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tekniikka tulee apuun, kun perhehoitajille mietitään uusia tukimuotoja. samaan aikaan 
tutulla ja turvallisella vertaisryhmälläkin on paikkansa tukivaihtoehdoissa.

Perhehoitaja Anja Hassinen sai kuvapuheli-
mensa joulun alla. Kuvapuhelin on perheko-
dissa käytössä viikoittain.

– Tänäänkin olin yhteydessä kotisairaanhoi-
toon. Välillä keskustelen toisten perhehoitajien tai perhe-
hoidon työntekijän kanssa, Hassinen kuvailee.

Hassinen pitää kotisairaanhoitajan ajan tasalla perhe-
kodissa hoidettavien tilanteesta.

– Koska hän on ikäihmisten vastuuhoitaja, on hänen 
tärkeä tietää, miten ikäihmisillä menee. Häneltä saan neu-
voja ja ohjausta esimerkiksi lääkehoitoon liittyvissä ky-
symyksissä. Vaikka olen koulutukseltani lähihoitaja, var-
mistan sen, voinko lisätä vaikkapa särkylääkkeen määrää. 
Kotisairaanhoitaja kertoo minulle myös ikäihmisille teh-
tyjen kokeiden tulokset, joten minun ei tarvitse olla erik-
seen yhteydessä lääkäriin.

Perhehoitajien kesken vaihdetaan kuulumisia ja saa-
daan vertaistukea.

– Koska olen toiminut vasta vähän aikaa perhehoita-
jana, kyselen heiltä joskus myös neuvoja erilaisiin tilan-
teisiin. 

Perhehoidon työntekijän kanssa kuvapuhelun aiheena 
voivat olla esimerkiksi toimeksiantosopimuksen asiat tai 
perhekodin tilanteessa tapahtuneet muutokset – tai sit-
ten jutellaan muuten vain.

– On ollut tosi mukavaa, kun Katri Tuulensola 
AVOT-hankkeesta on soittanut ja kysellyt meidän kuu-
lumisia. Siitä tulee sellainen olo, että meistä välitetään. 
Haasteena on vain se, että kaikissa kunnissa ei ole mah-
dollisuutta käyttää kuvapuhelinta. Toinen haaste on yh-
teyksien toimivuus. Olen huomannut, että huonolla sääl-
lä yhteydet pätkivät. Ja kolmas haaste on se tavallinen, eli 
työntekijöitä ei aina saa kiinni. Minun puolestani he voisi-
vat olla vielä aktiivisempia kuvapuhelimen käytössä.

Turvallisuutta ja luottamusta
Asioiden hoitaminen kuvapuhelimella tuo vuorovaiku-
tukseen turvallisuutta.

– Sitä on vähän vaikea selittää, mutta jotenkin toinen 
ihminen tuntuu olevan lähellä, vaikka hän onkin kuvapu-
helinyhteyden päässä. Tulee sellainen olo, että joku on tu-
kena ja asiat hoituvat. Ehkä molemmat keskittyvät itse 
asiaan enemmän, kun katsellaan toinen toisiamme, Has-
sinen pohtii.

Myös luottamuksen rakentaminen on kuvapuhelimen 
avulla helpompaa.

– Tunnen, etten ole niin yksin ja että saan asiani pa-
remmin esille. Kotisairaanhoitajakin muistaa aina kuva-
puhelussa kysyä, miten minä voin. Se on luonnollista, kun 
ollaan kasvokkain.

Jonkun kerran ovat hoidettavienkin omaiset kilautta-
neet perhekotiin kuvapuhelun.

– Ikäihmiset tykkäsivät kovasti, kun saivat näytöl-
tä seurata lapsenlapsen lasten touhuja. Tuntui siltä, että 
perhe olisi käynyt meillä kylässä.

Keväällä Joensuun AMK:n opiskelijat tarjoavat kuva-
puhelimen välityksellä ikäihmisille jumppaa.

