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Perhehoidon  
pioneerit
Omaishoitaja Maija Tavi päätti kokeilla  
perhehoitoa, ja Minna Ikonen tuli hoitamaan  
Veli Tavia Maijan poissaolon ajan. Tavit ovat  
Savonlinnan seudulla ensimmäisiä perhehoidon 
käyttäjiä, mutta eivät varmasti viimeisiä.  
Ikäihmisten perhehoito käynnistyy Itä-Savossa 
pienin, mutta vakain askelin.

teksti kirsi-marja nurminen kuvat arto tolvanen

 Maija Tavi on miehensä Veli Tavin omaishoitaja. Pariskun-
ta on ollut yhdessä 56 vuotta. Veli tarvitsee yhä enemmän 
silmällä pitoa, eikä Maija haluaisi jättää häntä yksin kotiin.

– Kerran hän oli lähtenyt rappukäytävään etsimään kis-
saamme, kun ei ollut löytänyt sitä sisältä, selittää Maija Tavi.

Maija on monessa mukana – on omaishoitajien näytelmä-
ryhmää ja kuntosalillakin pitäisi ehtiä käymään. Välillä oli-

si mukava lähteä pitemmällekin reissulle, vaikka sisaren luo Tukholmaan. Mutta 
mistä hoitaja Velille?

– Kerran vein hänet Savonlinnan terveyskeskuksen intervalli-osastolle, mutta 
siitä en tykännyt. Paikka oli levoton. Välillä Veli on ollut Palvelutalo Karpaloko-
dissa, jos minulla on ollut koko päivän reissuja. Viime aikoina Veli on sanonut, että 
hän ei välittäisi lähteä Karpaloonkaan, että kyllä hän osaa kotona olla.

Maija Tavi oli lukenut perhehoidosta ja kuullut siitä omaishoitajien tilaisuu-
dessa. Niinpä hän osasi soittaa Sosterin perhehoidon koordinaattori Tiina Sep-
päselle, kun tiedossa oli omaishoitajien teatteriretki Kouvolaan. Seppänen ehdot-
ti Taville, että hän tulisi kiertävän perhehoitajan, Minna Ikosen kanssa käymään 
ja tutustumaan pariskuntaan.

– Mie olin sen verran rohkee, että päätin kokeilla kepillä jäätä, nauraa Tavi.
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Myös perhehoitajia pitää kuunnella ja huolehtia siitä, että 
perhekodeissa olevat hoitopaikat täytetään. 

Hankekoordinaattori Elsi Similä ja perhehoidon koordinaattori Tiina Seppänen ovat antaneet kasvot ikäihmisten perhehoidolle Sosterin 
alueella. Perhehoito etenee Itä-Savossa pienin, mutta vakain askelin. Jo 4 perhekotia on ehtinyt aloittaa toiminnan, ja sen lisäksi Savonlin-
nassa toimii yksi kiertävä perhehoitaja, Minna Ikonen.

Niinpä Ikonen tuli reissupäivän aamuna perheen ko-
tiin ja Tavi pääsi retkelle.

– En miettinyt koko päivänä yhtään, miten täällä pär-
jätään. Minusta oli vain mukavaa, että Velin ei tarvinnut 
lähteä kotoa minnekään. Kun tulin illalla kotiin, Minna 
oli jo hoitanut iltapesut ja pukenut Velille yöpaidan, että 
sen kun olisi nukkumaan käynyt. Mutta kyllä me vielä il-
takahvit juotiin.

– Päivä sujui tosi mukavasti. Veli tosin oli vähän huolis-
saan, että muistaakohan Maija häntä enää, kertoo Ikonen.

Omaishoitajien ahdinko tuttua
Ikonen on aikaisemmin työskennellyt vammaispalveluis-
sa ja toiminut anoppinsa omaishoitajana.

