
Lähihoitajat Virossa ja Hollannissa 
Hoiva- ja hoitotyön erilaisuus käy hyvin esiin kahden lähihoitajatutkintoa suorittavan 
työharjoittelujaksojen kokemuksien kautta. Joskus on annettavaa, toisinaan voi uusia 
ajatuksia tuoda mukanaan.  

Kumpikin on kokemaansa tyytyväisiä, vaikka eri tavoin. Turkulaisen Mari Grönholmin 
työharjoittelu Hollannissa vanhusten hoitokodissa vertautui suomalaisiin käytäntöihin. Gerta 
Maierin kokemukset virolaisessa lastenkodissa tulivat suomalaisiin oloihin tottuneelle 
yllätyksenä. 

Hollanti lähellä suomalaisia käytäntöjä 

Lähihoitajaksi opiskeleva Mari Grönholm suuntasi syksyllä matkansa 100 000 asukkaan 
Dordrechtiin etelä-Hollantiin lähelle Rotterdamia. Harjoittelutyöpaikka löytyi Helsingin 
oppisopimustoimiston kautta. Harjoittelu tapahtui protestanttisen kirkkokunnan ylläpitämässä 
Grabbehoffin hoivakodissa. Asukkaita on 300 ja ikäjakauma on 20-90 vuoden välillä. 
Grönholmin osastolla oli 17 pyörätuolipotilasta. Työn raskautta kuvaa se, että useimmat 
jouduttiin nostamaan nostimilla sängyistä. 

 

 

Neljään tasoon jaotelluilla hoitajilla oli eri tasoiset koulutukset. Kaikilla ei ollut esimerkiksi 
lupaa lääkkeiden jakoon. Ykköstasolla tehtiin perustehtäviä, siivousta ja vuodevaatteiden 
vaihtoa. 

- Aivan kuten meilläkin, on Hollannissa henkilökuntapulaa. Silti asiakasmäärään nähden työ 
ei ollut liian kiireellistä. Meillä on selvästi isommat asiakasmäärät, arvelee Grönholm. 

Vaihteleva työvuorolista 



25 vuoden hoitotyökokemuksella Grönholmille ei tuottanut vaikeuksia sopeutua paikalliseen 
rytmiin ja työskentelyyn. 

- Hoito- ja huolenpitotyö on tuttua. Vain lvi-alan työt eivät kuulu meidän hommiin, tuumaa 
Grönholm. 

 

 

Työvuoroissa oli oppimista, sillä työvuoroja ja –aikoja oli jopa 13 erilaista. Monille työ oli 
osapäivätyötä, jolla mahdollistettiin pienten lasten äitien työskentely. Hollannissa on näet 
vain kolmen kuukauden äitiysvapaa. 

- Työskentelin neljä päivää viikossa. Vapaa-aika kului aika tavalla opiskellen, mutta tietysti 
tutustuin kaupunkiin ja kävin Rotterdamissa. Junalipun hinta oli 8 euroa edestakaisin. 

Neljän viikon harjoittelu Dodrechtissä meni nopeasti ja kommunikointi sujui "Clint 
Eastwood-englannilla". Mitään suuria ongelmia ei kuitenkaan ollut. Ajallisesti neljä viikkoa 
oli sopiva, mutta toinen mokoma lisää olisi avannut työprosesseja vielä paremmin. 

- Olin lähdössä 1988 keväällä Hollantiin Utrechtiin suomalaisen perheen mukana heidän 
lastensa hoitajaksi mutta reissu peruuntui silloin. Ja nyt 25 vuotta myöhemmin tartuin 
tilaisuuteen ja lähdin tutustumaan maahan ja ihmisiin. Enkä kadu! Byrokratia Opso-toimiston 
kanssa sujui loistavasti ja aina sain kysyä ja laittaa viestiä tai soittaa jos jokin asia askarrutti. 
Tekevät loistotyötä! 