– Samoin olemme järjestäneet kuvapuhelimen välityk-
sellä kolmen perhekodin kesken jumppa- ja laulutuokioi-
ta. Tällaiset ikäihmisille kohdistetut hetket ovat minusta 
mukavia. Ne myös vapauttavat perhehoitajan tekemään 
jotain muuta sillä aikaa.

Kokeilusta pysyväksi
Kuvapuhelinkokeilun on mahdollistanut Pohjois-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän eli Siun so-
ten Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemal-
la AVOT-hanke. 

– Hankkeen tavoite on lisätä perhehoitajien määrää ja 
tukea perhehoitajia eri tavoin. Samoin tavoite on, että per-
hehoidossa hoidettavien ikäihmisten ja heidän läheisten-
sä osallisuus toteutuu perhehoidon aikana. Toivottavasti 
kuvapuhelin saa perhehoitajat kokemaan, että heitä tue-
taan ja kuullaan. Erityisen ilahtunut olen ollut siitä, että 
ikäihmiset ovat innostuneet kuvapuhelimesta ja yhteisten 
tuokioiden tuoksinassa he melkein unohtavat, että välis-
sä on joku tekninen vempain, sanoo AVOT-hankkeen ke-
hittämisasiantuntija Katri Tuulensola.

Kuvapuhelimen avulla perhehoidon työntekijät voivat 
pitää tiiviimmin yhteyttä perhekotiin, mikä tukee myös 
perhehoidon valvonnan toteuttamista.

– Näin mahdollisiin puutteisiin tai epäkohtiin pysty-
tään puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa tai ehkäisemään 
niitä jo ennalta.

Kokeilu onkin muuttumassa pysyväksi toiminnaksi.
– Kunhan kuvapuhelin tulee tutuksi, voivat perhehoi-

tajat hyödyntää kuvapuhelinta keskenään ja tuottaa omaa 
sisältöä kuvapuhelimen välityksellä – esimerkiksi järjestä-
mällä yhteisiä tuokioita, kuten Anja kertoi. Samoin olem-
me kokeilleet työnohjausta kuvapuhelimen välityksellä. 
Osan mielestä se oli ihan toimiva ratkaisu, osan mieles-
tä ei. Mutta kokeilu jatkuu. Samoin selvittelen mahdolli-
suutta saada yhteys lääkäriin kuvapuhelimen välityksel-
lä. Aiommekin kaiken kaikkiaan kehittää tätä uutta tuki-
muotoa perhehoitajia kuunnellen.

Palvelupäällikkö Virpi Nevalaisen työhön kuvapuhe-
lin on tuonut vaihtelua ja virkistystä.

– Kuvapuhelimen avulla voi jutella asukkaiden kans-
sa ja kysyä kuulumisia. Olen varannut kalenterista sään-
nöllisen ajan kuvapuheluja varten, jolloin voin joko itse 
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ottaa yhteyttä perhekoteihin tai minuun voidaan olla yh-
teyksissä. Mutta olemme vielä alkumetreillä kuvapuheli-
men hyödyntämisessä.

Koulutuksesta tukea
Pirkanmaan kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoi-
don yksikkö KeiPessä perhehoitajien vertaisryhmää on 
yritetty saada kokoon jo useamman vuoden ajan. Se on 
ollut perhehoitajien oma toive.

– Siksi oli hienoa, kun Perhehoitoliitto järjesti vertais-
ryhmän vetämisestä kiinnostuneille koulutuksen. Se tuo 
toimintaan suunnitelmallisuutta. Me yksikössä autoim-
me ryhmän vetäjiä Matti Nevalaista ja Marjatta Viro-
laista ryhmästä tiedottamisessa. Osallistumiskutsu läh-
ti kaikille Pirkanmaan alueen perhehoitajille sekä lisäksi 
niille perhehoitajille, joilla on Pirkanmaalta hoidettavia. 
Me otimme myös ilmoittautumiset vastaan, kertoo koor-
dinaattori Katariina Somppi.

