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Tuula keskinen voi viettää vapaata omaishoitajan tehtävästään rauhallisin 
mielin, kun Paavo keskinen on perhehoidossa. keski-suomessa  

ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden perhehoidon järjestämisen  
tukena jatkaa maakunnallinen hanke.

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.

Eihän meillä oo puuhia, tuumaa Paavo Keski-
nen, kun kysyn hänen ja vaimonsa Tuula Kes-
kisen arjesta.

Paavo Keskisellä todettiin kaksi vuotta sit-
ten Parkinsonin tauti ja muutamaa vuotta aikaisemmin 
osteoporoosi. Niinpä pariskunnan arkea rytmittääkin Paa-
von lääkitys.

– Lääke pitää ottaa kolmen tunnin välein. Siitä on kyllä 
selvästi apua, koska Paavon liikkuminen sujuu paremmin.

Aamuisin Tuulaa nukuttaisi, koska Paavo heräilee yöl-
lä. Paavo tarvitsee kuitenkin apua pukemisessa, joten ylös 
on noustava. Aamupala nautitaan pitkän kaavan mukaan.

– Sen jälkeen Paavo ottaa yleensä ruokaperäiset ja mi-
nä teen kotitöitä. Jos on hyvä ilma, voimme käydä ulkoi-
lemassa. Saunassa käyminen on oma prosessinsa, kun se 
sijaitsee kellarissa. Kun Paavo viime vuonna kaatui ja lui-
ta murtui, hän joutui olemaan pitkään sairaalassa. Siellä 
Parkinsonin tauti pääsi pahenemaan. Kotiin palattuaan 
Paavo ei päässytkään kellariin. Nyt se taas onnistuu kyy-
närsauvan kanssa. Kyynärsauvasta on apua ulkoillessa-
kin, koska Paavon kumaraan pyrkivä ryhti pysyy suorem-
pana kyynärsauvan kanssa kuin rollaattorilla kävellessä. 

Parkinsonin tauti vaikuttaa myös hahmottamiskykyyn. 
Niinpä kotona on vaihdettu kirjavat pöytäliinat yksivärisiin.

– Myös matot on pitänyt ottaa lattialta pois, sillä Paa-
von liikkuminen on hidasta. En uskalla jättää Paavoa kovin 
pitkäksi aikaa yksin. Saatan piipahtaa lähikaupassa. Eni-
ten pelottaa se, että Paavo kaatuu sillä aikaa.

Samaan tahtiin
Paavo tarvitsee ohjausta arjen pienissä askareissa. 
Omaishoitajalta vaaditaankin kärsivällisyyttä elää toisen 
tahdissa.

– Meillä on aina ollut erilainen rytmi – minä olen nopea 
ja Paavo harkitseva. Paavon sairastuttua tämä ero on vain 
korostunut. Vapaan pitäminen on hyvä asia siksikin, että 
jaksan paremmin olla kärsivällinen. Aikanaan tarvitsisin 
sitä taitoa työelämässä, kun toimin psykiatrisena sairaan-
hoitajana. Kotona se ei kuitenkaan onnistu samalla lailla, 
naurahtaa Tuula Keskinen.

Tuulasta tuli virallisesti Paavon omaishoitaja noin kak-
si vuotta sitten. Ensimmäisen vapaan viikkonsa hän piti 
seuraavana keväänä.

– Kävimme ennen vapaatani tutustumassa yhteen per-
hekotiin sekä Jyväskylän kaupungin lyhytaikaishoidon yk-
sikköön. Silloin päädyimme jälkimmäiseen, koska ajatte-
lin ammattilaisten hoitavan Paavon lääkityksen parem-
min. Toisin kuitenkin kävi. Itse asiassa lääkitys menikin 
pieleen, ja Paavon kunto huononi viikon aikana. Myös 
muistisairas huonetoveri aiheutti Paavolle harmia.

Vuosi sitten syksyllä Tuulalle ja Paavolle kerrottiin 
Tuula Hedmanin perhekodista Säynätsalossa. Hed-
man oli tehnyt työuransa ikäihmisten parissa, joten hä-
nen osaamiseensa saattoi luottaa. Siitä lähtien Paavo on-
kin viettänyt kuukauden välein noin viikon Hedmanien 
luona.