– Tiedän, että omaishoitajat ovat tehtävässään tiukoilla. 
Perhehoitajuus tuntui heti omalta. Tällä hetkellä en voi ot-
taa ikäihmisiä omaan kotiini, mutta kiertävän perhehoitajan 
tehtävä sopii minulle. Kaikki on sujunut tosi hyvin, myös yh-
teistyö työntekijöiden kanssa, ja haluan kehittyä tehtävässä.

Anja Hirvonen osallistui samaan valmennusryhmään 
kuin Ikonen. Hänen kotiinsa voi tulla lyhytaikaiseen per-
hehoitoon.

– Olen työskennellyt kotihoidossa lähihoitajana ja jäin 
siitä tehtävästä vuoden vaihteessa eläkkeelle. Alkuun mi-
näkin suunnittelin kiertäväksi perhehoitajaksi ryhtymistä, 
mutta kun puolisokin innostui perhehoidosta ja meillä on 
tilaa, päätimme ottaa ikäihmisiä hoitoon omaan kotiimme.

Myös Hirvoselle omaishoitajien ahdinko tuli tutuksi 
kotihoidossa.

– Näin, että he olivat uupuneita ja mietin, voisinko jo-
tenkin auttaa. Perhehoito on minulle tuttua lastensuoje-
lusta, sillä olemme toimineet sijais- ja tukiperheenä aikai-
semmin. Siksi ikäihmistenkin perhehoito tuntuu luonte-
valta, Hirvonen pohtii.

Valmennuksesta rohkeutta
Ennakkovalmennuksesta Hirvonen löysi muita saman-
henkisiä ihmisiä, joista on jo tullut tärkeä verkosto per-
hehoitajan tehtävään.

– Meitä on täällä Savonrannassa kaikkiaan kolme. On 
helppo ottaa toiseen yhteyttä. Samoin oli tärkeää tutus-
tua koordinaattoreihin jo valmennuksessa. Yhteistyö on 

sujunut hyvin, ja annan heille täydet pisteet. He ovat kiin-
nostuneita ja innostuneita perhehoidosta – mukana ko-
ko sydämellään.

Haastattelua tehtäessä Hirvonen odotti vielä ensim-
mäisen ikäihmisen tuloa perhehoitoon.

– Valmennus antoi rohkeutta ottaa ikäihminen vas-
taan – nyt ei jännitä. Meille on tulossa ensi alkuun viideksi 
päiväksi muistisairas rouva. Oli ihanaa kuulla, että hänen 
puolisonsa sanoi luottavansa meihin sataprosenttisesti. 
Toivon, että tulemme hänen kanssaan hyvin toimeen ja 
yhteistyömme jatkuu myöhemminkin. Näin hänen mie-
hensä saisi pitää vapaata.

Hirvonen ei aio lannistua, jos perhehoito ei tämän 
ikäihmisen kohdalla jatkuisikaan.

– Ehdottomasti olen valmis kokeilemaan uudelleen.

Pienin askelin alkuun
Maija, Veli, Minna ja Anja ovat perhehoidon pioneereja 
Itä-Savossa. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Sosteri on mukana OSSI-hankkeessa yhdessä Etelä-Sa-
von Essoten ja Pieksämäen sekä Etelä-Karjalan Eksoten 
kanssa. OSSI-hankkeessa kehitetään omais- ja perhehoi-
toon yhdenvertaisempia, paremmin koordinoituja ja kus-
tannusten kasvua hillitseviä palveluja. Hanke käynnistyi 
Sosterin alueella viime vuonna.

– Alueen väestö on ikääntynyttä ja välimatkat ovat ve-
sistöjen takia pitkiä. Myös laitoshoidon purkaminen on 
tuonut omat haasteensa ikäihmisten hoidon järjestämi-
seen. Tehostetun palveluasumisen kriteerit eivät kaikkien 
hoivaa tarvitsevien ikäihmisten osalta kuitenkaan täyty, ja 
tähän kohtaan perhehoito sopii hyvin, sanoo kotihoidon 
päällikkö Minna Laurio.