Ensimmäisen kerran ryhmä kokoontui marraskuussa, 
ja tapaamiseen osallistui 11 perhehoitajaa. Virolainen oli 
edellisenä iltana kaatunut ja joutunut sairaalaan. Huoli 
ryhmästä oli suuri.

– Sanoin miehelleni, että ilmoittaa heti yksikköön ja 
Matille.

Nevalainen ei halunnut perua ensimmäistä tapaamis-
ta ja veti sen yksin. 

– Jo ensimmäisessä tapaamisessa huomasimme, mi-
ten paljon ihmisillä on asioita sydämellään. Halusimme 
lähteä heti viemään niitä eteenpäin. Toinen tapaaminen 
joulun alla sujui KeiPe:n tarjoaman jouluruuan merkeissä. 
Ja kolmannessa tapaamisessa pääsimme oikein vauhtiin.

Vertaisryhmäläiset lähtivät yhdessä perhehoidon yk-
sikön kanssa miettimään, mitä tehdä niille asioille, jotka 
askarruttivat ryhmäläisiä. 

– Yhteistyössä KeiPen kanssa olemme järjestäneet tu-
tustumismahdollisuuden kehitysvamma-alaan ja vam-
maisten henkilöiden kanssa toimimiseen Nokian Sofiaky-
lässä. Samoin pääsemme kertomaan perhehoidosta Tam-
pereen Kotitorille 26.4. On tärkeää, että tieto perhehoidon 
mahdollisuuksista kulkeutuu ikäihmisten asiakasohjauk-
sen ja omaishoidon työntekijöille sekä palveluohjaajille, 
selventää Nevalainen.  

Kaksi on enemmän
Ryhmässä on noussut esiin myös huoli asiakkaiden riittä-
vyydestä perhehoitoon.

– Aina eivät tarve ja tarjonta kohtaa eikä perhehoitoa 
tunneta riittävästi. Pitäisikin saada Salattuihin elämiin jo-

ku ikäihmisten perhehoito -juonikuvio, Virolainen ja Ne-
valainen nauravat.

Ryhmä kokoontuu kevään ajan kuuden viikon välein ja 
jatkaa syksyllä kesätauon jälkeen.

– Ryhmä on avoin, joten siihen voi tulla mukaan mil-
loin vain. Kaikilla perhehoitajilla on oikeus vertaistukeen, 
muistuttavat Nevalainen ja Virolainen.

Vertaisryhmä antaa paljon myös vetäjilleen.
– Sieltä saa uusia ideoita, ja on hienoa huomata, että 

pystyy antamaan muille jotain omasta kokemuksestaan. 
Me olemme toimineet jo sen verran pitkään perhehoita-
jina, että tiedämme, mistä perhehoitajat puhuvat. Vetäjä 
tarvitsee perspektiiviä, Nevalainen ja Virolainen pohtivat.

Vertaisryhmän vetämisessä on paljon hyötyä ja iloa sii-
tä, että vetäjiä on kaksi.

– Se on valtava rikkaus. Ryhmäkin saa enemmän, kun 
meistä on tukea toisillemme. Ja koska meillä on erilaiset 
taustat, täydennämme toisiamme hyvin. Meillä yhteistyö 
sujuu. Ei tätä jonkun toisen kanssa tekisi näin mielellään, 
kumpikin kiittää.

Yksikölle kiitosta
Somppi tietää, että vertaisryhmän merkitys on perhehoi-
tajille suuri.

– Vertaisryhmässä perhehoitajat pystyvät jakamaan 
asioita ihan eri lailla kuin vaikkapa meidän työntekijöi-
den kanssa – eivätkä he edes halua jakaa kaikkia asioita 
meidän kanssamme. Ja koska perhehoitajan tehtävä on 
niin itsenäinen, tämä jakamisen mahdollisuus on tärkeä, 
Somppi pohtii.

Perhehoidon yksikkö tukee ryhmän toimintaa järjes-
tämällä Tampereelta tilat tapaamisia varten, tarjoamalla 
tapaamisiin pientä purtavaa sekä maksamalla vetäjille pie-
nen palkkion tehtävästä ja korvaamalla heidän kulunsa.

