meillä saa
nukkua, valvoa ja syödä omia aikojaan, Emma kertoo.
– Kyse on paljolti arkisista asioista. Annetaan asukkaille
mahdollisuus toteuttaa itseään, Sanna sanoo.
Kaiken keskiössä on asukkaiden hyvinvointi. Se taas lähtee
henkilöstön viihtymisestä työpaikalla.
– Kun meillä hoitajilla on hyvä olla, pystymme kohtaamaan
asukkaat paremmin. Kiire ja stressi tarttuu helposti asukkaisiin,
Jani korostaa.
Pienessä työyhteisössä häiriöt näkyvät ja kuuluvat helposti. Jos
jokin asia hiertää, se otetaan puheeksi.
– Meillä on sallittua sanoa, jos on huono päivä. Ei aina voi antaa
satasta. Kun toiset tietävät, mistä on kyse, he eivät ota itseensä,
Sanna sanoo.

✒ Tyrvään kartanon asukkaiden läheiset
ovat tyytyväisiä henkilöstöön.
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Kestäviä ja
viihtyisiä taloja
Ikäihmisille tarkoitetuista ja laissa säädetyistä tuki- ja
palveluasunnoista on suuri pula Ruotsissa. Attendo kantaa
kortensa kekoon ja on tähän mennessä myötävaikuttanut 350
uuden, modernin asunnon rakentamiseen.
joita toivomme
asukkaidemme pitävän kotinaan, sanoo
Attendon rakennusprojektipäällikkö Eva
Undén.
Asunnon rakentaminen alusta asti vie
aikaa ja on monimutkainen prosessi. Se pitää
tehdä taloudellisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti ympäristökysymykset huomioon
ottaen. Lopputuotteen on oltava kodikas ja
toimiva työskentely- ja asuinympäristö.
Eva toimii Attendolla rakennuspäällikkönä. Hän työskenteli sekä hoivakotien
että kotipalveluiden parissa ennen kouluttautumistaan diplomi-insinööriksi, ja juuri
hoivakotien rakentamiseen suuntautuminen oli häneltä hyvin tietoinen valinta.
– Olen aina halunnut yhdistää hoivatyöstä saamani kokemuksen ja toimenkuvani rakennuspäällikkönä. Asuntoja
rakentaessamme mietin aina, haluaisinko
oman äitini asuvan siellä. Entä haluaisinko
itse asua siellä? Meillä hoivakoteja rakentavilla on suuri vastuu, Eva sanoo.
RAKENNAMME KESTÄVIÄ TALOJA,

RAKENNUSPROJEKTIPÄÄLLIKKÖNÄ Eva on mukana
koko hankkeen ajan suunnittelusta käyttöönottoon. Hän valvoo Attendon intressejä
ja on usein rakennustyömaalla varmistamassa, että kaikki sujuu kuten pitää.
– Työssä mukavinta on vaihtelu, ja se,
että saan olla tekemisissä niin monien
attendolaisten ja muiden ihmisten, esimerkiksi arkkitehtien, kiinteistönomistajien
ja yrittäjien, kanssa. Sen lisäksi työni
on tärkeää: rakennan taloja niille, jotka
tarvitsevat turvallisen kodin.
Eva painottaa sekä arkkitehdeille että
hankeryhmille, että Attendon arvot – osaaminen, sitoutuminen ja välittäminen – ja
visio vahvistamassa ihmistä näkyvät niin
rakennusprosessissa kuin valmiissa talossa.
– Haasteita asettaa esimerkiksi se, kun
hyvälle työympäristölle asetetut vaatimukset ovat ristiriidassa tuleville asukkaille
rakennettavan mukavan kotiympäristön
kanssa. Silloin hyvän ratkaisun löytäminen vaatii vähän ylimääräistä pohdintaa.

