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Tietoja ja taitoja 
vaihdettavissa 
TEKSTI: MAIRE SOILUVA 

Moniammatillisuus on paivan sana. Aina yhteistyon 

rakentaminen ei kuitenkaan ole helppoa, aina ei saa 

aantaan kuuluviin tai aanta ei arvosteta, kirjoittaa 

nuori, alalla muutamia vuosia ollut hammashoitaja. 

"Dlisi hienoa,josjoku ihan k6yti:inn6ss6 neuvoisi, miter:i omassa tyos
s6 moniammaW/isuutta voi ltarjoittaa. Tarkoitan nimenomaan oman 
ty6yhteis6n ulkopuo/ellajCJ terveyden edist6misen n6k6k.ulmasta. 
/J.Jskon, etta voisin tehda tyotani paremmin,jos esimerkiksi tietaisin 
er{laisista asiakasryhmista enemman. Tyoskentelen pienelik6ss6 
kaupungissa, mutta silti asiakkaita on monenlaisiaja haluaisin lisata 
ymmar.rystanija tietojanijajakaa omia suun terveyteen liittyvja tie
tojani, koska terveyden edistaminen on olennainen osa tata tyotci''. 

YKSI ESIMERKKI den hampaiden omahoito. Tarpeen 

mukaan kaymme heidan kanssaan ham

maslaiikarissa. 

Essi Rantasen mukaan hammashoito

lassa asioinnit tehdaan asukkaan kanssa 

yhdessii., ohjaaja on_ aina mukana. 

- Ohjaajan rooli on tuki/turva, jotta

asiat tulevat hoidettua. Kun asukkaan 

kanssa on hammasliiiikarissa, niin suun 

terveydenhoidon ammattilainen keskus

telee asukkaamme kanssa, eli heidan asi-

akkaansa kanssa. 

Essi Rantanen tyoskentelee vastoavana oh

jaajana ja sairoanhoitojana Tukena l(otaniityn 

asumisyksikossa. 

peen mukaan kehitysvammaisen mukana 

oleva ohjaaja auttaa sekii asiakasta etta 

ammattilaista. Hammashoitolan henkilo

kunta on ottanut avoimesti ammattitai

toisesti vastaan antamani tiedot kehitys

vammaisesta asiakkaasta. Tassa on huo

mioitu mm: viikonpiiivii., kellon aika, 

mahdollinen tupla-aika - eli ihan sielta 

ajanvarauksesta asti meitii on kuunneltu. 

HYVIA KOKEMUKSIA 

Essi Rantasen kokemukset ammattitaito

jen jakamisesta hoitotilanteissa ovat hy

viii. Hantii on kuunneltu, hiinen ammatti

taitoaan omalla alallaan on arvostettu. 

Toki hii.n tietii.a, ettii toisenlaisiakin koke

muksia on. 

Essi Rantanen tyoskentelee Jokioisilla 

Tukena Oy Kotaniityssii vastaavana oh

jaajana sekii sairaanhoitajana. Tukena 

tuottaa Hyvii. Elii.mii. -palveluita 40 palve

luyksikossii ympiiri Suomen. Palveluvali

koima vaihtelee yksikoittii.in. Tukena on 

valtakunnallinen kehitysvamma-alan toi

mintojen ja palveluiden tuottaja ja kehittii

jii, joka auttaa ja tukee kehitysvammaista 

tai erityistii tukea tarvitsevaa ihmista ja 

hanen liiheisiaiin Iii.pi koko elaman. Palve

luilla mahdollistamme tiiyden kansalai

suuden ja osallisuuden toteutumisen. 

Tuotamme ihmislaheisiii, toimivia ja laa

dukkaita palveluita. 

Ohjaaja auttaa ja vas-
Essi Rantasen mukaan 

- Huonoin tapa olisi

se, ettii kertorniani 

erityispiirteitii tai tar

peita viihiitelliiiin eikii. 

antamiani tietoja huo

mioida. Sehiin koituu 

myos asiakkaalle hai-OHJAAJIEN VASTUULLA 

OMAHOITO 

- Kotaniityn asukkaiden hampaita hoide

taan yleisten ohjeiden mukaan. Hampaat

pestaii.n aamuin illoin, ohjatusti tai avus

tetusti. Ohjaajien vastuulla on asukkai-

tailee tarpeen mu

kaan, mutta on 

kuitenkin sivuroolis

sa. 

kehitysvammainen asiakas 

kohdataan somalia tavalla 

niin kuin kohdataan 

Essi Rantasen mu

kaan kehitysvammai-

muutkin asiakkaat. 

nen asiakas kohdataan samalla tavalla 

niin kuin kohdataan muutkin asiakkaat. 

- Kehitysvammasta huolimatta ban on

potilaana siellii hammashoitolassa. Tar-

taksi. 

Essi Rantanen tietiiii omasta koke-

muksestaan, ettii paras tapa luoda toi

rniva yhteistyosuhde on kuunteleminen, 

aito kiinnostus ja lisiikysymykset tarvit-
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