
 

 

 

Ajankohtaiset kuulumiset Vetovoimainen vanhustyö -hankkeesta 1/2021 

Hyvää alkanutta vuotta 2021! 

Vetovoimainen vanhustyö –hanke käynnistyi maaliskuussa 2020 vastaiskuna lähes 
pari vuotta sitten alkaneelle hoiva-alan kriisiksikin kutsutulle mediakohulle. Tämän 

kohun seurauksena vanhusalan vetovoimaisuus laski entisestään. Hankkeen tar-
koituksena on tuoda esille vanhustyön hyviä puolia aidosta arjesta ja kehittää työ-

yhteisöjä, jotta veto- ja pitovoimaisuus alalla paranisi. Samalla Savonia ja Sakky 
pyrkivät lisäämään vanhustyön opiskelun vetovoimaisuutta. 

Vuosi 2021 alkaa vauhdikkaasti hankkeessamme. Alkuvuodesta alkavat useat val-

mennuskokonaisuudet, joilla kehitetään yhteistyöorganisaatioiden vanhustyön 
veto- ja pitovoimatekijöitä. Hankkeessa on mukana 11 vanhustyön organisaatiota 
Pohjois-Savon alueelta, jotka ovat sitoutuneet lisäämään veto- ja pitovoimaansa 

tarpeidensa mukaisesti.  

Vanhustyön ja työyksiköiden veto- ja pitovoiman kehittäminen   

Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää, millä keinoin vanhustyössä menestyvät 
työyhteisöt kehittävät ja pitävät yllä veto- ja pitovoimaansa. Hanketyöryhmä tu-
tustui ensin teoriatietoon, laati kirjallisuuskatsaukset keskeisistä veto- ja pitovoi-

maan vaikuttavista tekijöistä ja niistä tehdyistä tutkimuksista.  Näiden perusteella 
tehtiin alkukartoitukset ja henkilöstökysely työyhteisöihin, joiden avulla selvitimme 
hankkeessa mukana olevien yhteistyöorganisaatioiden veto- ja pitovoimatekijöitä, 

vahvuuksia sekä kehittämistarpeita.  

Henkilöstökyselyllä vanhustyön arki näkyväksi 

Henkilöstökyselyssä vanhustyöstä nousivat esiin alan aliarvostus, mutta samalla 

työtä pidettiin ihmisläheisenä. Työn tavoitteita ja perustehtäviä pidettiin hyvin 
määriteltyinä, mutta työprosessit ja työhyvinvoinnin tukeminen kaipaavat vielä hio-

mista. Kyselyn mukaan alan vetovoimatekijöinä pidettiinkin juuri alan moninai-
suutta. Vastauksissa kehuttiin myös hyvää työyhteisöä, moniammatillista tiimiä, 
ihania asiakkaita, kotihoidon vaihtelevuutta ja itsenäisyyttä. Positiivista palautetta 

niin lähijohtajilta kuin asiakkailtakin pidettiin myös tärkeänä.  

Vetovoimaisuuden kehittäminen alkaa 

Myös työyhteisön työpajoissa selvitettiin työyksiköiden vahvuuksia ja kehittämis-
tarpeita, joiden pohjalta työyksiköt laativat kehittämissuunnitelman veto- ja pitovoi-
man lisäämiseksi. Työyhteisöjä sparrataan kehittämistyössä. Näiden kehittämis-
tarpeiden pohjalta on suunniteltu hankkeen valmennusteemat. 

  



 

 

 

Valmennukset käynnissä! 

Vuoden 2021 työyhteisöille tarjotaan erilaisia valmennuksia, webinaareja, minivi-
deoita, kirjallista materiaalia ja podcasteja mm. seuraavista teemoista: 

 itse- ja yhteisöohjautuvuus 

 perehdytys ja opiskelijan ohjaus 

 työhyvinvointi 

 työyhteisötaidot 

 viestintä 

 Ammatilliseen osaamiseen liittyvät valmennukset, mm. ikääntyvän itsemää-
räämisoikeus, ikäihmisen hyvä elämä, saattohoito, vuorovaikutus ikäänty-
vän ihmisen ja omaisen kanssa. 

Hankkeessa käytetään huippuasiantuntijoita, kuten esimerkiksi urheilulääkäri 
Pippa Laukka, unitutkija ja dosentti Henri Tuomilehto, muutosvalmentaja Kati 
Toikka, Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntijat Susan Villa ja Sanna Ahola.  

