
IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

Marjaana Tammelalla on tänään 
perhehoidossa kaksi rouvaa: 
Lyyli Vuori ja Inga Virolainen. 

Huomenna ei välttämättä ole ketään, 
mutta seuraavana päivänä tulee taas uusi 
porukka. Kyseessä on niin sanottu osapäi-

väperhehoito, jossa hoidettavat tuodaan 
aamu-kymmeneltä ja haetaan iltapäivällä 
neljältä takaisin omaan kotiinsa.

Malli on käytössä muutamalla paikka-
kunnalla Suomessa, esimerkiksi Tampe-
reella. Siellä osapäiväisiä perhehoitajia on 
6 ja syksyllä aloittaa seitsemäs. Idea osa-

Teksti ja kuvat Kirsi-Marja Nurminen

”Mummujen Marjaanasta” 
tuli osapäiväperhehoitaja
Jos kaikki hoidettaisiin yhtä hyvin kuin mut, niin kyllä  
Tampereella olisi asiat hyvin, tuumaa kaksi kertaa viikossa 
osapäiväperhehoidossa käyvä Inga Virolainen.

>>> Jatkuu seuraavalla sivulla 

Osapäiväperhehoidossa ehtii halutessaan ottaa pienet päiväunet. Perhehoitaja Marjaana Tammela asettelee tyynyt Lyyli Vuorelle sopiviksi. 
Ossi-koira päättää asettua niin ikään levolle.
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päiväiseen perhehoitoon tuli ensimmäi-
selle perhehoitajien valmennuskurssille 
osallistuneelta.

– Olen koulutukseltani lähihoitaja ja 
olen työskennellyt muun muassa van-
hainkodissa. Ikäihmisten perhehoitaji-
en valmennuksessa kuulin osapäiväisen 
perhehoidon mahdollisuudesta. Toinen 
pojistani tarvitsee enemmän hoitoa, enkä 
yksinhuoltajana pysty sen takia tekemään 
vuorotyötä. Tämä on tosi hyvä juttu mi-
nun elämäntilanteessani, ja pojistakin tä-
mä toimii, kertoo Tammela.

Tammelan mielestä parasta perhehoi-
dossa on yksilöllinen hoiva.

– Ja se, ettei ole niin kiire. Saa kunnol-
la tutustua ihmisiin, jolloin heidän tar-
peensa tulevat paremmin huomioiduksi. 
Täällä he voivat olla kuin kotonaan ja tulla 
osaksi perhettä.

Yhteinen sävel löydettävä

Hoitopäivän arki rakentuu aamupalan, 
lounaan ja iltapäiväkahvin ympärille.

– Luemme yhdessä lehteä ja keskuste-
lemme asioista. Joskus ulkoilemme, jos 
sää sallii. Välillä voimme järjestää tietovi-
san – vähän porukasta riippuen.

Yksi osapäiväisen perhehoidon haas-
teista onkin se, että hoitoon tulevien 
ikäihmisten kunto vaihtelee. 

– Olen yrittänyt järjestää niin, että per-
jantaisin hoitoon tulee parempikuntoisia. 
Silloin voimme käydä ulkonakin. Hoidet-
tavien kesken olisi hyvä löytyä yhteinen 
sävel. Lyyli ja Inga tulevat hyvin juttuun, 
koska he huomasivat olevansa kotoisin sa-
malta kylältä, Tammela sanoo.

Enemmän töitä pitää tehdä sen eteen, että 
tieto osapäiväisestä perhehoidosta leviäisi.

– Minulla on tällä hetkellä 6 viikkokäyn-
tiä, ja enemmänkin ottaisin vastaan. Mo-
nelle hoidettavalle ensimmäinen käynti 
täällä on tärkeä. Silloin he huomaavat, että 
tämähän on tosi kiva juttu.