Pitäisi ryhtyä
Vapaansa aikana Tuula on muun muassa osallistunut 
omaishoitajille suunnattuun kuntoutukseen.

– Siitä on kyllä ollut apua jaksamiseen. Samoin meillä 
käy kerran viikossa lähihoitaja, jolloin minä voin lähteä 
vaikka uimaan tai kuntosalille. Pitäisi vain ryhtyä. Siitä-
kin huomaa oman väsymisensä, ettei oikein saa aikaiseksi. 
Liikunta on kyllä tervetullutta, sillä meidän yhteiset käve-
lylenkkimme eivät riitä minulle.
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Hankkeen  
onnistumista 
on edesaut-
tanut se, että 
työnjako on 
ollut kaikille 
selvä.

Paavo puolestaan viihtyy perhehoidossa ja virkistyy 
siellä.

– On mukavaa, kun on seuraa, hän sanoo.
– Tuula Hedman ottaa huomioon sen, mistä ihmiset 

tykkäävät ja mihin ovat tottuneet kotona. Esimerkiksi 
Paavo saa yleensä aina saman huoneen. Sängyn vieres-
sä on radio, koska Paavon on helpompi nukahtaa, kun ra-
dio on päällä. Minä taas voin viettää vapaatani huoletto-
masti. Kun soitan Paavolle tai Tuulalle ja kyselen kuulu-
misia, voin luottaa siihen, että ne pitävät paikkansa, kiittää 
Tuula Keskinen.

Perhekodin olosuhteet ovat muutenkin Paavolle so-
pivat.

– Siellä on sopivasti tilaa, mutta silti rauhallista. Paa-
von on helppo hahmottaa, missä hän liikkuu. Perhehoita-
jan yksilöllinen ohjaus ja huomio taas auttavat Paavoa kes-
kittymään paremmin meneillään olevaan asiaan.

Arjessa auttaa huumori.
– Se on onneksi meillä säilynyt, puolisot toteavat.

Pilottihankkeella kohti sotea
Keski-Suomen maakunnallisen ikäihmisten ja vammais-
ten henkilöiden perhehoidon koordinointi -pilottihank-
keen ensimmäinen kaksivuotisjakso on päättymässä vuo-
den vaihteessa. Hankkeessa ovat olleet mukana lähes kaik-
ki Keski-Suomen kunnat Kuhmoisia, Jämsää ja Muuramea 
lukuun ottamatta.

– Pilottihankkeen perusta luotiin oikeastaan jo Kes-
ki-Suomen vammaispalvelusäätiön Arvokas elämä -hank-
keessa, joka toki liittyi pelkästään vammaisten henkilöi-
den perhehoitoon. Mutta hankkeessa perhehoitoa nostet-
tiin vaihtoehtona esiin, ja hankkeen päätyttyä esitettiin 
maakunnallisen yksikön perustamista, sanoo pilottihank-
keen työntekijä, palveluohjaaja Merja Korpela.

Pilottihanke päättyy nyt, koska sote-uudistusta odo-
tettiin käynnistyväksi jo vuonna 2017. Koska sotea vielä 
odotellaan, pilottihankkeelle haettiin ja saatiin kahden 
vuoden jatkoaika.

– Iloksemme hanke jatkuu ja mukana on entisten kun-
tien lisäksi myös Muurame.

 Pilottihankkeessa on luotu perhehoitajarekisteri, josta 
löytyvät kaikki hankekuntien ikäihmisten ja vammaisten 
henkilöiden perhehoitajat ja perhehoitopaikat.

– Se oli ensimmäisiä tehtäviäni ja vei pitkään. Lisäksi 
tehtäviini kuuluu perhehoitajien rekrytointi ja ennakko-
valmennus yhdessä kuntien työntekijöiden kanssa. Olem-
me ehtineet järjestää yhden KeVa-perhehoidon ennakko-
valmennuksen ja kaksi ikäihmisten perhehoidon ennak-
kovalmennusta. Syksyn ennakkovalmennus kiinnosti niin 
monia, että kaikki eivät mahtuneet mukaan. Muistutte-
len myös kuntia parin kuukauden välein perhekotien va-
paista paikoista.

