
ANTAA 
PAKATA 
VAAN!

Elämä muistisairaan kanssa vaatii 
huumorintajua ja kärsivällisyyttä. 

Käytännön harjoitukset valmennuk-
sessa auttavat ymmärtämään per-

hehoitajan tehtävää.

TEKSTI KIRSI-MARJA NURMINEN KUVITUS JONNA MARKKULA

 Pekka Kivi on toiminut perhehoitajana vaimonsa kans-
sa vuoden päivät. Perheessä on kolme pitkäaikaisesti 
asuvaa ikäihmistä, Helvi, Aino ja Annikki, sekä yksi 
paikka lyhytaikaista perhehoitoa varten.

Vielä muutama vuosi sitten perhehoito oli Kivelle 
vieras asia. Ennakkovalmennus kuitenkin tartutti in-
nostuksen perhehoitoon.

– Osallistuin valmennukseen ensi alkuun vaimon seurana. Koulutta-
jamme oli niin innostava ja tuore, että aihe vei mennessään. Valmennuk-
sessa parasta olivat esimerkit, joita yhdessä kouluttajan ja ryhmän kans-
sa pohdittiin eri näkökulmista, kehuu Kivi.

Valmennus auttoi tunnistamaan omia vahvuuksia perhehoitajana.
– Näitä olivat esimerkiksi empaattisuus, rauhallisuus ja kohtuullinen 

huumorintaju, Kivi naurahtaa.
Valmennus toi esiin myös tehtävän haasteet.
– Tavallaan tiesi, mitä on tulossa – vaikkei sitten tiennytkään. Reali-

teetit auttoivat pohtimaan, onko perhehoitajan tehtävä sitä, mitä haluan.

Muistihoitajalta apua
Kivellä ei ollut aikaisempaa kokemusta muistisairaan ikäihmisen koh-
taamisesta.

– Muistisairaudet olivat minulle uusi asia. Valmennuksessa ne käytiin 
aika nopeasti läpi. Tietoa niistä voisi valmennuksessa olla enemmänkin. 
Etenkin jäin kaipaamaan ihan käytännön tietoa – millaista arki muisti-
sairaan kanssa on. Olisi ollut hyvä vierailla vaikka jossain perhekodissa 
ja jutella asukkaiden kanssa, tuumii Kivi.

Ensimmäisten asukkaiden mukana tulivat haasteet.
– Jouduimme pohtimaan, onko perhehoito oikea paikka vanhukselle, 

jolla on vessa aina hukassa. Tai joka pesee hampaat wc-pöntössä. Tai pak-
kaa joka yö laukkunsa kotiin lähtöä varten. Onneksi saimme apua muis-

TEEM
A

ennakko- 
valmennus

21www.sijaisvanhemmaksi.fi



tihoitajalta, joka neuvoi, että antaa pakata vaan. Sehän 
on asukkaalle hyvää terapiaa. Tilanne oli lopulta ihan 
hauska, kun ymmärsi, ettei sata kertaa sanomisesta ole 
mitään hyötyä.

Sitovuus yllätti
Perhehoitajan tehtävään liittyvä sitovuus on osin yllät-
tänyt Kiven.

– Asukkaiden hoidon tarve vaihtelee, mutta ei tästä 
juuri pääse pihatöitä tekemään. Myös asukkaiden huo-
no kunto on yllättänyt. Siinä suhteessa valmennuksessa 
annettu tieto ei ihan vastaa todellisuutta. Toivoisinkin 
sijoittajille lisää tietoa ja osaamista siitä, kenelle perhe-
hoito oikeasti sopii, Kivi pohtii.

Puolisot saavat apua myös lapsiltaan.
– Pidän perhehoitajan tehtävää tärkeänä – myös yh-

teiskunnallisesti. Vaikka se on joskus raskasta, se myös 
palkitsee. Silloin, kun voi pitää lomaa, on yleensä sen 
tarpeessa. Koen, että olen oikeassa tehtävässä, ja tun-
nen myös onnistuneeni siinä. Joka päivä oppii uutta.

Kivi olisikin kiinnostunut kouluttautumaan lisää 
esimerkiksi juuri muistisairauksista.

– Myös lääkehuolto kiinnostaa, koska olemme pal-
jon tekemisissä lääkkeiden kanssa ja joskus omaisetkin 
niistä meiltä kyselevät.

Omaisilta apua
Yhteistyö asukkaiden läheisten kanssa on sujunut hyvin.

– Keskustelemme paljon asioista. Perhehoidon ko-
dinomaisuus saa heiltä kiitosta. Läheisistä on joskus 
meille apuakin, kun he saattavat meillä käydessään vie-
lä asukkaita ulos. Ja olemme porukalla leiponeet karja-
lanpiirakoita.