– Aloitimme ikäihmisten perhehoidon puhtaalta pöy-
dältä. Sytyimme sille kyllä heti. Olemmekin halunneet 
edetä pienin, mutta vakain askelin ja rakentaa perustan 
ensin kuntoon. Tämän vuoden tavoitteitamme on saada 
muutama perhekoti ja myös kiertävä perhehoitaja aloit-
tamaan toiminnan, kuvailee Seppänen.

OSSI-hankkeesta onkin ollut alueella suuri apu.
– Sitä kautta olemme saaneet kuntoon toiminnan raa-

mit, kuten toimintaohjeen, sekä sitoutettua henkilöstön, 
sanoo hankekoordinaattori Elsi Similä.

– Kun toimintaohje hyväksyttiin, tuli sellainen olo, et-
tä nyt se toteutuu. Kukaan ei vastustanut perhehoitoa. Ei 
perhehoito koko maailmaa pelasta, mutta se on yksi tapa 
huolehtia ikäihmisistä. Ja siitä on ollut helppo viedä vies-
tiä eteenpäin, koska perhehoito ei kilpaile minkään toisen 
hoitomuodon kanssa, Laurio huomauttaa.

Silmät auki perhehoidolle
Sosterin alueella järjestettiin viime syksynä ensimmäi-
nen ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennus, jo-
hon osallistui 14 perhehoitajuudesta kiinnostunutta. Tal-
vella aloittaneessa toisessa ryhmässä on 7 osallistujaa.

– Toimintansa on ehtinyt aloittaa 4 perhekotia ja lisäksi 
Savonlinnassa on yksi kiertävä perhehoitaja, Minna Iko-
nen. Asiakasohjaus on joskus haastavaa, kun perhehoi-
to on niin räätälöity hoivan muoto. Mutta kun se tehdään 
kunnolla, onnistumme varmasti. Kemioiden tulee natsa-
ta, ja tässä apuna ovat muun muassa tutustumiskäynnit 
perhehoitajan luona. Nyt olemme jo päässeet siihen vai-

heeseen, että teemme ensimmäisiä sijoituksia perhehoi-
toon, kertovat Seppänen ja Similä.

Laurio, Seppänen ja Similä kiittävät Perhehoitoliiton 
järjestämää prosessikoulutusta, joka avasi silmiä perhe-
hoidolle.

– Olemme kasvaneet perhehoitoon tuon koulutuksen 
myötä. Samoin koordinaattoreiden Tiinan ja Elsin työpa-
nos on ollut merkittävä. He ovat oikeastaan antaneet kas-
vot perhehoidolle täällä Itä-Savossa, toteaa Laurio.

– Myös perhehoitajia pitää kuunnella ja huolehtia sii-
tä, että perhekodeissa olevat hoitopaikat täytetään. Se on 
toimeentulon edellytys, ja siten myös perhehoitajan mo-
tivaatio toimia tehtävässään säilyy, Similä huomauttaa.

Monimuotoisuus houkuttelee
Perhehoito on Sosterin alueella otettu vaihtelevasti vastaan.

– Ihmiset eivät tunne perhehoitoa, ja ikäihmisillä sekä 
heidän läheisillään voi olla ennakkoluuloja. Tutustumis-
käynneillä olemme keskustelleet paljon siitä, mitä per-
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Mielestäni perhehoito on hyvä vaihtoehto, yksi osa ikäihmisten 
palveluiden kirjoa.

hehoito on. Iloksemme paikallinen sanomalehti on ol-
lut kiinnostunut aiheesta ja tehnyt juttuja pitkin matkaa. 
Työntekijät puolestaan kiinnostuivat perhehoidosta sii-
nä vaiheessa, kun saimme ensimmäiset perhehoitajat val-
mennettua Seppänen ja Similä sanovat.

Perhehoidon monimuotoisuus houkuttelee ihmisiä 
ryhtymään perhehoitajiksi ja käyttämään perhehoitoa.

