
TEEM
A

hyvä  
perhehoito

TeksTi kirsi-marja nurminen kuvaT Yki rÄikkÄlÄ

Perhehoitaja Pekka Kivi miettii hetken, kun hä-
neltä kysyy yhteistyökumppaneista.

– Tärkeimpiä ovat tietysti hoidettavien 
omaiset, kotisairaanhoito, kuntien perhehoi-

dosta vastaavat työntekijät ja erityisesti perhehoidon 
koordinaattori Maarit Haverinen. Tämän lisäksi tulevat 
kaikki ikäihmisten hyvinvointiin liittyviä palveluja tuot-
tavat toimijat, kuten seurakunta, jalkahoitajat, kampaa-
jat ja terveyskeskus. Erittäin tärkeä on myös oma perhe ja 
muu tukiverkko. Eikä pidä unohtaa Perhehoitoliittoakaan!

Yhteistyö sujuu hyvin silloin, kun vuoropuhelu on 
avointa.

– Esimerkiksi mahdollisista perhehoitoon vaikuttavis-
ta muutoksista tulisi kertoa nopeasti – liittyivät ne sitten 
sijoittajakuntaan tai perhehoidossa olevan omaisiin. Kun 
osapuolet luottavat toisiinsa, vaikeitakin asioita on hel-
pompi ottaa puheeksi. Jos yhteistyösuhde ei ole kunnos-
sa, voi asioita esimerkiksi ymmärtää väärin, sanoo Kivi.

Yhteisen kielen löytäminen niin sijoittajan kuin hoi-
dettavan ikäihmisen läheistenkin kanssa on Kiven mie-
lestä perhehoidon onnistumisessa keskeistä.

– Kun ikäihmisen siirtymistä perhehoitoon suunni-
tellaan, tehdään ensin tutustumiskäynti perhekotiin. 
Mukana olisi hyvä olla sekä joku läheinen että perhehoi-
don työntekijä. Minulle perhehoitajana on tärkeää tava-
ta ikäihminen – ja varmasti myös toisin päin. Silloin yh-
teiselo voi lähteä oikeille urille.

Tutustumiskäynnillä paitsi tutustutaan toisiin, teh-
dään myös perhekodin arkea ja tapoja tutuiksi.

– Monella voi olla ennakkoluuloja perhehoitoa kohtaan 
ja vääriäkin käsityksiä siitä, mitä perhehoito on. Lähei-
sen siirtyminen perhehoitoon on eri asia kuin laitokseen 
meno – muutokseen liittyy esimerkiksi paljon tunteita.

Perhehoidon onnistumiseen vaikuttavat myös ikäih-
misen hoitosuunnitelma ja perhehoitajan toimeksianto-
sopimus.

– Hoitosuunnitelmasta pitää käydä ilmi, mihin perhe-
hoidolla pyritään. Se on kaikkien etu. Toimeksiantosopi-
mus taas määrittelee sijoittajan ja perhehoitajan välistä 
yhteistyötä ja perhehoitajan saaman tuen.

Tavat tutuksi
Pekka Kivi osallistui vaimonsa Aijan kanssa ensimmäi-
seen Eurassa järjestettyyn ikäihmisten perhehoitajien en-
nakkovalmennukseen.

– Silloin ei vielä ollut valmiita toimintamalleja, kos-
ka perhehoito oli ihan uutta. Tavallaan me perhehoita-
jat saimme rakentaa näitä malleja yhdessä perhehoidon 
koordinaattorin kanssa. Siksikin jo valmennuksen aika-
na luotiin ensimmäiset yhteistyön juuret, jotka ovat kan-
taneet tähän päivään. 

Nykyisin Kivi toimii ennakkovalmennuksissa perhe-
hoitaja-kouluttajana.

