
TEEM
A

ikäihmisten  
perhehoito

Tässä se on!
Näin tuumi Sari Sievola nähdessään ilmoituksen ikäihmisten perhehoidon 
ennakkovalmennuksesta. Tuusulan kunnassa Uudellamaalla on onnistuttu 

herättämään kiinnostus ikäihmisten perhehoitoa kohtaan. 

TekSTi Kirsi-Marja NurMiNeN kUviTUS joNNa MarKKula

Tuusulassa päätettiin käynnistää ikäihmisten 
perhehoito, koska ikäihmisille suunnattuja 
hoivapalveluja halutaan monipuolistaa ja si-
ten vastata vanhustenhuollon haasteisiin. Ta-

voitteena on myös vähentää ympärivuorokautisen laitos- 
ja palveluasumisen kysyntää. Ja toki kustannustekijät vai-
kuttivat päätöksen taustalla: kunta pyrkii säästöihin.

Kun päätös oli tehty, Tuusula lähti kuulostelemaan 
naapurikuntien kiinnostusta ikäihmisten perhehoitoon.

– Aluksi tutkimme Keski-Uudenmaan Kuuma-kunti-
en mahdollisuutta yhteistyöhön. Se ei kuitenkaan toteutu-
nut toivotusti. Ikäihmisten perhehoito on Uudellamaalla 
vielä vähän tunnettu tapa tuottaa palveluita. Hyvinkään 
kaupunki lähti kuitenkin mukaan, ja teimme yhdessä per-
hehoidon toimintaohjeen. Tuusulassa päätettiin nostaa 
perhehoidon palkkiot jo heti alussa korkeiksi, jotta per-
hehoitajien toimeentulo taataan ja perhehoitajuudesta 
tulee kilpailukykyinen vaihtoehto palkkatyölle, kertoo 
Tuusulan kunnan vanhus- ja vammaispalvelujen päällik-
kö Jari Luoma.

Kun perusta oli rakennettu, lähdettiin etsimään tule-
via perhehoitajia.

– Haasteena oli, miten tavoittaa kuntalaiset ja myös 
lähikunnissa asuvat perhehoitajuudesta kiinnostuneet. 
Päätimme panostaa kunnolla markkinoitiin. Teimme in-
fotilaisuuksista mainosjulisteita, joita jaettiin eri paik-
koihin. Kunta tiedotti tilaisuuksista omissa kanavissaan, 
ja toteutimme paikallislehden kanssa yhdessä juttusar-
jan perhehoidosta. Lisäksi infotilaisuuksia mainostettiin 
viidessä eri lehdessä. Pääsimme myös YLEn Uudenmaan 
alueuutisiin.

Tiedotuksessa onnistuttiin, sillä kahteen vuoden vaih-
teessa järjestettyyn infotilaisuuteen osallistui 60 kuulijaa. 
Ensimmäinen ennakkovalmennusryhmä käynnistyi hel-

mikuun alussa. Siihen haki mukaan 30 perhettä tai mah-
dollista perhekotia, joista 15 valittiin.

– Olemme kyllä tyytyväisiä ja myös yllättyneitä. Lähtö-
tilanteessahan meillä ei ollut tiedossa yhtään perhehoita-
jan tehtävästä kiinnostunutta, muistuttaa Luoma.

Pitkäaikaiselle tarvetta
Valmennettavien joukossa on pitkäaikaisesta, lyhytaikai-
sesta ja osavuorokautisesta perhehoidosta kiinnostuneita.

– Halusimme ensimmäiseen ennakkovalmennukseen 
sellaisia henkilöitä, jotka voisivat aloittaa toiminnan jo 
tämän vuoden aikana. Ja koska meillä on tarvetta nimen-
omaan pitkäaikaisille perhehoitajille, jotka toimivat omas-
sa kodissaan, valitsimme etenkin siitä kiinnostuneita mu-
kaan, valaisee Luoma.

Seuraava haaste kunnassa onkin löytää valmennetuil-
le perhehoitajille asiakkaita.