ASUKKAAT JA työntekijät oleskelevat
Attendon asunnoissa vuorokauden ympäri,
minkä vuoksi rakennukset kuluvat
tavallisia koteja enemmän. Kestävyys on
otettava huomioon alusta asti, ja rakentamisen on oltava laadukasta kulutusta
kestävästä lattiasta kylpyhuoneen
tuotteisiin, kaiteisiin, keittiökaappeihin ja
kalusteisiin.
– Kestävyydessä on kyse myös esimerkiksi hyvin suunnitellusta ja ympäristötietoisesta ilmanvaihdosta, lämmönjakelusta
ja valaistuksesta, hän sanoo. Useimmissa
rakennuksissamme on kaukolämpö, ja
muutamissa on aurinkopaneeleita katolla.
Talojen valaistus on hoidettu LED-valoilla,
niiden kodinkoneilla on korkea energialuokitus ja Vattenfallilta ostettu sähkö
on vihreästi tuotettua. Lisäksi uusilla
Ronnebyn asunnoillamme on Miljöbygnadjärjestelmän myöntämä hopeinen
ympäristösertifkaatti.
Talojen sisätilat suunnitellaan tietenkin huolella, ja huomiota kiinnitetään
erityisesti värivalintoihin, valaistukseen
ja äänieristykseen. Lisäksi kaikissa
uusissa rakennuksissa on huomioitu
jätteidenlajittelu.
KULUNEEN VUODEN aikana Eva alkoi järjestää
Upplantin Väsbyssä sijaitsevassa Attendo
Frestan hoivakodissa työpajoja, joiden teemana oli hoiva- ja hoivakodit. Arkkitehdit
ja rakennuspäälliköt tapasivat silloin
rakennuksessa aikaansa viettäviä ihmisiä,
muun muassa yksikön esimiehen, lähihoitajia sekä asukkaita ja heidän läheisiään.
Lisäksi paikalla oli työfysioterapeutti ja
Karoliinisen instituutin tutkija, joka tutkii
ikäihmisten asumisympäristöjä.
– Halusin saada useita näkökulmia
uusiin rakennuksiimme ja siihen, miten
arkkitehtien kanssa kehittämämme ratkaisut on koettu. Tilaisuudessa käytiin monia
hienoja keskusteluja, jotka antoivat meille
ajattelemisen aihetta. Päivä oli jännittävä
ja hedelmällinen, Eva sanoo.

Nimi: Eva Undén
Ikä: 40
Työpaikka: Tukikohta Attendon
Malmön konttorilla, mutta tekee töitä
ympäri Ruotsia ja Tanskaa
Tehtävä: Rakennusprojektipäällikkö
Attendolla: 2.5 vuotta
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KESTÄVÄ KEHITYS
Käsite kestävä kehitys on määritelty YK:n Bruntlandin komission
raportissa vuodelta 1987:
”Kehitys, joka vastaa nykypäivän tarpeisiin vaarantamatta
tulevien sukupolvien kykyä tyydyttää omat tarpeensa.”
Kestävä kehitys jaetaan usein kolmeen osa-alueeseen:
Sosiaalinen kestävyys – perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista
huolehtiminen pitkäjänteisesti.
Ympäristöllinen kestävyys – resurssien käyttö niin,
että ne riittävät tuleville sukupolville.
Taloudellinen kestävyys – köyhyyttä vastaan taisteleminen
ilman, että se vaikuttaa sosiaaliseen tai ekologiseen kestävyyteen
negatiivisesti.
Attendo on mukana edistämässä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja kestävän kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda2030).
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Paikallisilla ympäristötavoitteilla
laajennetaan Attendon kestävyystyötä