Alueen perhehoidon koordinaattori Maarit Haveri-
nen saa Kiveltä suuret kiitokset. 

– Maarit on auttanut meitä tosi paljon. Itse on olta-
va aktiivinen. Tietenkään kaikki asiat eivät hoidu yh-
dellä puhelinsoitolla, mutta sekin on tärkeää, että tietää 
asioiden lähtevän eteenpäin. Myös muistihoitajasta on 
ollut meille apua. Onneksi oma asuinkunta on nyt osa 
isompaa perhehoidon järjestämisaluetta. Se helpottaa 
asioiden hoitamista.

Uuden edessä
Vaikka valmennukseen osallistuvalla olisikin jo osaa-
mista muistisairauksista, antaa valmennus arvokasta 
tietoa perhehoitajan arjesta. Jonna Suomalainen on 
työskennellyt ennen perhehoitajaksi ryhtymistään lä-
hihoitajana. 

– Minusta oli tärkeää miettiä, mitä tarkoittaa, kun 
kotona asuu vieraita ihmisiä ja millaisia tunteita se he-
rättää. On ihan eri asia kohdata muistisairas laitoksessa 
kuin omassa kodissani. Valmennuksessa harjoittelimme 
erilaisia tilanteita, ja ne avasivat ymmärtämään perhe-
hoitajan tehtävää, Suomalainen kertoo.

Ei sitä osannut etu-
käteen ajatella, miten 
isosta henkisestä pro-
sessista on kysymys 
meillä molemmilla. 

MUISTISAIRAAN 
kohtaamista perhe-
hoidossa käsitel-
lään muun muassa 
Satakunnassa jär-
jestettävässä Hy-
vää perhehoitoa 
Etelä-Satakunnassa 
-prosessikoulutuk-
sessa sekä ikäihmis-
ten perhehoidon 
koulutus- ja virkis-
tyspäivillä touko-
kuussa Haikon  
kartanossa. 

LUE LISÄÄ 
 koulutussivuil- 

tamme s. 31.
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Kun ensimmäiset ikäihmiset muuttivat 
perheeseen, olivat sekä he että perheenjäse-
net uuden edessä.

– Ei sitä osannut etukäteen ajatella, mi-
ten isosta henkisestä prosessista on kysymys 
molemmilla osapuolilla. Pohdin paljon, mi-
ten tukea asukkaita samalla, kun itse kävin 
läpi omaa prosessiani. Valmennus auttoi ym-
märtämään, että tämä on ihan normaalia ja et-
tä sopeutumisessa menee oma aikansa.

Ensimmäisen haastavan asukkaan kans-
sa Suomalainen tunsi olevansa todella yksin.

– En ollut osannut valmistautua siihen, mi-
ten toimia tällaisessa tilanteessa ja mistä voi-
sin saada apua.

Kärsivällisyyttä tarvitaan
Jokaisella Suomalaisten perhekodin asukkaal-
la on todettu muistisairaus.

– Eräs kysyy joka aamu, missä hän on ja mil-
loin hän on tullut meille. Välillä mietin, alkaako 
muuttoprosessi hänellä uudelleen joka aamu. 

Samat asiat pitää käydä läpi moneen kertaan. 
Se vaatii kärsivällisyyttä. Myös ihmisten kes-
kinäiset suhteet vaikuttavat arjen sujumiseen.

Perheen 2- ja 4-vuotiaat lapset ovat jo hy-
vin sisäistäneet äidin tehtävän.

– He osaavat jo asiantuntevasti neuvoa 
asukkaita purutablettien ottamisessa – ne pi-
tää pureskella. 

Perhehoitajan tehtävässä iso plussa on sen 
itsenäisyys. Kääntöpuolena on sitovuus.

– Perhehoitajan ”työvuoro” ei lopu ikinä. 
Tehtävä palkitsee kuitenkin enemmän kuin 
palkkatyö. Tässä on laitettava itsensä likoon. 
Mitään työroolia ei pysty ylläpitämään kellon 
ympäri. Perhehoidossa olemme sellaisia kuin 
olemme, ja ilot ja surut eletään yhdessä. On 
vaikea kuvitella palaamista laitostyöhön, Suo-
malainen sanoo.

Tavoitteita ja motivointia
Suomalainen on ensimmäinen ikäihmisten 
perhehoitaja alueellaan.

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ennakkovalmen-

nus koostuu seitsemästä tapaamisesta, joista 

yhdessä keskitytään erilaisiin ikääntymisen 

mukanaan tuomiin sairauksiin – myös muisti-

sairauksiin.