Perhehoito virkistää

Ikäihmisten asiakasohjaajilla on tärkeä 
rooli perhehoitoon pääsemisessä. Asiakas-
ohjaajan tehtävä on arvioida, mistä palve-

luista ikäihminen hyötyisi ja tarvittaessa 
tarjota osapäiväistä perhehoitoa.

– Ingan miniä on perhehoitaja, joten 
hän sai tiedon sitä kautta. Ensimmäisellä 
käyntikerralla Inga pääsi meillä pitkästä 
aikaa saunaan, huomauttaa Marjaana.

– Minulla käy kotihoitaja, mutta hän ei 
ehdi viedä minua ulos. Tämä on sellainen 
virkistyskäynti, kuin juhlaa. Marjaana on 
niin ulospäin suuntautunut, että heti tulee 
hyvä mieli, kun hän on hymyillen ovella 
vastassa, tuumaa Inga.

Elämyksiä ja aikaa

Tammela on voinut sovitella hoitopäiviä 
omien menojensa mukaan.

– Yhteistyö hoidettavien ja heidän lä-
heistensä sekä kotihoidon kanssa on suju-
nut hyvin. Meillä on esimerkiksi käytössä 
reissuvihko, jonka mukana viestit kulkevat. 
Koen tulevani kuulluksi perhehoitajana. 
Kaiken kaikkiaan tämä on ollut tosi an-
toisaa. Koen perhehoidon kutsumuksena. 
Perhehoitajana ei voi toimia, jos ei ole val-
mis jakamaan omaa kotiaan. Minä haluan 
tarjota ikäihmisille elämyksiä ja aikaa sekä 
huomatuksi tulemista. Moni on yksinäinen 
omassa kodissaan ja aika käy pitkäksi.

– Ei tarvii olla mitään ihmeellistä, ol-
laan vaan yhdessä ja jutellaan. Aina on ai-
ka kulunut, lisää Inga.

– Ekan kerran nukuin täällä viime ker-
ralla. Hyvin on mennyt, jatkaa Lyyli.

Mukavaa vaihtelua

Kotonaan Lyyli nukkuu ja lukee lehtiä. Inga 
katsoo televisiota, lukee ja tekee ristikoita.

– Muttei untakaan piisaa loputtomiin. 
Ystäviä ei pahemmin ole. Ingan kanssa 
taidetaan olla sukua, kun vanhemmat 
ovat samalta paikkakunnalta, Vesilahdel-
ta. Inga tiesi senkin, keitä oli ollu mun tä-
din syntymäpäiväjuhlilla. Sitä mä ihmet-
telin, jutustelee Lyyli.

– Minä olen penkkiurheilija ja katson 
mielelläni urheilua televisiosta. Nuorem-
pana tuli urheiltua, kertoo Inga.

Perhehoito on molemmille mukavaa 
vaihtelua.

– Marjaana pitää meistä huolta ja tarjo-
aa kahvit, huomauttaa Inga.

– Hän on pitänyt meille syntymäpäi-
viäkin. Teki oikein kakun, vaikkei meitiä 
varten tartte mittään laittaa. On tämä pi-
ristävää, Lyyli kehuu.

Ingalle erityisen tärkeää on ulospääse-
minen ja aivojumppa. Perjantaisin hän 
saakin ulkoilukaverikseen 2 pappaa.

– Kivoja ihmisiä ovat. 

Kehittettävää korvauksissa

Tampereen kaupunki järjestää perhehoi-
tajilleen tapaamisen noin kerran kuussa.

– Vertaistuki on todella tärkeää, koska 
perhehoitajana toimiminen on yksinäistä. 
Osallistuisin mielelläni myös koulutuk-
siin, koska uutta tietoa tulee koko ajan. 
Olin mukana Perhehoitoliiton järjestämil-
lä koulutus- ja virkistyspäivillä kesäkuussa. 
Maksoin osallistumismaksun itse. Olisi hy-
vä, jos kaupunki voisi tukea osallistumista 
tällaisiin tilaisuuksiin, pohtii Tammela.