Hankkeessa kehitetään myös perhehoitajien tukea ja 
järjestetään esimerkiksi täydennyskoulutusta.

– Syksyllä oli ohjelmassa muun muassa sammutuskou-
lutus, kertoo Korpela.

Perhehoitajat mukana
Keski-Suomen kunnat ovat olleet tiiviisti mukana hank-
keen toiminnassa.

– Kunnat haluavat kehittää perhehoitoa. Esimerkik-
si yhteinen toimintaohje on iso asia etenkin perhehoita-
jien kannalta, kun palkkiot ja tukipalvelut ovat samanlai-
set. Olemme myös yhtenäistäneet erilaisia perhehoitoon 
liittyviä lomakkeita.

Korpelan apuna toimii kuntien edustajista muodostet-
tu ohjausryhmä sekä perhehoitajien työryhmä.

– Perhehoitajat ovat esimerkiksi kommentoineet toi-
mintaohjetta ja miettineet yhteistä toimintaa. Järjestim-

mekin kerran perhehoitajien ja heidän asukkaidensa yh-
teisen iltapäivän. Perhehoitajista on iso apu, sillä koska he 
tekevät perhehoitajan käytännön työtä, tietävät he myös, 
mikä arjessa toimii ja mikä ei. Emme luo sellaisia käytän-
töjä, jotka vain monimutkaistavat toimintaa vaan sellaisia, 
joista on hyötyä. Olisi hassua, jos vain me kuntatyöntekijät 
miettisimme näitä asioita. Työryhmä voi myös tuoda per-
hehoitajien toiveita esiin, selventää Korpela.

Hankkeen onnistumista on edesauttanut se, että työ-
jako on ollut kaikille selvä.

– Kunnat tekevät asiakastyön ja sopimukset ja siellä 
olevat perhehoidon vastuutyöntekijät toimivat perhehoi-
tajien yhteyshenkilöinä. Minun tehtäväkseni jää raken-
teiden luominen ja niiden kehittäminen. Samantyyppi-
nen malli voisi toimia tulevassa sotessakin. Olemme siis jo 
tehneet perhehoidon osuutta valmiiksi, hymyilee Korpela.

Mentorointi käynnistymässä
Yksi hankkeen tärkeistä aikaansaannoksista on Korpe-
lan mielestä perhehoitajien saaminen yhteen ja vertais-
tuen mahdollistaminen.

– En myöskään usko, että Keski-Suomen pieniin kun-
tiin olisi saatu perhehoitajia ilman hanketta.

Jatkohankkessa keskitytään muun muassa perhehoi-
tajien tuen kehittämiseen.

– Meille valmistuu pian lisää mentoreita, joten sille on 
luotava mahdollisuudet. Tässä olemme ottaneet mallia las-
tensuojelusta, kiittää Korpela. 

Keski-Suomen maakunnallinen koordinointipilotti oli yksi 
viime vuoden perhehoitotekoehdokkaista. Perhehoitoliiton 
hallitus nosti pilotin esiin yhtenä merkittävänä perhehoitote-
kona. Tämän vuoden Perhehoito-lehdissä on esitelty ne kaik-
ki. Sarja päättyy tähän.

 keskitetty asiakas- ja palveluohjaus 
eli kaaPO (Pirkanmaa, kymenlaakso, 
Varsinais-suomi)

 Toimivan kotihoidon kehittäminen 
(Pohjois-karjala*, Lappi, keski- 
suomi)

 kaikenikäisten omaishoidon vahvis-
taminen (etelä-savo* yhdessä  
kainuun ja etelä-karjalan* kanssa)

 asumisen, hoivan ja palvelujen  
yhteensovittaminen (Porvoo)

* hankkeessa luodaan alueelle omais- 
ja perhehoidon osaamiskeskus

Lisätiedot  http://stm.fi/hankkeet/
koti-ja-omaishoito

I&O-kärkIhankkeesta rahOItettavat maakunnallIset kehIttämIs-
hankkeet (keHiTeTään ikäiHmisTen kOTiHOiTOa ja vaHvisTeTaan  
kaikenikäisTen OmaisHOiTOa)

Tuula ja Paavo katse-
levat valokuva-albu-
mista koiriensa kuvia 
ja muistelevat niiden 
hauskoja tempauksia.
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