 

 

Viroon suomalaisia oppeja 

Virolaissyntyinen Gerta Maier on asunut Suomessa vuodesta 2005. Pieneltä paikkakunnalta 
Elvasta Tarton läheltä syntyisin olevalle Gertalle mahdollistui työharjoittelu 
kotipaikkakunnan lastenkodissa Väikelastekodu Elvassa. 

- Olen aiemmin ollut suomalaisessa perhepäiväkodissa harjoittelussa ja täällä on kaikkea 
tarjolla erilaisista terapiamuodoista lähtien. Kaikki olemme EUssa, mutta emme samalla 
tasolla. Harjoittelu oli kulttuurishokki, vaikka olen kotoisin Virosta, pohtii Gerta 
kokemuksiaan. 

Vaikeista olosuhteista lähtöisin olevia iältään 3-6-vuotiaita erityislapsia on talossa kahdeksan. 
Lisäksi yläkerrassa asuu teini-ikäisiä lapsia. Työntekijät eivät tiedä lapsista muuta kuin iän ja 
nimen. Vain parilla lapsella kävi isä katsomassa eikä mitään kansiota lapsista näytetty 
hoitohenkilökunnalle. Tästä muodostui ongelma: miten työskennellä lasten kanssa, joiden 
taustasta ei tiedä mitään. 

- Jos tuli joku ongelma, lapset olivat heti nyrkit pystyssä. Niinsanottu kiinnipitäminen oli 
täysin vierasta sekä hoitohenkilökunnalle että lapsille. Lasten kanssa puhumistakaan ei 
suosittu kriisitilanteissa. Yritin kertoa oppimiani asioita hoitajille, mutta eivät he minua 
kuunnelleet. Minun käskettiin vain viedä lapsi pois yksinäiseen huoneeseen. Lapset olivat 
sylin tarpeessa eivätkä ne siitä olisi lähteneetkään. Yksi lapsista pyysi minua äidikseen, 
kuvailee Maier kokemuksiaan. 

Yhtenä syynä vastaanottavaisuuden puutteeseen Maier piti koulutuksen riittämättömyyttä, 
sillä Virossa alalla on niin pienet palkat, ettei koulutettua väkeä saada alalle. 



- Lähihoitajille on yhden vuoden peruskoulutus, mutta jokainen pääsee lähihoitajaksi, jos 
haluaa. Myös lastentarhoista on kova pula. Lapsi pitää ilmoittaa tarhaan jo ennen kuin on 
syntynyt. 

Paikkakunnalle on tulossa uusia perhetaloja. Uusissa perhetaloissa on nykyajan mukavuudet 
ja tilaa lapsille, mutta se ei ratkaise Maierin mielestä perusongelmaa. Viemisiksi Viroon hän 
haluaisikin koulutusta työntekijöille. 

- Luulin, että on ohjelmaa, mutta mitään aktivoivaa suunnitelmaa tai päiväohjelmaa 
varsinaisten rutiinien lisäksi lapsilla ei ollut. Osa lapsista kävi päivähoidossa, mutta osa ei 
mahtunut. Nämä vain olivat kotona. Vaatteista on myös kova pula eivätkä lapset pääse aina 
ulos. 

- On oikeastaan hoitajan aktiivisuudesta kiinni, mitä tehdään. Pitäisi olla tavoitteita ja 
työskentelysuunnitelmia lasten kanssa. Työntekijöiden pitäisi tietää lasten herkät kohdat, 
luettelee Maier. 

Työajat ovat aamuvuorolaisilla kahdeksan tuntia, muuten 12 ja 24 tuntia, jonka jälkeen on 3-
4 vapaapäivää. Asuminen järjestyi helposti, koska oma äiti asuu paikkakunnalla. Uudellekin 
matkalle Maier olisi halukas lähtemään ja suosittelee Viroa myös muille, jos haluaa kokea 
jotain uutta. 

- Aina kannattaa hankkia kokemusta ja näkökulmia mitä muualla tapahtuu. 

Kuvat Mari Grönholmin työharjoittelupaikasta vanhusten hoitokodista Hollannista. 

Teksti Tero Elsilä 
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