A

ttendo on määrittänyt tiukkoja tavoitteita
kestävyystyölleen hoivatyön ydinalueilla, joita ovat
yhteiskuntavastuu, laatu ja työntekijät. Vuonna 2019
Attendo Skandinavia määritti lisäksi kolme laajaa
ympäristötavoitetta.
Marcus Lövnord on hankintojen toimialajohtaja Attendo
Skandinaviassa. Hänen tehtävänsä on määrittää kestävyysvaatimukset kaikille tavaroiden ja palveluiden ulkoisille hankinnoille.
Hänen mukaansa toiminnan ympäristötavoitteiden asettaminen
on tärkeä osa Attendon yhteiskuntavastuuta.
– Tuotamme päivittäin paljon lisäarvoa asiakkaille, kunnille ja
yhteiskunnalle panostamalla uusiin toimialoihin ja korkeaan laatuun, joka on toimintamme keskiössä. Haluamme myös varmistaa,
että toimintamme on ympäristöystävällistä, Marcus sanoo.
VUONNA 2019 ASETETTIIN KOLME TAVOITETTA, joilla toimintaa ohjataan
ympäristöystävällisempään suuntaan. Ne koskevat ruokaa,
kuljetuksia ja energiankulutusta Attendon kiinteistöissä.
– Ruoan osalta haluamme vähentää hävikkiä ja tarjota
vähintään yhden kasvisruokavaihtoehdon viikossa. Haluamme
vähentää polttoaineen kulutusta kotipalveluissa alustavasti
kolmella prosentilla. Kolmas tavoite koskee sähkönkulutusta
kiinteistöissämme. Haluamme sähkön tulevan sataprosenttisesti
uusiutuvista lähteistä.
Tärkeänä haasteena on ollut levittää tietämystä tavoitteistamme ja tehdä niistä todellisuutta päivittäisessä työssämme. Kun
keskitymme tuottamaan parhaita mahdollisia hoivapalveluita,
ympäristökysymykset jäävät helposti unohduksiin.
– Yleisesti ottaen olemme hyvin sitoutuneita ympäristöasioihin
ja kestävään kehitykseen. On tärkeää, että kaikki ovat tietoisia
tavoitteista, jotta he voivat aktiivisesti työskennellä niiden eteen,
sanoo Marcus.
Työ on myös tuottanut tuloksia, minkä Marcus on ilokseen
huomannut vuoden koosteita tarkastellessaan.

ATTENDO SKANDINAVIAN
YMPÄRISTÖTAVOITTEET 2019
1. Ympäristöystävällinen ruoka. Vähintään yhden aterian v iikossa
tulee olla kasvisruokaa.
2. Ympäristöystävällinen kuljetus. Vuoden 2019 a
 ikana tavoitteena
oli vähentää työtuntia kohden käytetyn polttoaineen määrää 3%
kotipalveluissa ja muissa yksiköissä.
3. Ympäristöystävälliset kiinteistöt. 100% sellaisesta kiinteistöjen
sähköstä, joka on yhtiön hallittavissa, on uusiutuvaa energiaa.

KÄVLINGESSÄ SIJAITSEVASSA
ATTENDO LYCKLIGA GATANISSA
ENSIMMÄISET AURINKOPANEELIT
Vuonna 2019 Kävlingessä sijaitsevaan Attendo Lyckliga Gataniin
asennettiin aurinkopaneelit. Kyseessä on kunnan ensimmäinen
hoivakoti, jossa aurinkoa käytetään energianlähteenä.
Attendo tekee päämäärätietoisesti yhteistyötä kiinteistöyhtiöiden
kanssa kehittääkseen ikäihmisten asumista ja lisätäkseen paikkoja
sinne, missä niitä tarvitaan. Attendo on jo useiden vuosien ajan
työskennellyt hoivakotien parissa yhdessä kiinteistöyhtiö Eirhemin
kanssa erityisesti Etelä- ja Lounais-Ruotsissa.
Eirhem on jo kauan panostanut ympäristö- ja energia-asioihin ja
suunnittelee nyt investoivansa aurinkopaneeleihin.
– Yritämme jatkuvasti löytää uusia ratkaisuja, niin että kehitymme
ympäristö- ja ilmastokysymyksissä ja pystymme näin antamaan
panoksemme kestävään kehitykseen. Nyt panostamme aurinkopaneeleihin, mikä on meille sekä luonnollinen että tärkeä askel, sanoo
Eirhemin toimitusjohtaja Andreas Granberg.
Attendo Lyckliga Gatan on Kävlingen ensimmäinen hoivakoti,
joka käyttää aurinkoenergiaa. Eirhem ja Attendo jatkavat aurinkopaneelien asentamista uusiin asumuksiin.
– Tavoitteenamme on lisätä aurinkopaneelit kaikkiin
kiinteistöihimme, Andreas Granberg sanoo.

Hoivasankareita ♥ / Attendo 2019

TÄÄLLÄ VOI HARJOITELLA
KESÄLOMAILUA
Syrjäisellä maaseudulla Skellefteån edustalla sijaitsee Attendo Stradivarius
HVB. Siellä asuu nuoria, jotka eivät rikostaustansa tai muun
ongelmakäyttäytymisen vuoksi voi asua kotona tai perhekodissa. Kauniissa
pappilassa asustaa 16 nuorta lähimpinä naapureinaan metsää ja järviä.

