
Valmiina  
parrasvaloihin

teksti kirsi-marja nurminen kuvat petteri kivimäki ja emil bobyrev

Hallituksen kärkihankkeessa perhehoidon tehtävä 
on monipuolistaa ikäihmisille tarjottavia palveluja. 
Monimuotoisuudellaan ja joustavuudellaan perhe-

hoito vastaakin erilaisiin hoivan ja huolenpidon  
tarpeisiin. Ilmassa on hyvää pöhinää, 

joka tulee vaikuttamaan myös perhehoitajien  
asemaan ja hyvinvointiin. 
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 Tuula ja Kaarlo Hedmanin kotona Säynätsalossa on vipinää, 
kun hoidossa on yhtä aikaa kuusi ikäihmistä. Hedmanit toimi-
vat lyhytaikaisina perhehoitajina, joten perhehoidossa olevien 
määrä vaihtelee viikottain.

– Harvemmin meillä on kuutta ikäihmistä yhtä aikaa. Taval-
lisemmin heitä on 3–4. Mutta nyt olemme jäämässä vapaalle, jo-
ten omaiset ovat halunneet pitää sitä ennen oman vapaansa. Li-

säksi meillä asuu 90-vuotias äitini, kertoo Tuula Hedman.
Kaikki tällä kertaa hoidossa olevat ovat Hedmanien luona omaishoitajansa va-

paan ajan. Hoidossaoloaika vaihtelee muutamasta päivästä viikkoon tai pitem-
päänkin jaksoon joustavasti sopien.

– Hoidettavilla on taustallaan muistisairauksia, Parkinsonin tautia tai muita 
hoitoa vaativia sairauksia. 

Tuula Hedman on työskennellyt vanhuspalveluissa viimeksi esimiehenä, joten 
hoitotyö on hänellä verissä. Kun Kaarlo muutama vuosi sitten jäi eläkkeelle, alkoi 
Tuula ehdotella miehelleen elämänmuutosta.
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Olen huomannut, että kynnys lähteä kotoa uuteen  
paikkaan on korkea lähes kaikilla ikäihmisillä. Sen  

ylittämiseen tarvitaan ymmärrystä ja tukea.

Rakel Suokonautio ja 
ja Raili Niemi kerivät 
lankaa Katri Koskisen 
perhekodissa. Rouvien 
puuhia seurailee taus-
talla Esko Hietanen.

– Hän suostui lopulta, kun saimme jaettua omat tehtä-
vämme. Minä huolehdin hoivapuolesta ja hän käy kaupassa, 
laittaa ruokaa ja viettää aikaa ikäihmisten kanssa.

Jaksamisen mukaan
Lyhytaikainen perhehoito kiinnosti alusta lähtien, koska 
Hedmanit halusivat pystyä vaikuttamaan siihen, kuinka pal-
jon tehtävä heitä sitoo.

– Välillä olemme kiinni perhehoidossa, välillä otamme 
aikaa itsellemme – oman jaksamisemme mukaan. Toki va-
paista neuvotellaan hoidettavien omaisten kanssa, ja he 
voivat esittää toiveita. Samoin koetamme sopia hoitojak-
sot niin, että ikäihmisten kemiatkin kohtaisivat. Siinä on 
toki joskus sovittelemista, Tuula Hedman sanoo.

Perhehoitajuus on tuonut elämään paljon uutta.
– Tykkään huolehtia muista ja tehdä työtä myönteisel-

lä asenteella. Vaikka aika ei riitä jatkuvaan puuhasteluun 
ikäihmisten kanssa, voimme kuitenkin tarjota heille yh-
dessäoloa – syömme yhdessä, keskustelemme ja ulkoilem-
me. Rutiineja meillä ei ole kuin se, että nukkumaan men-
nään vasta iltayhdeksän jälkeen. Aamulla jokainen voi sit-
ten nukkua niin pitkään kuin haluaa. Aamutoimet ottavat 
meillä oman aikansa, sillä kaikki tarvitsevat apua, miettii 
Tuula Hedman.