Kehittämistä on myös palkkion ja kor-
vauksen maksamisessa.

– Nyt saan kaikki korvaukset jälkikä-
teen, toteutuneiden hoitokäyntien mu-
kaan. Esimerkiksi ruokaan voisi olla hyvä 
saada rahaa jo etukäteen. 

Sitaatti Tampereen kaupungin osapäiväperhe-
hoitajille tekemästä kyselystä.

>>> Jatkoa edelliseltä sivulta 

“Muistisairas muisti jo ensimmäisen kerran jälkeen olleensa perhehoidossa ja pystyi kertomaan  
omaisilleen tiettyjä asioita, mitä perhehoidossa oli. Omaiset olivat tästä kovin ihmeissään.” 

Ossi-koira on perhekodin tähti ja veto-
naula. Lyyli ja Inga ovat todenneet olevansa 
melkein sukua keskenään.
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VEROTUSIkäihmisten  
perhehoidon  
koulutuspäivät

28.–29.10.2014

Koulutuspäivät ikäihmisten perhehoitajille, perhehoidon 
kouluttajille, kuntien työntekijöille sekä muille perhe- 
hoidosta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. 

Paikka: Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä

Ohjelma
Tiistai 28.10.

10.00 Avaus, Aila Paloniemi, Perhehoitoliiton puheenjohtaja
10.15 Ihmisen henkiset ja hengelliset tarpeet,  
 Lassi Pruuki, Dialogic Partner Oy
11.15 Työpajat
 1: Dialogisuus kouluttajan työvälineenä,  
 Lassi Pruuki, Dialogic Partner Oy
 2: Minä perhehoitajana, perhehoidon  
 koordinaattori Tuija Raitanen, Siilinjärvi
 3: Perhehoidon järjestäminen ja toimintakyvyn
 arviointi, projektityöntekijä Raija Leinonen, Perhe-  
 hoitoliitto, asiantuntija Pirjo Tiikkainen, JAMK
12.30 Lounas
13.30 Työpajat jatkuvat
15.00 Kahvi
15.30–16.30 Työpajojen purku

Keskiviikko 29.10.

9.00 Virittäytyminen päivään
9.15 Ikäihmisten yhteisöllinen perhehoito – Kaarinan   
 perhehoitokylä, vanhuspalvelujohtaja Seija Sjöblom,  
 Kaarina
10.15 Kahvi
10.45 Vanhuus elämänkaaressa, psykologi Pirkko Lahti 
12.15 Lounas
13.15 Perhoito tutuksi! Projektipäällikkö Maria  
 Kuukkanen & projektityöntekijä Raija Leinonen PHL 
14.30–15.00 Päätöskahvit

Osallistumismaksu: perhehoitajat 50 euroa + alv, muut 110 euroa 
+ alv. Osallistumismaksu sisältää koulutuksen sekä ohjelmaan 
merkityt kahvit ja lounaat. Viimeisen ilmoittautumispäivän 
(7.10.2014) jälkeen tehdystä peruutuksesta laskutetaan 50 % 
osallistumismaksusta. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Majoi-
tuskustannuksista ja -varauksista osallistujat vastaavat itse. 
Lisätietoja: Raija Leinonen, puh. 040 310 1445, raija.leinonen@
perhehoitoliitto.fi

Lisätietoja Sokos Hotel Alexandran majoitustarjouksesta,  
koulutuspäivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet:  

www.perhehoitoliitto.fi/ajankohtaista/ 
tapahtumat_ja_koulutukset

Hyvä mahdollisuus makustella perhehoitoa

Tampereen kaupunki otti osapäiväperhehoidon yhdeksi palvelu-
muodoksi, koska se koettiin tarpeelliseksi vaihtoehdoksi päiväkes-
kusten rinnalle tukemaan asiakkaiden kotona asumista.