S

tradivariukseen saapuessaan nuoret elävät
usein syvissä vesissä
ja kaipaavat apua
pikaisesti. Maria
Hägglöf ja hänen
kollegansa Stradivariuksessa
ottavat nuoret avosylin vastaan.
Ensimmäiseksi
Stradivariukseen saapuva nuori
saa itselleen ateria- ja nukkumisaikataulun. Ruoka tarjoillaan aina
samaan aikaan, ja kymmeneltä on hiljaisuus – kaikille. Kun nuoret ovat
tottuneet tähän rutiiniin, heille
keksitään aktiivisesti tekemistä.
Nimi: Maria Hägglöf
– Täällä voi opetella harrastaIkä: 33
maan, mikä on vierasta monille
Työpaikka: Attendo
nuorista. Se on uskomattoman
Stradivarius HVB
tehokas tapa päästä eroon
Tehtävä: Yksikön johtaja
vahingollisesta käyttäytymisestä,
Maria kertoo.
Attendolla: 3 vuotta
Monet nuorista eivät ole koskaan kokeneet oikeaa kesälomaa.
Ulkona oleminen, telttailu ja kalastus ovat nuorille aivan uusia
asioita ja auttavat vähentämään ahdistuneisuutta.
– Kokeilemme yhdessä retkeilyä ja muita mukavia aktiviteetteja. Se kuulostaa ehkä yksinkertaiselta, mutta yhdistettynä
selkeisiin sääntöihin, tämä on toiminut todella hyvin.
Maria kiittelee kaikkia työkavereitaan, jotka ovat omien harrastustensa ja kiinnostustensa kautta mahdollistaneet runsaasti
erilaista toimintaa. Kesä on täynnä tekemistä Stradivariuksessa:
joka päivä on ollut retkeilyä, kalastusta, frisbeegolfin pelaamista
tai ratsastusta.
– Parasta työssäni on nähdä, miten nuoret tulevat ulos kuorestaan ja haluavat tehdä asioita yhdessä. Se on vaikuttavaa.
On selvää, että Maria on todella omistautunut työlleen.
– Saan nuorilta paljon voimaa ja olen heistä todella ylpeä, sanoo
Maria.

✒ Kalaonnea Stradivariuksessa.
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1995
Näihin aikoihin
perustetaan Attendon
ensimmäiset ryhmäkodit
toimintarajoitteisille
henkilöille.

vuotta
laadukasta hoivatyötä
Attendo perustettiin vuonna 1985, ja sen
selkeänä visiona on ollut tarjota hoivaa, joka
on parempaa kuin julkisella sektorilla. 35
vuoden aikana Attendo on kehittänyt
hoivatyön innovaatioita ja tehnyt läpimurtoja,
jotka toimivat nykyään alan standardeina.

K

un Attendo perustettiin, lähes kaikki
Pohjoismaiden hoivapalvelut tuotettiin julkisina
palveluina. Outoa kyllä, idea kunnallisten
hoivapalveluiden kanssa kilpailemisesta lähti
valtionyhtiöstä, Procordiasta.
Ajatuksena oli yhdistää turvahälyttimiä
yöaikaiseen valvontaan käytettäviin autoihin, jotta ikäihmisille
voitaisiin päiväaikaan tarjota tukea ja palveluita kotona. Se
oli lähtölaukaus kotipalveluyritykselle, josta myöhemmin tuli
Attendo.
35 vuoden aikana olemme kehittäneet joukon innovaatioita, jotka
ovat jättäneet jälkensä siihen, miten hoivapalveluita tarjotaan.
Muun muassa kotikansiot, omahoitajaverkosto, asiakastutkimukset,
riippumaton laatuvalidointi ja digitaaliset seurannan ja
raportoinnin apuvälineet ovat osaltaan kehittäneet toimialaa.
Tästä löydät joitakin Attendon historian ja laatutyömme
tärkeimmistä virstanpylväistä. Lisätietoa innovaatioistamme
löydät osoitteesta www.attendo.com.