Yhteistä asiaa edistämässä  

Hanke on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Parasta Pohjois-Savoon! -hankkeen, Etelä-
Savon Vetovoimainen kotihoito –hankkeen, sekä neljän muun vanhustyön vetovoi-

maa kehittävän hankkeen kanssa.  

Oppilaitosyhteistyö on tärkeä osa hanketta, joten olemme jakaneet tietoa vanhus-
työstä ja sen merkityksellisyydestä alan opiskelijoille, sekä haastaneet heitä jaka-

maan kokemuksiaan vanhustyöstä sosiaalisessa mediassa. Hanke on saanut tietoa 
vanhustyöstä myös opiskelijoilta lähihoitajaopiskelijoiden kyselyn ja oppilaitosvie-
railujen kautta. 

Tehy ja Super ovat keskeisiä hankkeen yhteistyökumppaneita, kuten myös Ihmis-
oikeuskeskus ja TE-toimisto.  

Viestintä 

Hankkeessa keskeisessä roolissa on viestinnän kehittäminen, joten hankkeessa au-
tetaan mukana olevia vanhustyön työyksiköitä kehittämään omaa viestintäänsä ja 

nostamaan esille hankkeessa tehtävää kehittämistyötä ja sen edistymistä. 

Toisena tavoitteena on saada alaa näkyviin positiivisessa valossa mediassa. 
Olemme muun muassa aktivoineet vanhustyön toimijoita sosiaalisessa mediassa 



 

 

 

ja sitä kautta olleet luomassa positiivisempaa kuvaa alan todellisesta arjesta. Ak-

tiivinen viestintä on tulevaisuutta. Tehtävämme on viestinnän kouluttamisen 
kautta olla osaltaan auttamassa työyksiköitä mm. rekrytointiin liittyvissä haas-
teissa. 

Tarve viestintäosaamisen kehittämiselle on ollut ilmeinen. Siksi tarpeeseen vasta-
taan tarjoamalla yhteistyöorganisaatioille viestintään liittyvää koulutusta vuosien 

2020-2021 aikana. 

Vinkkaa paras työyhteisö – Osallistu! 

Meneillään olevan Vinkkaa paras vanhustyön työyhteisö –kyselyn avulla etsimme 
veto- ja pitovoimaisia vanhustyön työyhteisöjä, joita tulemme palkitsemaan ja 
mahdollisuuksien mukaan vierailuilla tapaamaan. Kysely toteutetaan yhteistyössä 

Superin ja Tehyn kanssa.  

https://webropol.com/s/vinkkaaparasvanhustyontyoyhteiso 

Hanke vaikuttaa ja tiedottaa 

Hanke pyrkii aktiivisesti tuomaan vanhustyön kuulumisia julki. Hanke somettaa ak-
tiivisesti yhdessä vanhustyön yksiköiden kanssa heidän arjesta, sekä julkaisee blo-

gikirjoituksia vanhustyön alalta. Näymme myös erilaisissa vanhusalan julkaisuissa 
ja pyrimme omalta osalta vaikuttamaan vanhustyön arvostuksen lisääntymiseen 
yhteiskunnan eri tasoilla.  

Hankkeen nettisivuilta www.vetovoimainenvanhustyö.fi voi seurata ajankohtaisia 
asioita ja jatkuvasti päivittyvää koulutuskalenteria. 

Meidät löytää myös somesta: Instagramista (Vetovoimainenvanhustyo), Faceboo-

kista (Vetovoimainen vanhustyö –hanke), Twitteristä (@VVanhustyo) ja YouTu-
besta (Vetovoimainen vanhustyö). Ota seurantaan #vetovoimainenvanhustyö! 

 

Lämpimin terveisin  

Vetovoimainen vanhustyö –hankkeen väki 

Haluatko kuulla lisää? 

Ota yhteyttä: projektipäällikkö Satu Pirskanen 

satu.pirskanen@savonia.fi, puh. 0447 856 480 

https://webropol.com/s/vinkkaaparasvanhustyontyoyhteiso
http://www.vetovoimainenvanhustyö.fi/
https://www.instagram.com/vetovoimainenvanhustyo/
https://www.facebook.com/vetovoimainenvanhustyo
https://twitter.com/VVanhustyo
https://www.youtube.com/channel/UCC5-7A1Qfx1x58WtWmdhHHA
mailto:satu.pirskanen@savonia.fi