– Samoin tulemme apuun, jos ryhmässä tulee esiin ky-
symyksiä, joihin ryhmäläiset eivät yhdessä löydä vastauk-
sia. Mielellämme otamme myös vastaan ryhmässä esiin 
tulleita kehittämisideoita. Ryhmäläiset ovatkin olleet ak-
tiivisia miettiessään ryhmän toimintamalleja. 

KeiPen aktiivisuus saa perhehoitajilta kiitosta.
– Kehitys on ollut huimaa sen jälkeen, kun ikäihmis-

ten perhehoito tuli osaksi yksikköä. Työntekijät ovat in-
nostuneita perhehoidosta. Ja he tarttuvat niihin asioihin, 

mitä vertaisryhmästä nousee esiin. Kun me perhehoitajat 
ja perhehoidon yksikön työntekijät tapaamme toisiamme, 
on aina hyvä fiilis, Virolainen ja Nevalainen korostavat.

Kuulumisia ja vinkkien jakoa
Perhehoitopulina-chatit käynnistyivät viime syksynä. Al-
kuvaiheessa ikäihmisten perhehoitajille suunnattu chat 
on järjestetty kuusi kertaa.

– Pulinoihin on ohjaajan lisäksi osallistunut 2–4 perhe-
hoitajaa. Mukaan mahtuu yhtä aikaa 12 osallistujaa, joten 
tervetuloa langoille. Aikaa keskustelulle on varattu kak-
si tuntia, ja se menee joka kerta todella nopeasti, sanoo 
chatteja ohjannut ikäihmisten perhehoidon asiantuntija 
Maarit Haverinen.

Koska osallistujat ovat eri puolilta Suomea, keskustelu 
lähtee yleensä käyntiin säätiedoilla.

– Pienellä porukalla olemme voineet jutella aina niis-
tä aiheista, mitkä ovat juuri silloin puhututtaneet: esi-
merkiksi onko ikäihmisiä riittänyt perhekoteihin, miten 
yhteistyö eri tahojen kanssa on sujunut, millaisia roo-
leja lemmikeillä on perhekodeissa tai miten pitää huol-
ta omasta jaksamisesta. Yleensäkin osallistujat toivovat 
vinkkejä perhekodin arkeen ja mitä kivaa ikäihmisten 
kanssa voisi tehdä.

Myös hyviä ideoita on keskusteluissa noussut esiin.
– Olemme muun muassa pohtineet, että miten saatai-

siin kuntien työntekijät tutustumiskäynnille perhekotei-
hin ja siten heille lisää tietoa perhehoidosta ja sen eri muo-
doista ja mahdollisuuksista. Ja aina on mukava kuulla, että 
jossakin joku asia menee tosi mallikkaasti ja hyvin, vaikka 
toisissa asioissa sitten olisikin vielä kehittämistä. 

Tärkeä hengähdystauko
Mukana olleet perhehoitajat ovat toivoneet lisää pulinoita, 
koska perhekodista ei aina pääse irtautumaan tapaamisiin. 

– Minulle on usein jäänyt tunne, että chat oli perhehoi-
tajille tärkeä hetken hengähdystauko, joka tarjosi mahdol-
lisuuden vertaistukeen ja asioiden jakamiseen. Eli roh-
keasti mukaan vaan, uudet ja vanhat pulisijat! 

Ja mukaan pääsee luomalla itselleen käyttäjätunnuk-
set tukinet.net-sivustolle. Nimimerkin voi valita vapaasti. 

– Kun chatin ajankohta lähestyy, kirjaudu tunnuksillasi 
Tukinet-sivustolle ja klikkaa itsesi mukaan keskusteluun. 

Yleensäkin osallistujat toivovat vinkkejä perhekodin arkeen ja 
mitä kivaa ikäihmisten kanssa voisi tehdä.

Perhehoitaja Anja Hassinen vaihtaa kuulumisia toisen perhehoitajan, Juuassa asuvan Seija Ruotsalaisen kanssa.
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