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Haastattelija: Kari Salonen (ks) 

Haastateltava: Haastateltava 20, terveydenhoitaja 

 

ks 

Tossa multa jäi yksi kysymys väliin … mä olen tarkentanut tämän olemuspuolet niin, että onko 

joku näistä tärkeämpi kuin joku toinen? Korostuuko siellä fyysinen puoli? 

 

Haastateltava 20 / Turku kotisairaanhoito 

Korostuu joo. 

 

ks 

Niin sun työssäsi ja sitä on pakkokin korostaa … 

 

Haastateltava 20 / Turku kotisairaanhoito 

Ihan selkeästi, mutta nykypäivänä munsta tuntuu, että psyykkinenkin puoli sille saisi antaa 

enemmän, monet asiat liittyy siihen puoleen, että sitä ei saa missään nimessä unohtaa, 

päinvastoin, että siinä pitäisi itseäkin treenata ja oppii tunnistamaan asioita. 

 

ks 

Joo … mitkä asiat vaikuttavat sosiaalisuuden ylläpitoon, sä äsken sanoita tässä, että taito ja halua 

kuunnella, ne on noita ammatillisen osaamisen alueita, mutta onko jotain muuta, joka vaikuttaa 

sosiaalisuuden ylläpitoon vanhustyössä? 

 

Haastateltava 20 / Turku kotisairaanhoito 

No sitten on tietysti se, että osaa antaa riittävää ja oikeata informaatiota ja … tota noin ... kun 

olen aika paljon paasannut apujen antamisesta ja huolehtimisesta, niin osaa rajata sen liiallisen 

avustamisen ja hoitamisen niin … saatetaan jopa passivoittaa ja se, että vanhus ei enää halua 

jostain asioista huolehtia, kun hän niin hyvin passattu tavallaan että hän … että on vaikea lähteä 

siitä tavallaan kuntouttamaan … puhumaan vielä omatoimisesti sä pystyisit tämänkin asian 

tekemään. Mutta se tietysti, että aina pitää olla sarvet ulkona ja seurata, miten se tilanne muuttuu, 

sekin on sellainen taito, mikä kehittyy ajan kanssa … että ne on semmoisia asioita, kun ollaan 

tekemisissä niin ei voi aina ennustaa mutta sillain … 

 

ks 

Tuoteko sä sitten itse vanhusasiakkaan sosiaalisuutta omassa työssäsi jollakin tavalla? 

 

Haastateltava 20 / Turku kotisairaanhoito 

Siinä mielessä, että toki sitä pyrkii henkilönä olemaan semmoinen, että on helppo lähestyä tai luo 

sellaisen ilmapiirin, että kontakti ei ole vaikea potilaalle kun mennään kotikäynnille, ja se tosiaan, 

että kannustaa ottamaan esille niitä voimavaroja mitä hänellä on, että monilla voi olla päiviä ja 

aikoja, että on sitä ja tätä ja tota, mutta nostaa niitä sieltä esille, että kun sulla on tämmöinen 

mahdollisuus että kun vähän autetaan niin pääsisit lähtemään tai käymään siellä labrassa … ehkä 

ne on semmoisia pieniä asioita, mutta niihin kannattaa tarttua. Sitten vanhus voi huomata, että 

mähän pärjään siinä ja uskaltaa lähteä jopa kylään sen varjolla ja kokee sen positiivisena kun 

näkee ihmisiä ja … ja voi sanoa, kun ei tarvi olla pitkäänkään poissa kotoa … ei ne tarvi olla 

pitkiä tai rasittavia juttuja, ne voi olla lyhyitäkin asioita. 


