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Haastattelija: Kari Salonen 
Haastattelijan syntymävuosi: 1958 
Haastattelun päivämäärä: 12.12.200 
Haastateltavan sukupuoli: Nainen 
Haastateltavan koulutus: Hum. kand. 
Haastateltavan työpaikka: Vanhainkoti, Turku 
Haastateltavan työssäoloaika: 14 v. 
Haastateltava: Nimi poistettu 
Haastateltavan ikä: 56 
 
K 
Mennään ensimmäiseen kysymykseen eli kuvaile sitä, mitä sinä työpäiväsi aikana teet? 
 
R 
Heti ensimmäiseksi voi sanoa, että päivät vaihtelevat. Joka päivä minä käyn ensiksi katsomassa 
tuon poliklinikan raportin, että onko yön tai viikonlopun aikana tapahtunut jotakin. Sitten minä 
vastaan puhelimeen, annan neuvoja ja varaan näitä intervallipaikkoja. Sitten otan tietoja 
tietokoneelta näistä tulijoista, siis kerään tietoja ja tiedottelen niitä aina eteenpäin , kun joku 
lähtee tai yksi tulee. Koko ajan me olemme täyteen pukattu … Tuosta lähti herra tänään 
Ruissalon kuntoutukseen ja tulee klo 12 jälkeen tulee intervalli viikoksi siihenkin paikkaan, että 
koko ajan pyritään pitämään paikat täytenä. Käyttöaste on 100 tai mielummin hiukan alle. on ollut 
tässä viime aikoina ja se tarkoittaa sitä, että kun joku on sairaalassa, nytkin minulla on yksi, niin 
intervalliasukas ottaa huoneen käyttöön. Jos joku on sairaalassa niin se huone otetaan käyttöön, 
jos tiedetään, että se on pidempiaikaisempi ja täytyy soittaa sairaalaan ja omaisille ja joka 
paikkaan, että huone on lyhytaikaisella. 
 
Sitten ilmoittelen noista tulijoista osastolle ja sitten vien yhdet kappaleet keskukseen, että keskus 
tietää, kuka on tulossa ja osaavat ohjata puhelut oikealle osastolle. Se on tärkeää, että he saavat 
tarpeeksi ajoissa nämä. Nyt juuri nämä kaikki ovat tulossa … tämä tänään, tänään ja toi on 
intervalli ja tuo on pysyvä ja nämä kaikki ovat loppuviikon tulijoita (R näyttää paperipinkkaa). 
 
 
K 
Kuinka monipaikkainen tämä onkaan? 
 
R 
Meillä on 122 paikkaa ja niistä on 7 intervallipaikkaa eli 115 vakituista ja näistä on vielä 8-
paikkainen dementiayksikkö tuolla. Tämä on läntisen alueen talo niin Runosmäen 
vanhainkodeissa on 2 intervallipaikkaa meille. Nyt minulla on tosiaan 9, kun minulla on 2 
ylimääräistä intervallipaikkaa. 
 
Sitten minä otan vastaan mahdollisuuksien mukaan jokaisen tulijan ja noudan hänet aulasta ja 
vein tuonne osastolle. Ja sitten suoritan siinä jonkunlaisen haastattelun ja joskus siinä on 
omainen mukana. Pyrin kartoittamaan sitä lähtötilannetta mikä on … Jos en ole paikalla silloin 
niin käyn siellä sitten myöhemmin tapaamassa. Pyrin tuntemaan kaikki meidän asukkaat. Sitten 
tarpeen mukaan käyn tapaamassa. Vakituisten asukkaiden kohdalla tulee aina kun he tulevat 
vakituiselle paikalle opastamaan omaisia näissä hoitomaksuissa ja yleensä katsomaan, onko tällä 
vanhuksella joku, joka huolehtii hänen asioistaan. Kaikillahan ei ole ja silloin täytyy itse selvittää 
ja ruveta hoitamaan. Kyllä niitä on kaikenlaisia vuosien aikana … Mummo on kulkenut Tyksiin ja 
TKS:ään ja sieltä tänne ja kasissa on papereita, nenäliinaa ja jotakin muuta ja siellä saattaa olla 
1000 markan seteli paperisilpun joukossa … maksamattomia laskuja laukussa ja kaikkea … niin 
alan selvittelemään ja hoitamaan niitä kuntoon. Että tällaisia kaikkia. Tarpeen vaatiessa joskus 
voi epäillä väärinkäyttöä tai jos asiat vaativat muuten niin edunvalvojaa. 
 