– Toki vähän hirvittää se, että jos kaikki 15 valmennuk-
sessa olevaa perhekotia haluaa heti aloittaa toiminnan, 
niin mistä heille löytyy riittävästi asiakkaita. Toiveeni on, 
että tänä vuonna ainakin viisi perhettä aloittaisi, jotta toi-
minta pääsisi käyntiin.

Kunnan omien ikäihmisten ympärivuorokautisten hoi-
topaikkojen määrä vähenee vuoden lopussa uuden, vanho-
ja ympärivuorokautisen hoidon paikkoja korvaavan tehos-
tetun palveluasumisyksikön rakentumisen myötä, ja pal-
veluntarve kasvaa muutenkin väestön ikääntyessä, joten 
mahdollisuuksia asiakkaiden löytämiseksi on.

– Mielestäni ikäihmisten perhehoito ei ole valtakunnal-
lisestikaan vielä löytänyt paikkaansa. Esimerkiksi hoidet-
tavan kotiin tarjottava perhehoito tuo varmasti uusia mah-
dollisuuksia ja herättää ajatuksia, pohtii Luoma.

Myöskään perhehoitokylä-hanketta ei ole Tuusulas-
sa täysin kuopattu.
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– Se ei ehkä toteutuisi meillä ihan samalla tavalla kuin 
Kaarinassa. Mutta katsotaan nyt ensin, miten perhehoi-
to lähtee liikkeelle. Sen jälkeen voidaan harkita yhteisöl-
listäkin perhehoitoa.

Lisää resursseja
Avainhenkilöitä kunnassa ovat vanhuspalvelujen sosiaali-
ohjaajat, joiden tehtäväkenttään perhehoitokin tulee jat-
kossa kuulumaan.

– Talousarviossa vanhussosiaalityöhön on lisätty re-
sursseja, ja saamme tänä vuonna vanhuspalveluihin vie-
lä sosiaalityöntekijän kolmanneksi työntekijäksi. Tämä ei 
liity pelkästään perhehoidon käynnistymiseen vaan ylei-
seen ikäihmisten palvelutarpeen kasvuun. Mutta toki li-
sätyövoima helpottaa myös perhehoidon järjestämises-
sä, Luoma miettii.

Luoma uskoo, että nyt päättynyt valmennus ei jää vii-
meiseksi.

– Toiminta tulee laajenemaan ja perhehoidosta tulee 
yksi palvelutuote, johon asiakkaita ohjataan heidän tar-
peidensa mukaan. Perhehoito toimintamallina kiinnos-

taa – siitä kertoo jo meidän valmennuksemme saama suo-
sio. Silti en usko, että perhehoito koskaan kilpailee asia-
kasmäärissä tehostetun palveluasumisen tai kotihoidon 
kanssa. 

Nuoria mukana
Miten pystyn sitoutumaan? Olenko tarpeeksi hyvä hoita-
ja? Miten tunnistan ikäihmisten erilaiset tarpeet? Muun 
muassa tällaisia kysymyksiä ovat Tuusulan ennakkoval-
mennukseen osallistuneet pohtineet.

–- Monella oli taustallaan kokemusta hoitoalalta tai he 
ovat toimineet omaishoitajana. Erityisen mukavaa on se, 
että joukossa oli paljon pariskuntia ja myös nuoria ihmisiä, 
jotka haluavat rakentaa sukupolvien välistä vuorovaiku-
tusta. Osallistujat ovat olleet sitoutuneita ja innostuneita. 
Heillä on myös vahva usko perhehoidon mahdollisuuksiin, 
kertoo ennakkovalmennuksen vetäjä Minna Heikkilä.

Karita ja Hannu Pekkinen ovat yksi nuorista paris-
kunnista. He asuvat Pornaisissa.

– Olin mielessäni kehitellyt jotain tällaista toimintaa 
ennen kuin edes tiesin mitään ikäihmisten perhehoidos-
ta. Olin miettinyt, miten voisin auttaa ikäihmisiä. Meillä 
kotona on tilaa ja minulla on aikaa. Pystyisin tarjoamaan 
heille virikkeitä ja seuraa, kertoo Karita Pekkinen.