– Jokainen perhehoitaja voi itse määritellä, kuinka monena päivä-
nä viikossa ottaa hoidettavia ja kuinka monta. Ryhmän maksimikoko 
on 4 henkilöä. Osa asiakkaista käy perhehoidossa kerran viikossa, osa 
kahdesti. Kaikkiaan osapäiväisessä perhehoidossa käy noin 35 asia-
kasta, kertoo kotihoidon asiakasohjaaja Paula Kortesniemi.

Asiakasohjaajat kertovat kartoituskäynneillä ikäihmisille, mistä 
perhehoidossa on kysymys. Osapäiväperhehoito on sanahirviö, jon-
ka merkitys on avattava.

– Toisen kotiin meneminen mietityttää. Asiakkaat voisivat roh-
keammin käydä tutustumassa perhehoitoon. Perhehoito tarjoaa 
yksilöllistä hoivaa ja henkilökohtaisia kontakteja. Myös ryhmät ovat 
pieniä. Etenkin omaishoitoperheille se on luotettava vaihtoehto, 
koska ympäristö ja hoitaja pysyvät samana. Yksinäisille ja sosiaali-
sia kontakteja kaipaaville perhehoito tuo virikkeitä ja mielekkyyttä 
elämään. Kodinomainen ympäristö sopii toisille paremmin kuin 
esimerkiksi päiväkeskus.

Kortesniemi kertoo esimerkin omaishoitajasta, joka oli vielä työ-
elämässä.

– Hänelle osapäiväinen perhehoito oli hyvä ratkaisu. Omaishoita-
ja pystyi jatkamaan töitä ja hoidettava asumaan kotona.

Perhehoito aktivoi

Kustannuksiltaan perhehoito vertautuu päiväkeskuksessa vietettyyn 
aikaan. 

– Tärkeintä on löytää asiakkaalle toimivin, kotona asumista tuke-
va palveluvaihtoehto, korostaa Kortesniemi.

Osapäiväinen perhehoito tarjoaa hyvän mahdollisuuden makus-
tella perhehoitajana toimimista.

– On ollut vaikeampi löytää perhehoitajia lyhytaikaiseen ja myös 
pitkäaikaiseen ikäihmisten perhehoitoon. Niissä joutuu jo sitoutu-
maan enemmän, mikä voi olla haasteellista. Osalla vaikuttaa perheti-
lanne tai oman kodin sopimattomuus. Ennen valmennusta on vaikea 
ennakoida, kuka olisi kiinnostunut mistäkin perhehoidon muodosta, 
koska valmennus vaikuttaa ihmisten ajatuksiin tehtävästä. 

Yhteys perhehoitajien, kotihoidon ja omaisten välillä on tiivis.
– Perhehoito on olennainen osa kotihoitoa. Yhteydenpito lisää 

luottamusta, eikä välikäsiä tarvita. Toimeksiantosopimukset teh-
dään aina puoleksi vuodeksi kerrallaan, joten voimme aina siinä 
välissä keskustella, miten asiat ovat sujuneet. Perhehoitajat tuovat 
oman kokemuksensa esiin – hehän näkevät aitiopaikalta esimerkik-
si asiakkaan toimintakyvyn muutokset.

Perhehoitajilta saadun palautteen mukaan perhehoito aktivoi 
hoidossa kävijöitä.

– Perheessä voi osallistua askareisiin, jolloin asiakkaiden toimin-
takyky paranee ja he voivat innostua kotitöistä, tietää Kortesniemi.

Palaute osapäiväisestä perhehoidosta on kaikkiaan ollut myönteistä.
– Keskeyttämisiä on tullut tosi vähän, ja keskeyttämisten yleisin 

syy on ollut asiakkaan siirtyminen tehostettuun palveluasumiseen. 
Monet ovat halunneet lisää käyntejä perheessä.

“Muistisairas muisti jo ensimmäisen kerran jälkeen olleensa perhehoidossa ja pystyi kertomaan  
omaisilleen tiettyjä asioita, mitä perhehoidossa oli. Omaiset olivat tästä kovin ihmeissään.” 
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