1996
Attendon ensimmäiset
yksiköt avataan
Norjaan ja Tanskaan.

2000
1992
Attendo saa hoidettavakseen Skogshillin
hoivakodin Malmössä. Samalla tehdään
ensimmäinen k äyttäjätutkimus. Aiemmin
eri kuntia ei ole vertailtu keskenään.

Attendon Suomen
toiminnan taustalla
ollut MedOne
perustetaan.

1991
1985
Attendo perustetaan nimellä
Svensk Hemservice AB.

1988
Attendon ensimmäinen kotipalveluyksikkö avataan Stocksundiin.
Se on Pohjoismaiden ensimmäinen
yksityinen vanhuspalveluyksikkö.

Attendo ottaa
ensimmäisenä käyttöön
vanhuspalveluiden
omahoitajaverkoston.
Käytäntö on nykyään
yleinen koko alalla.
Palvelutalo Rio avataan
Tukholman Gärdetissä
– se on Attendon
ensimmäinen hoivakoti.

2018
Mobil Omsorg -järjestelmä otetaan käyttöön
Attendon hoivakodeissa
Skandinaviassa. Sillä
varmistetaan, ettäw kaikki
hoivatoimenpiteet tulevat
toteutetuksi asiakkaiden
haluamalla tavalla.

2002
Ensimmäinen
vammaispalvelulain alainen
yksikkö perustetaan
Etelä-Ruotsiin.

2017
Attendo lanseeraa ”Trygg
och säker” -kampanjan
kotipalveluissa. Sen
tavoitteena on varmistaa
ikäihmisten turvallinen
asuminen kotona.

2003
Attendon visio
”Vahvistamassa
ihmistä” lanseerataan.
Kaikissa yksiköissä
toteutetaan riippumaton
laatuauditointi.

2004

2016
Mobil Omsorg -järjestelmä otetaan
käyttöön kotipalveluissa. Se helpottaa
työntekijöiden allokointia ja antaa
asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa
omaan hoitoonsa. Attendo alkaa
rekrytoida sairaanhoitajia
Filippiineiltä.

2014

Attendo on ensimmäinen
toimija, jolla on keskitetty ja
riippumaton laatuosasto.
Ulkopuolisia käyttäjätutkimuksia
toteutetaan ensimmäistä
kertaa kaikissa Attendon
yksiköissä.

Attendo Add -IT-tuki
otetaan käyttöön. Sen
tarkoituksena on parantaa
laaturaportointia ja tarjota
tukea laatutyöhön.

2013

2005
Attendo luo AQ05-laatujärjestelmän ja
ottaa käyttöön sähköisen laatutietojen
raportoinnin. Kaikissa yksiköissä
koulutetaan laatukoordinaattoreita.

2015
Ulkopuoliset ”Anonyma när
stående” -mysteeriasiakkaat
alkavat arvioida asiakkaiden
kohtelua Attendon yksiköissä.
Attendo listautuu pörssiin.

Attendo Suomessa tehdään
ensimmäiset kokonaisulkoistussopimukset (’Kuntaturva’), ja
Attendon hoidettavaksi tulee
kokonaisuudessaan seitsemän
suomalaiskunnan
hoivapalvelut.

2007
MedOnen toiminta Suomessa
liitetään osaksi Attendoa

2012
Attendo julkaisee toimialan
ensimmäisen laatutilinpäätöksen.

2006
Attendo laajentaa
yksilöhoidon ja
perhekasvatuksen
saralle avaamalla
Attendo Björkuddenin
Solnaan.

2009
Laatumittari otetaan
käyttöön seurantatyökaluna.
Sen avulla voidaan tarkastella
Attendon laatutyötä
yksikkötasolta
ylöspäin.

2010
Ensimmäisille yksiköille
myönnetään HLBT-sertifikaatti.

2011
Attendo laajentaa
toimintaansa sosiaalipsykiatrian
alalle. Näyttöön perustuvia
käytäntöjä aletaan
hyödyntää.

NARVA

Hoivaa sinua kuunnellen
Halutessasi tarkempaa tietoa
maakohtaisesti, vieraile sivuilla:
Ruotsi | www.attendo.se
Suomi | www.attendo.fi
Norja | www.attendo.no
Tanska | www.attendo.dk
Attendo | Box 715, 182 17 Danderyd
08-586 252 00 | www.attendo.com