– Se sopii hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin. Uskom-

me, että perhehoito tulee Itä-Savossa lisääntymään, Lau-
rio, Seppänen ja Similä painottavat. 

– Minulta ovat monet kyselleet, että millaista se nyt oli, 
kun kotona kävi perhehoitaja. Sehän oli tosi hyvä juttu, 
kiittää Maija Tavi.

Voi olla, että Veli vielä menee perhekotiin lyhytaikais-
jaksolle, kunhan he ehtivät Maijan kanssa käydä siellä tu-
tustumassa.  

Kehitetään iKäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 

kaikenikäisten omaishoitoa eli I&O-kärkihankkeessa on 

menossa viimeinen, kolmas vuosi. Kärkihanke rahoittaa 

kahdeksaa maakunnallista kehittämishanketta, jotka ne-

kin päättyvät tämän vuoden lopussa.

– Siihen nähden, että kehittämishankkeet ovat isoja 

ja monitoimijaisia, ne ovat päässeet hyvään vauhtiin. 

Maakunnissa toimivilla muutosagenteilla on tässä iso 

rooli. Myös sosiaali- ja terveysministeriö tukee hankkei-

ta ja niiden välistä tiedon vaihtoa järjestämällä työpajoja 

ja seminaareja. Samoin verkostoimme muutosagentteja. 

Kärkihankkeen tavoite on saada aikaan pysyviä muu-

toksia. Siksi hankeajan päättymisellä ei tässä ole niin 

merkitystä. Juurruttaminen on yksi kehittämishankkei-

den keskeisistä tehtävistä, joten työ jatkuu maakunnis-

sa tämän vuoden jälkeenkin, korostaa projektipäällikkö 

anja noro STM:stä.

Maakunnissa seurataan tarkasti muiden kehittämistyö-

tä ja poimitaan siitä ideoita ja oivalluksia omaan käyttöön.

– Hyviä esimerkkejä ideoiden liikkumisesta maakun-

nasta toiseen ovat omais- ja perhehoidon keskukset ja 

asiakasohjausta kehittävät hankkeet. 

Tiukka aikataulu tuo kehittämistyöhön kuitenkin omat 

haasteensa.

– Samoin lainsäädännön ja tietojärjestelmien yhtenäis-

tämisen keskeneräisyys ovat hieman hidastaneet toimin-

taa. Tästä huolimatta, yhdessä toimien, olemme menossa 

siihen suuntaan, mihin oli tarkoituskin. 

Ikäihmisten perhehoidon osalta I&O-kärkihankkeen 

tavoite on, että perhehoidossa hoidettaisiin 1500 ikäih-

mistä vuonna 2019.

– Tavoite on kova ja sen toteutuminen on kiinni mo-

nesta asiasta. Vuonna 2016 perhehoidossa hoidettiin 

pitkäaikaisesti yli 450 ikäihmistä. Perhehoitoliitto arvioi, 

että lyhytaikaisessa perhehoidossa hoidetaan jo yli 500 

ikäihmistä. Mielestäni perhehoito on hyvä vaihtoehto, 

yksi osa ikäihmisten palveluiden kirjoa. Erityisen hyvä 

vaihtoehto perhehoito on silloin, kun sen avulla voidaan 

tukea ikäihmisen kotona asumista omaishoitajien lo-

mia sijaistamalla. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten 

sote-uudistuksen mukanaan tuomat valinnanvapaus, 

asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetointi vaikut-

tavat ikäihmisten perhehoitoon ja sen kysyntään, Noro 

pohdiskelee.

i & O -kärkihankkeen  
viimeinen vuosi käynnissä

 Veli Tavi saattaa  
vielä mennä perhe- 
kotiinkin lyhytaikaisen 
perhehoidon jaksolle, 
kunhan hän ehtii puo-
lisonsa Maijan kanssa 
käydä siellä tutustu-
miskäynnillä.
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