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turvallisuus  
lähtee  
hyvinvoinnista Perhekoti on ennen kaikkea tavallinen koti – 

myös silloin, kun puhutaan turvallisuudesta, 
muistuttaa ikäihmisten perhehoidon koulut-
taja Sanna Kosonen Kiteen evankeliselta kan-

sanopistolta.
Turvallisuuden kannalta tärkeintä on vaarojen ennal-

taehkäisy, oli kyse sitten paloturvallisuudesta, tapatur-
mista tai sairauskohtauksista. 

– Varautuminen kannattaa aloittaa karsimalla turhat ris-
kit pois. Tässä ovat apuna erilaiset tarkistuslistat, joita löy-
tyy netistä monista eri lähteistä. Samoin on hyvä huolehtia 
siitä, että oma ensiapuosaaminen on ajan tasalla. Auttamis-
rohkeus kasvaa, kun tietää, miten toimia yllättävissä tilan-
teissa. Tärkeät puhelinnumerot on hyvä pitää lähettyvillä, 
ja tietysti on huolehdittava siitä, että kotoa löytyvät ensia-
puvälineet, palohälyttimet ja sammutusvälineitä.

Ikäihmisten perhehoidossa turvallisuus lähtee per-
hehoitajan ja hoidettavien hyvinvoinnin ylläpitämisestä.

– Perhehoitaja huolehtii siitä, että ikäihmiset syövät ja 
juovat riittävästi. Perhekodin yhteinen arki on jo sinällään 
kuntouttavaa. Ikäihmisten toimintakyvyn paraneminen on-
kin yksi tärkeä turvallisuutta lisäävä seikka. Osa kaatumisista 
johtuu heikotuksesta, jonka voi aiheuttaa huono syöminen 
tai juominen. Myös perhehoitajan jatkuva paikalla olo lisää 
ikäihmisen turvallisuuden tunnetta – paikalla on aina joku 
auttamassa, jos jotain sattuu, Kosonen huomauttaa.

Jos ikäihmisillä on lääkkeitä, jotka auttavat hätätilan-
teessa, on niiden antamiseen pyydettävä tarvittaessa pe-
rehdytys.

Villasukkiin liukuesteet
Liukastumiset ja kaatumiset voivat olla ikäihmisille kohta-
lokkaita. Kaikkia mattoja ei perhekodista kuitenkaan tarvit-
se sen takia poistaa eikä villasukkia polttaa leivinuunissa.

– Koti kannattaa miettiä hoidettavien näkökulmasta 
turvalliseksi. Mattoja voidaan poistaa tietyiltä reiteiltä tai 
käyttää mattojen alla liukuesteitä. Villasukkiakin saa käyt-
tää. Niiden pohjaan voi vaikka pursottaa nestemäistä liu-
kuesteainetta tai käyttää jarrusukkia. Maalaisjärjen käyt-
tö on sallittu, korostaa Kosonen.

Liukastuminen on suurin riskitekijä myös ulkona. Si-
tä voi ehkäistä hyvällä hiekotuksella ja liikkumisen apu-
välineillä.

– Pahimmilla pääkallokeleillä ei ehkä kannata mennä 
ulos ollenkaan. Muulloin on erilaisista apuvälineistä paljon 
hyötyä. Kun ikäihminen tuntee olonsa turvalliseksi myös 
ulkona, motivoi se liikkumaan enemmän. Ja liikkumisen 
lisäys taas parantaa ikäihmisen toimintakykyä ja kuntoa, 
jolloin pystyssä on helpompi pysyä. Myös hyvä valaistus ja 
esteettömyys ovat tärkeitä turvallisuuden edistäjiä.

Kiteen evankelisen opiston järjestämissä perhehoita-
jien ennakkovalmennuksissa käy puhumassa myös pelas-
tuslaitoksen edustaja.

– Osana valmennusta ohjaamme tekemään perhekodin 
turvallisuussuunnitelman. Siinä kiinnitetään huomiota 
muun muassa pelastumisreitteihin ja sammutusvälinei-
siin sekä esteettömyyteen. Samoin valmennukseen kuu-
luu ensiapukoulutus, ja ensiaputaitoja pidetään yllä täy-
dennyskoulutuksissa. Myös perhekodin asukkaiden kans-
sa voidaan näitä asioita käydä läpi, mutta muistisairailla 
ei taida pysyä mielessä, miten hätätilanteessa täytyy toi-
mia, kertoo Kosonen.

Silmälasit puhtaaksi
Ennakkovalmennuksiin osallistuvat perhehoitajat miet-
tivät usein sitä, mitä tapahtuu silloin, kun itselle sattuu 
jotain.

– Perhehoitajan on tärkeää huolehtia siitä, että ympä-
ristö on hänelle itselleenkin turvallinen – että esimerkiksi 
avustaminen onnistuu helposti. Olisi hyvä opetella tunte-
maan sairauskohtausten ensi oireet, että hälyttää apua oi-
keaan aikaan. Ja kannattaa miettiä joku varahenkilö, joka 
voi tarvittaessa tulla apuun.

Kaikesta varustautumisesta huolimatta vahinkoja sattuu.
– Perhehoitajan ei pidä silloin syyllistää itseään. Minun 

mielestäni perhehoito on ikäihmiselle kuitenkin turvalli-
sin paikka elää. Ja kun perhekodissa on tehty kaikki mah-
dollinen turvallisuuden parantamiseksi, voi elää rauhalli-
sin mielin tavallista kotielämää, Kosonen sanoo.

Perhekodeissa onkin keksitty monenlaisia tapoja lisä-
tä turvallisuutta.

– Itkuhälyttimen avulla voidaan reagoida esimerkik-
si silloin, kun ikäihminen lähtee huoneestaan liikkeelle. 
Näin perhehoitaja ehtii apuun. Ja sekä perhehoitajan et-
tä hoidettavan kannattaa pestä silmälasit päivittäin. Pie-
netkin asiat ovat tärkeitä, Kosonen tietää.

Perhekodin turvallisuutta käsitellään myös ensi syksynä  
järjestettävillä ikäihmisten perhehoidon koulutuspäivillä.

Koti on tilastojen mukaan 
vaarallinen paikka. suurin 

osa tapaturmista sattuu 
kotona. onneksi niihin voi 

varautua etukäteen, jolloin 
vahingot jäävät  

toivottavasti pieniksi.
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