Apua yksinäisille
Katri Koskiselle oli jo ennen valmennusta selvää, millais-
ta ikäihmisten perhehoitoa hän haluaa toteuttaa.

– Haaveenani oli saada olla kiireettömästi yhdessä ikäih-
misten kanssa. Erityisesti halusin auttaa sellaisia vanhuk-
sia, jotka ovat yksinäisiä. Koska kotona asuvien ikäihmisten 
määrä kasvaa koko ajan, uskoin, että tulijoita päiväperhe-
hoitoon löytyisi, alun perin teknisellä alalla työskennellyt 
Koskinen kertoo.

Koskinen on vuodesta 2013 lähtien toiminut Tampe-
reen Teiskossa perhehoitajana osavuorokautisesti. Ikäih-
miset tulevat taksikyydillä Koskisen kotiin aamuyhdeksän 
jälkeen ja lähtevät iltapäivällä kolmen maissa taas takaisin 
omiin koteihinsa.

– Hoidossa olevien määrä vaihtelee tosi paljon, samoin 
kuin hoitopäivien määrä. Välillä hoitopäiviä on ollut neljä-
kin viikossa, mutta tällä hetkellä niitä on vain kaksi. Suurin 
osa hoidettavista käy luonani kerran viikossa, mutta jotkut 
ovat käyneet neljäkin kertaa. Useimmat ovat omaishoidos-

sa. Yksinäisiä ikäihmisiä ei palvelu ole vielä juurikaan ta-
voittanut, sanoo Koskinen.

Kynnys korkealla
Osavuorokautinen ja pitkäaikainen perhehoito eroavat esi-
merkiksi siinä, että ohjelmaa on päiväperhehoidossa toden-
näköisesti enemmän. Ohjelmaa on helpompi järjestää, kos-
ka ikäihmiset viettävät perheessä vain osan päivästä.

– Perhekodissamme muistelu on isossa osassa, ja perhe-
kodin nimikin on ”Muistola”. Keksin yleensä jonkun viik-
koteeman, johon muistelu liittyy. Muistelemme vanhaa 
elämää monelta kantilta, ja usein esillä on myös aiheeseen 
liittyviä vanhoja esineitä ja kirjoja. Äskettäin muistelimme 
esimerkiksi Suomen entisiä presidenttejä ja vanhoja auto-
malleja. Luemme myös yhdessä lehtiä ja keskustelemme 
niistä. Joskus leivotaan ja laitetaan ruokaa tai tehdään kä-
sitöitä. Jos asiakkaita olisi enemmän, voisin paremmin so-
vitella ohjelmaakin tulijoille sopivaksi. Mutta ihan hyvin 
tämä on näinkin mennyt, Koskinen pohtii.

Päiväperhehoito voi myös sopia sellaiselle ikäihmisel-
le, jolle kokoaikainen ei esimerkiksi vaikean muistisairau-
den takia käy.

– Olen huomannut, että kynnys lähteä kotoa uuteen 
paikkaan on korkea lähes kaikilla ikäihmisillä. Sen ylittä-
miseen tarvitaan ymmärrystä ja tukea sekä työntekijöiltä 
että läheisiltä. Perhehoidosta voi kuitenkin tulla ikäihmisel-
le tärkeä henkireikä arjen keskelle. Eräs ikäihminen jännitti 
sitä, herääkö hän ajoissa taksikyytiin. Sovimme asian niin, 
että minä soitin hänelle aina puolisen tuntia ennen taksin 
tuloa. Näin hän sai nukkua yönsä rauhassa.

Osaaminen esiin
Päivän ateriat ovat hoidossa käyville tärkeitä.

– Yhdessä syömisellä on iso merkitys etenkin yksin asu-
ville. Kesällä voimme siirtyä terassille vaikka koko päiväksi. 
Meillä on täällä hyvät tilat, joissa mahtuu jumppaamaan ja 
liikkumaan – välillä on tanssittu lavatansseja, välillä balet-
tia, Koskinen nauraa.