- Tapaamisessa käydään muun muassa läpi, 

miten muistisairaudet ilmenevät käytännössä 

ja millaisia muutoksia ne ihmisessä aiheutta-

vat. Muistisairauksiin palataan kyllä muissakin 

tapaamisissa, koska esimerkiksi perhekodin 

turvallisuuteen ja ikäihmisten hyvään arkeen 

liittyviä asioita tarkastellaan myös muistisai-

raan näkökulmasta, kertoo kouluttaja, Siilin-

järven kunnan SAS-hoitaja Kaisa-Liisa Hyvä-

rinen.

Valmennuksiin osallistuvilla henkilöillä on 

hyvin erilaiset lähtökohdat – osalla voi olla ko-

kemusta työskentelystä ikäihmisten parissa, 

osa taas on ”maallikkoja”. Ryhmäläisten keski-

näisillä keskusteluilla ja kokemusten vaihdolla 

onkin iso merkitys.

- Usein koulutus räätälöidäänkin ryhmän 

mukaiseksi ja yritetään löytää keskitie. Olen 

huomannut, että sairauksiin liittyvät asiat voi-

vat vähän pelottaa perhehoitajuutta pohtivia. 

– Niinpä perhehoidon toteuttamisen mal-
lia on rakennettu alusta lähtien. On paljon it-
sestä kiinni, miten haluaa kehittää perhehoi-
toa. Minulla esimerkiksi on omia tavoitteita 
jokaiselle asukkaalle. Yhdellä se voi olla toi-
mintakyvyn ylläpitämistä ja motivoimista sii-
hen, toisella sosiaalisten suhteiden ylläpitä-
mistä. Mahdollisissa täydennyskoulutuksis-
sa minua kiinnostavat arjesta lähtevät asiat. 

Tulevaisuuden suhteen Suomalaisella on 
valoisa olo.

– Onneksi en ole luopunut tehtävästä – 
tämä on edelleen sitä, mitä olen halunnutkin 
tehdä. Ja olen tämän parin vuoden aikana op-
pinut enemmän muistisairauksista kuin lai-
toksessa ikinä. Arki opettaa. 

Valmennuksessa astutaan muistisairaan saappaisiin

Ja joskus tieto voi lisätäkin tätä tuskaa. Toisaal-

ta perhehoitajan työstä ei voida antaa liian ruu-

suista kuvaa. Perhehoitoon sijoitettavat ovat jo 

melko runsaasti hoitoa, tukea ja ohjausta tar-

vitsevia. Tärkeää on, että perhehoitajalla on 

tieto siitä, kuka auttaa ja tukee silloin, kun itse 

ei löydä ratkaisua asiakkaan asioissa, korostaa 

Hyvärinen.

Arjen kokemuksia
Hyvärisen mielestä valmennuksessa on tär-

keintä tuoda esiin muistisairaan kohtaamiseen 

liittyviä asioita ja arjessa elämistä.

– Lääketieteellistä tietoa muistisairauksista 

löytyy kyllä kirjallisuudesta, ja osallistujia voi 

yksilöllisesti ohjata etsimään lisätietoja. Samoin 

jo toimiville perhehoitajille on tarjolla monen-

laista täydennyskoulutusta. Siksi valmennus-

vaiheessa kokemustieto on tärkeää. Ikäihmisiä 

hoitava perhehoitaja osaa kertoa osallistujille 

erilaisista arjen tilanteista ja niistä selviämises-

tä. Yleensä näissä tilaisuuksissa kaikki kuunte-

levat ihan hiljaa ja kyselevät paljon. Myös vie-

railut perhekotiin tai palvelutaloon ovat hyö-

dyllisiä.

Valmennuksessa muistisairaan saappaisiin 

astutaan myös harjoitteiden keinoin.

– Harjoituksissa sukelletaan muistisairaan 

elämään ajatuksen voimalla. Harjoitukset ovat 

koskettavia ja herättävät miettimään, miten 

muistisairas voi asiat kokea.

Ensin perhehoitoa
Ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennuk-

sen kouluttajana Hyvärinen pääsee tutustu-

maan aloittaviin perhehoitajiin ensi metreiltä.

– Olen äärimmäisen onnellisessa asemassa, 

kun saan SAS-hoitajana myös olla mukana va-

litsemassa perhehoitoon pääseviä ikäihmisiä. 

Joskus minulla voi olla jo hyvin varhainkin mie-

lessä joku ikäihminen, joka sopisi juuri tiettyyn 

perhekotiin. Toki siirtyminen perhehoitoon 

tapahtuu tutustumisjakson kautta, eikä oma 

arvio aina mene nappiin. Silti kokonaisuuden 

näkeminen on hyvä asia, hän pohtii.

Kouluttajana toimiminen antaa lisää virtaa 

myös muuhun työhön.

– Osallistujien kokemusten kuuleminen pi-

tää minut ajan hermolla. Saan tietää, mitkä asiat 

heitä mietityttävät ja mihin he kaipaavat tukea.
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