Valmennus on tuonut lisää intoa toteuttaa omaa aja-
tusta.

– Lähdin valmennuksesta aina tosi innoissani ja mie-
tin, miten toimisin, jos meillä jo olisi joku hoidossa. Lap-
sillekin olemme puhuneet tästä alusta lähtien. Enää mie-
tityttää se, löytyykö meille asukkaita. Välillä pitää him-
mailla intoa, naurahtaa Pekkinen.

Pekkisten suunnitelmissa on toimia pitkäaikaisina per-
hehoitajina.

– Koen sen itselleni läheisimmäksi, koska siinä tutus-
tuu kunnolla ikäihmisiin ja pysyvyys on myös ikäihmisil-
le itselleen tärkeää.

Ei mahdottomia
Tuore aviopari Sari ja Jarmo Sievola kertovat päätyneen-
sä ennakkovalmennukseen vähän vahingossa.

– Ennen joulua kävin Tuusulan kunnan sivuilla ja huo-
masin ilmoituksen. Tuli sellainen olo, että tässä se nyt on. 
Halusimme molemmat vaihtaa alaa. Minä toimin sosiaali- 

ja terveysalalla kouluttajana ja Jarmo kuljetusalalla. Kum-
mallakin on erityislapsia, jotka alkavat jo olla niin isoja, 
että muuttavat pian omiin koteihinsa. Meillä olisi siis iso 
talo, johon mahtuisi, sanoo Sari Sievola.

Perhehoidossa pariskuntaa kiehtoo kiireettömyys ja 
kotona olo.

– Meillä on ihana piha, josta myös ikäihmiset voisivat 
nauttia, Hyvinkäällä asuvat Sievolat tuumivat.

Sievolat ymmärtävät, että valmennuksesta ei vielä saa 
kaikkea oppia.

– Olemme saaneet mielestämme ihan sopivassa mää-
rin tietoa. On ollut mukavaa, ettei valmennus ole ollut liian 
tiivistä, vaan myös tehtävien tekoon on jäänyt aikaa. Ryh-
mässä on ollut hyvä henki, ja kaikki tuntuvat olevan tosis-
saan perhehoidon suhteen. Valmennus on vahvistanut aja-
tuksiamme siitä, mikä perhehoidossa on oikeasti tärkeää. 

Mitään mahdottomia ei haeta, vaan turvallisuutta. Sito-
vuus on meille tuttua jo lasten hoidosta.

Perhehoitoon sijoitettavien ikäihmisten kunto hieman 
mietityttää.

– Samoin se, mitä tapahtuu, jos perhehoito ei jonkun 
ihmisen kanssa onnistukaan. Mitä, jos vanhus ei tykkää-
kään siitä? Tunteet perhehoitoon siirryttäessä ovat var-
maan moninaiset. Samoin muita käytännön asioita tulee 
pohdittua. Aika lailla realistisesti olemme uuteen ryhty-
mässä.

Sievoloille aukeaa ikäihmisten myötä aivan uusi maa-
ilma.

– Haluamme jotenkin hyödyntää ikäihmisten omaa elä-
mänhistoriaa, toimia tasapuolisesti ja toista kunnioitta-
en. Toiveemme on toimia pitkäaikaisina perhehoitajina, 
mutta myös osavuorokautinen perhehoito kiinnostaa. 

IkäIhmIsten  
perhehoIdon 
palkkIot  
tuusulassa

  Pitkäaikainen perhehoito  
 asiakkaan hoidettavuuden 

 mukaan 1000 €/1500 €/  

 1900 €/kk

 Kulukorvaus 620 €/650 €/  

 680 €/kk
  Lyhytaikainen perhehoito  

 50 €/60 €/70 €/vrk

 Kulukorvaus 27 €/vrk

Lisätietoja 
 www.tuusula.fi > ikäihmis-

ten palvelut > ikäihmisten 
perhehoito

Lähdin valmennuksesta aina tosi innoissani  
ja mietin, miten toimisin, jos meillä jo olisi  

joku hoidossa. 
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