Ikäihmisiltä löytyy paljon osaamista, joka ei arjessa pää-
se esiin. Koskinen selvittelee kaikkien asiakkaidensa elä-
mäntarinoita, jotta pystyisi järjestämään jokaiselle miele-
kästä tekemistä ja onnistumisen kokemuksia.

– Olen oppinut asiakkailtani tosi paljon. Yksi muistisai-
ras opetti minulle laulamista, toinen on neuvonut kutomi-

sessa ja kolmas leipomisessa. Vanhan ajan elämästä opin 
uutta joka päivä.

Asenteiden muokkausta
Koskinen on saanut asiakkailta ja heidän läheisiltään vain 
myönteistä palautetta toiminnasta. Asiakkaiden löytämi-
nen on kuitenkin osoittautunut hankalaksi.

– Päiväperhehoito on yhä tuntematon asia osalle kau-
pungin työntekijöille. Myös asenteissa on muokkaamisen 
varaa. Tampereen kaupungin pitäisi tehdä enemmän töitä 
perhehoidon tunnetuksi tekemisessä eikä hankaloittaa si-
tä erilaisilla päätöksillä. Itse olen aivan vakuuttunut siitä, 
että tulijoita olisi vaikka kuinka, jos ikäihmisillä olisi tie-
toa tästä palvelusta., painottaa Katri Koskinen.

Säännöllistä tuloa
Myös utajärveläisille Irmeli ja Antti Koistiselle ikäihmis-
ten perhehoitajuus oli eräänlainen haaveiden täyttymys.

– Mieheni mietti tämän tyyppistä toimintaa jo yli 10 
vuotta sitten, mutta se ei silloin olisi onnistunut. Kun val-
mennukseen muutama vuosi sitten haettiin perheitä, ha-
lusimme lähteä mukaan ja katsoa, mitä perhehoito tuo tul-
lessaan, kuvailee Irmeli Koistinen.

Koistiset halusivat ryhtyä pitkäaikaisiksi perhehoita-
jiksi ennen kaikkea säännöllisen tulon takia.

– Mieheni oli pitkään sairauslomalla ja nyt hän on eläk-
keellä. Kun olen kotona, voin pitää häntäkin samalla sil-
mällä. Meillä on täällä hyvin tilaa 2–3 pitkäaikaiselle ja yh-
delle lyhytaikaiselle asiakkaalle. Vuosi sitten pitkäaikaisia 
asiakkaita olikin jonkin aikaa kolme, mutta tällä hetkellä 
vain yksi. Hänen lisäkseen meillä käy omaishoitajan va-
paan aikana 2–3 ikäihmistä kuussa. Oulunkaaren kuntayh-
tymällä ei ole toistaiseksi ollut tarjota pitkäaikaisia asiak-
kaita. Toivon, että heitä kuitenkin jatkossa löytyy. Toimin-
ta on vielä niin uutta, että tieto ikäihmisten perhehoidosta 
ei ole tavoittanut kaikkia.

Perhehoito soveltuu hyvin myös työikäisten pitkäai-
kaissairaiden tai vammautuneiden hoitoon. 

– Minulla onkin jaksottaisessa perhehoidossa viisi-
kymppinen pyörätuolia käyttävä nainen. Perhehoidon 
monimuotoisuus on sekä rohkea haaste että mieluinen 
mahdollisuus. Perhehoito voi olla myös väliporras sairaa-
lahoidon ja kodin välillä esimerkiksi leikkauksesta toipu-
valle, joka ei enää tarvitse sairaalahoitoa, mutta kaipaa vie-
lä tukea ennen kotiin siirtymistä.