– Haluan luoda osallistujille todenmukaisen kuvan 
perhehoidon arjesta. Suhde perhehoidossa hoidettavien 
ikäihmisten läheisiin mietityttää monia. Samoin rajojen 
asettaminen, että mitä se oikein käytännössä on. Oman 
perhekodin tavat onkin hyvä avata. Meillä esimerkiksi lau-
antai on saunapäivä, jonka haluamme rauhoittaa vierai-
luilta. Ja iltaisin siinä puoli kahdeksan aikoihin alamme 
valmistautua iltapalalle, iltatoimiin ja yöpuulle menemi-
seen. Jos on tulossa käymään pitemmästä matkasta, kan-
nattaa soittaa etukäteen ja varmistaa, että olemme koto-
salla. Nämä käytännöt eivät tarkoita sitä, etteikö meille 
saisi tulla. Niiden avulla vain varmistamme sen, että vie-
railut onnistuvat kaikkien kannalta, korostaa Kivi.

avoimuus on  
YhteistYön avain

Perhehoito on joukkuepeliä. samaan hiileen puhaltavat perhehoitaja,  
perhehoidon työntekijä ja perhehoidossa hoidettavan läheiset.  

Yhteinen tavoite on hyvinvoiva ikäihminen.

Perhehoitaja Pekka Kiven (oik.) mielestä 
yhteisen kielen löytäminen niin sijoittajan 
kuin hoidettavan ikäihmisen läheistenkin 
kanssa on keskeistä perhehoidon onnistu-
misessa. Hyvässä perhehoidossa ikäihmi-
nen saa elää arvokasta elämää.
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Oman perhe-
kodin tavat  
on hyvä avata.

Kiven mielestä hyvä perhehoito on ennen kaikkea ta-
vallista, hyvää ja sujuvaa arkea.

– Se on sitä, että perhehoidossa hoidettava ikäihminen 
saa elää ihmisarvoista, arvokasta elämää ilman sen kum-
mempia kikkailuja. Perhehoidossa mennään ikäihminen 
edellä, painottaa Kivi.

Kun yhteistyö sujuu ja kaikki luottavat toisiinsa, tähän 
on mahdollista päästä.

– Silloin perhehoitajalla on ikään kuin työrauha, eikä 
energia kulu ristiriitojen selvittämiseen.

Perheen keskellä
Pekka Syvärisen äiti on hoidossa Pekka Kiven perheko-
dissa. Syväriselle hyvästä perhehoidosta kertoo se, että äiti 
voi hyvin ja hän kokee asioiden olevan hyvin.

– Silloin se on niin, sanoo Syvärinen.
Kiven perhekodissa hyvää on esimerkiksi se, että äidil-

lä on ihmisiä ympärillä.

– Siellä on välillä 3 polvea paikalla ja heillä on myös 
eläimiä. Äiti on elänyt tämän perheen keskellä jo pitkään, 
yhtenä perheen jäsenenä.

Kuulumisia perhehoitajan kanssa vaihdetaan usein pu-
helimitse.

– Samalla, kun soitan äidille, puhun myös Pekan kans-
sa. Kyselen, missä mennään, miten äiti on voinut ja tar-
vitseeko hän jotain.

Myös Syvärisen mielestä perhehoidon onnistumiseen 
liittyy avoimuus.

– Perhehoitoon siirtyvän läheiselle pitää kertoa mah-
dollisimman paljon siitä, millaista perhekodin arki on. 
Myös hoidettavan ikäihmisen terveyteen liittyvistä 
asioista on oltava avoin. Omaisilla saattaa olla vähän 
epärealistinenkin kuvaa ikääntyneen kunnosta. Perhe-
hoitajalla täytyy olla rohkeutta kertoa tosiasiat. Minä 
ainakin luotan Pekan ja Aijan näkemykseen äidin voin-
nista, koska he tuntevat äidin. Myös suhteet sijoittaja-

kuntaan ovat hoituneet hyvin Pekan kautta, kiittää Sy-
värinen.

Kaikessa mukana
Etelä-Satakunnan seudullisen perhehoidon koordinaat-
tori Maarit Haverisella on monta rautaa tulessa. Hän 
toimii yhdyshenkilönä kaikille ikäihmisten perhehoidon 
järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyville tahoille kun-
nista perhekoteihin.