Yksinäisyys helpotti
Pitkäaikaisesta perhehoidosta on oman paikkansa löy-
tänyt muun muassa 82-vuotias vanhus, joka asui ennen 
Koistisille tuloaan yksin.
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– Hän oli yksinäinen ja pelkäsi, että kaatuu eikä saa 
apua. Meillä hän on ollut tyytyväinen ja kokenut olonsa 
turvalliseksi.

Ensimmäisenä taloon tullut ikäihminen sai nukkua 
rauhallisesti pois omassa vuoteessaan.

– Toiveenamme on pystyä tarjoamaan ikäihmisille ko-
ti heidän loppuelämäkseen. 

Hoidettavat tulevat pitkäaikaisessa perhehoidossa eri 
lailla tutuiksi kuin lyhytaikaisessa.

– He ovat perheenjäseniä. Ei tarvitse jännittää eikä 
pingottaa. Välillä tuntuu jopa siltä, kuin olisimme lomal-
la, kun kotona on vain pitkäaikainen hoidettavamme, nau-
rahtaa Koistinen.

Ikäihmiset on otettu perheessä lämpimästi vastaan.
– Teini-ikäiset lapsemme tykkäävät heistä, ja pienten 

lastenlastemme vierailut ovat ikäihmisille tärkeitä. Kiin-
tymys on molemminpuolista. 

Aamurauha parasta
Perhehoidon parhaita puolia on Koistisen mukaan se, et-
tä saa olla kotona ja tehdä aikataulut oman mielensä mu-
kaisiksi.

– Arvostan erityisesti aamurauhaa, kun ei tarvitse läh-
teä minnekään. Miinuksena on tehtävän sitovuus. Miehe-
ni pystyy kyllä hälyttämään apua, jos esimerkiksi kauppa-
reissullani sattuu kotona jotakin. Ja ehkä voisin naapu-
rista kysellä tuuraajaa pienten poissaolojen ajaksi. Mutta 
vapaata kaipaan kyllä enemmän kuin 3 päivää kuussa. Lo-
mittajaksi olen saanut tyttäreni ja miniäni.

Pitkäaikaiseksi perhehoitajaksi ryhtyminen riippuu 
myös perhetilanteesta.

– Nostan kyllä hattua yksin toimiville perhehoitajille. 
Minulle mieheni läsnäolo tuo kuitenkin tietynlaista va-
pautta. Jos pitkäaikainen perhehoito mietityttää, kan-
nattaa ensin kokeilla lyhytaikaista perhehoitoa, neuvoo 
Koistinen.

Perhehoidosta seuraa
Margit Humberg osallistui ikäihmisten perhehoitajien 
valmennukseen viime syksynä. Hän oli kesällä muutta-
nut Jyväskylään, vanhaan kotikaupunkiinsa. Perhehoito 
tuntui mahdollisuudelta juurtua kaupunkiin uudelleen.

– Olin seuran tarpeessa, hän hymyilee.
Humberg on eläkkeellä opettajan työstään. Nuorena 

hän kuitenkin ehti toimia kotiavustajana, ja opettajana 
hänellä on kokemusta erityisluokista ja kehitysvammais-
ten lasten opettamisesta.

– Mummoni asui aikoinaan meillä, ja itse huolehdin 
pitkään omasta äidistäni. Siksi koen perhehoidon luon-
tevana vaihtoehtona itselleni.

Valmennuksessa Humberg kiinnostui hoidettavan ko-
tona toteutettavasta perhehoidosta.

– Minulla on niin pieni asunto, että se jo sulki muut 
vaihtoehdot pois.

Humbergin hoidettavat ovat kaikki omaishoidossa. 
Tehtävät ovat liittyneet omaishoitajan vapaan aikaiseen 
hoitoon. Toimeksiannot tulevat Jyväskylän kaupungin 
Oiva-keskuksesta, jossa arvioidaan ikäihmisten palvelu-
jen tarve.

– Teen toimeksiantosopimuksen jokaisesta hoitoker-
rasta. Yleensä tehtävät ovat olleet kertaluonteisia, muuta-
man päivän mittaisia hoitojaksoja. Tarvittaessa olen hoi-
dettavan luona yötä.

Kokemuksen mukaan
Kaupunki toimittaa Humbergille tiedot mahdollisesta asi-
akkaasta. Sen jälkeen hän voi halutessaan sopia tapaami-
sen omaishoitajan ja hoidettavan kanssa. Se voi helpottaa 
ensimmäistä hoitokertaa.

– Kaupunki myös miettii tarkkaan, keitä tarjoavat hoi-
dettavaksi. Minulla ei ole hoitoalan koulutusta, joten liian 
vaativahoitoisia asiakkaita ei edes ehdoteta minulle. Näin 
varmistutaan siitä, että perhehoito onnistuu ja kaikki osa-
puolet ovat tyytyväisiä.

Tyypillinen Humbergin päivä perhehoitajana voi olla 
esimerkiksi sellainen, että hän huolehtii ruuanlaitosta ja 
siitä, että asiakas ottaa lääkkeensä.

– Avun tarpeesta riippuen autan myös pukemisessa ja 
vessakäynneissä. Ensimmäinen päivä menee usein jo tu-
tustumisessa. Se, mitä teen, lähtee kuitenkin asiakkaasta 
ja hänen toiveistaan. Usein jo ensimmäisestä käynnistä 
jää kiva tunne. Jälkeenpäinkin miettii, että mitähän heil-
le kuuluu.

Kuuntele itseäsi
Kynnys mennä toisen kotiin ei ole Humbergille korkea.

– Jyväskylässä ei ole muuta ongelmaa kuin parkkipaik-
kojen vähyys. Menen asiakkaan luo vähän kuin vieraaksi ja 
kysyn, mitä voin tehdä. Peruskohteliaisuudella kyllä pär-
jää. En arastele ja minua saa kyllä komentaa, hän nauraa.

Yleensäkin kannattaa mennä asiakkaan ehdoilla.
– Kun näkee jokaisen ihmisen kauniina ja ehjänä ja hy-

väksyy heidät sellaisena kuin he ovat, silloin löytyvät myös 
keinot auttaa. Asiakas kyllä aistii, jos ei ole mukana koko 
sydämellään.

Aloittavan perhehoitajan on hyvä kuunnella itseään.
– Mieti pahinta mahdollisinta tilannetta, mikä voi per-

hehoidossa tulla eteen. Sillä testaa kyllä omia valmiuksiaan.
Keski-Suomessa toimiva maakunnallinen vammais-

ten ja ikäihmisten perhehoidon koordinointi -pilottihan-
ke on järjestämässä valmennetuille perhehoitajille myös 
täydennyskoulutusta.

– Esimerkiksi lääkehoidosta on mahdollisesti tulossa 
lisäkoulutusta. Myös ensiapu kiinnostaa. 

  uskallus kohdata uutta
  ihmisten kanssa on tultava  

 juttuun

  tukiverkot

 Pitkäaikainen perhe- 
 hoitaja Irmeli Koistinen

  täytyy tykätä ihmisistä
  elämänkokemuksesta on  

 apua
  ennakkoluulottomuus

 Hoidettavan kotiin menevä  
 perhehoitaja Margit  
 Humberg

Salme ja Kalevi odottelevat lettu-
kahveja. Yhteiset ruokahetket ovat 
perhekodissa tärkeitä, sanoo perhe-
hoitaja Tuula Hedman.

  pitkä pinna ja kyky  
 sietää erilaisuutta

  tieto ja ymmärrys  
 ikäihmisten sairauksista

  lämpö ja hyvä fyysinen  
 kunto

 Lyhytaikainen perhe- 
 hoitaja Tuula Hedman

  toimintaan sopivat tilat
  kiinnostus ikäihmisiä  

 kohtaan ja kuuntelutaidot
  kiinnostus erilaisiin asioihin,  

 vaikkapa historiaan ja  
 vanhoihin tavaroihin

 Päiväperhehoitaja  
 Katri Koskinen
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