– Olen mukana kaikissa perhehoidon toteuttamisen 
vaiheissa. Tiedotan perhehoidosta kunnille, päättäjille ja 
alueen tiedotusvälineille. Vastaan rekrytoinnista ja ennak-
kovalmennuksen järjestämisestä. Olen myös mukana per-
hehoidon käynnistämisvaiheessa. Neuvon kuntia sellais-
ten ikäihmisten löytämisessä, joille perhehoito olisi hyvä 
hoivan vaihtoehto. Samoin olen apuna sijoitusvaiheessa 
ja vastaan osaltani läheisten kysymyksiin. Kun perheko-
ti on aloittanut toimintansa, pidän yhteyttä perhehoita-
jiin ja järjestän heille vertaistapaamisia, täydennyskou-
lutusta ja mentorointia sekä sijaisia vapaan ajaksi. Myös 
perhehoitajat tarvitsevat välillä neuvoja uusissa tilanteis-
sa. Ja tietysti pidän kuntien työntekijöistä muodostuvan 
ohjausryhmän ajan tasalla, samoin kuin perhehoidon lo-
makkeet ja sopimukset.

Jotta tällainen paketti pysyy koossa, on yhteistyön toi-
mittava.

– Sen huomaa kyllä heti, jos tieto ei kulje tai ei olla ihan 
avoimesti kerrottu kaikkia asioita. Silloin joudun teke-
mään joskus pitkästikin selvittelyjä. Parasta olisi, jos kun-
nat ja perhehoitajat olisivat heti yhteydessä minuun, kun 
tarvitsevat apua. Mieluummin olen mukana koko perhe-

hoidon prosessissa huolehtimassa, että kaikki menee oi-
kein, kuin setvin perästä päin.

Haasteensa tehtävässä tuo se, että kunnat toimivat per-
hehoitoon liittyvissä asioissa eri tavoin.

– Kun ikäihminen sijoitetaan toisen kunnan alueella si-
jaitsevaan perhekotiin, eivät palvelut aina järjesty niin yk-
sinkertaisesti. Perhehoito on räätälöityä palvelua, ja asia-
kaskohtaisia kysymyksiä tulee koko ajan. Vaikka perhehoi-
don toimintaohje on laaja, tulee aina tilanteita, joita siinä 
ei ole otettu huomioon. Ja kunnilla on toki oikeus ratkais-
ta asioita itsenäisesti, Haverinen muistuttaa.

Kehittämisrahoitusta haettu
Koordinaattorin on oltava hyvin perillä siitä, millaisia pal-
veluja perhehoidossa oleva ikäihmiset tarvitsevat ja käyt-
tävät ja millaisia eri kuntien käytännöt näiden palvelujen 
järjestämisessä ovat.

– Välillä tulee hurjiakin tilanteita, kun joutuu seikkaile-
maan tässä käytäntöjen sokkelossa. Mutta juuri tämän ti-
lanteen helpottamiseksi olemme hakeneet sosiaali- ja ter-
veysministeriön kärkihankkeesta kehittämisrahaa. Tar-
koitus olisi laajentaa perhehoito koko Satakunnan alueelle 
ja yhtenäistää kuntien käytäntöjä, kertoo Haverinen.

Perhehoidon keskiössä on kuitenkin aina hoidettava 
henkilö ja hänen tarpeensa.

– Perhehoitajan ydintehtävä on hoivata ja pitää huolta 
ikäihmisestä ja tukea hänen yhteydenpitoaan läheisiinsä. 
Suurin riski on se, että perhehoitaja kokee jäävänsä tehtä-
vässään yksin ja väsyy. Tehtäväni onkin saada perhehoita-
jat mukaan vertaistoimintaan ja tuen piiriin. Myös vapaa-
ta pitää olla, korostaa Haverinen. 

Pekka Syvärisen (vas.) mielestä perhehoito on hyvää silloin, kun äiti (kesk.) voi hyvin ja kokee asioiden olevan hyvin.

Seudullinen 
ikäihmiSten  
perhehoito  
etelä-Sata- 
kunnaSSa

  mukana ovat eura, eura- 
 joki, huittinen, luvia ja  
 rauma

  toimivia perhekoteja on 8,  
 käynnistymässä on 3  
 perhekotia. Perhekoteja  
 sijaitsee muissakin kuin  
 toiminnassa mukana  
 olevissa kunnissa.

  perhehoitoon on sijoitettu  
 joko lyhytaikaisesti tai  
 pitkäaikaisesti noin 40  
 ikäihmistä

Mieluummin olen mukana koko perhehoidon prosessissa  
huolehtimassa, että kaikki menee oikein, kuin setvin perästä päin.
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