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TAUSTAA
Perhehoidossa vanhus otetaan asumaan omaan kotiin joko osa‐aikaisesti tai jatkuvasti ja tar‐
jotaan hänelle turvallista ja perheen‐omaista hoitoa. Perhehoito voi siis olla jatkuvaa tai ly‐
hytaikaista, ympärivuorokautista tai osavuorokautista. Vanhukselle perhehoito on hyvä rat‐
kaisu siinä vaiheessa, kun hän ei vielä tarvitse laitoshoitoa, mutta eläminen omassa kodissa
tuntuu turvattomalta ja yksinäiseltä.
Myös väestörakenteen kehitys tuo paineita, sillä ikääntyvien osuus kasvaa maaseudulla no‐
peammin kuin muualla Suomessa. Tämä puolestaan kasvattaa kysyntää maaseutualueiden
erityyppisille vanhusten asumisvaihtoehdoille. Voidaan siis sanoa, että perhehoidon harjoit‐
taminen maaseutualueilla yhdistää maaseudun elinvoimaisuuden ja hoitoa tarvitsevien
edun.
Maaseudun elinkeinorakenne elää muutosta. Yhä useampi maatila monialaistuu ja maa‐ ja
metsätalouden rinnalle etsitään uusia tulonlähteitä. Maaseudulla on resursseja ja edellytyk‐
siä perhehoidon järjestämiseksi, kuten tilaa ja rakennuksia sekä ammattitaitoista henkilökun‐
taa. Tilastojen mukaan noin 10 %:lla maatilayrittäjien puolisoista on sosiaali‐ tai terveyden‐
hoitoalan koulutusta tai kokemusta. Perhehoitajana toimiminen ei vaadi hoitoalan koulutus‐
ta tai kokemusta, mikäli hoidossa on enintään neljä vanhusta. Tärkeää on soveltuvuus tä‐
hän työhön. Mikäli perhehoitajia on kaksi ja toisella heistä on tehtävään soveltuva ammatilli‐
nen sosiaali‐ tai terveysalan koulutus, esimerkiksi lähihoitajan tutkinto, voi perheessä olla
enintään seitsemän henkilöä.
Vanhusten perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta vastaa kunta (sosiaalipalve‐
lut/perhehoitoL). Kunnan vastuulla on tehdä perhehoidon toimintaohje, jossa kuvataan mi‐
ten perhehoito kunnassa toteutetaan. Kunta arvioi hoidettavan palvelutarpeen ja hyväksyy
sekä perhehoitajan että kodin tilojen soveltuvuuden perhehoitotehtävään. Kunta ja per‐
hehoitaja solmivat keskenään toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan mm. hoitopalkkios‐
ta, kulukorvauksesta sekä perhehoitajan muusta tuesta, kuten vapaista ja täydennyskoulu‐
tuksesta. Hoitopalkkiot vaihtelevat eri puolilla Suomea ollen 2012 yleensä n. 800 ‐1200
€/hlö/kk jatkuvassa perhehoidossa. Myös kulukorvaukset vaihtelevat 500‐700 e/hlö/kk. So‐
siaali‐ ja terveysministeriö vahvistaa palkkioiden ja kulukorvausten vähimmäismäärän vuo‐
sittain. Perhehoitolaissa määritellään minimitaso.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Hankkeen tavoitteena oli
 Lisätä perhehoidon tunnettuutta ikäihmisten hoitomuotona erityisesti maaseudulla.
 Koota käytännönläheistä tietoa perhehoitajiksi aikoville toiminnan vaatimista fyysis‐
tä, taloudellisista sekä osaamiseen ja jaksamiseen liittyvistä resursseista, hyvistä käy‐
tännöistä sekä case ‐kuvauksia toimivista perhehoitomalleista.
 Rekrytoida ja valmentaa mukaan uusia perhehoitajia erityisesti maaseudulta.
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Hankkeen tavoitteet selkiytyivät sen edetessä. Alkuperäisten tavoitteiden painotuksia jou‐
duttiin hieman tarkentamaan matkan varrella. Hankkeen toteutusalueiksi info‐ ja rekrytointi‐
tilaisuuksien osalta valittiin Perhehoitoliiton suosittelemia kuntia tai kaupunkeja, joissa oli vi‐
ranomaisten hyväksyntä vanhusten perhehoidolle ja asian eteenpäin saattamiseksi kaivattiin
apua. Kaikilla alueilla ei vanhusten perhehoidon toimintaohjetta ollut kuitenkaan vielä kirjat‐
tu, jolloin rekrytointi osoittautui liian varhaiseksi. Näin ollen tilaisuuksien toteutuksessa pai‐
nottui enemmän aihepiiristä tiedottaminen kuin rekrytointi. Varsinaisesti hanke ei valmenta‐
nut perhehoitajia, sillä perhehoitajien valmennuksesta vastaa kunta. Muutoinkin hankkeen
edetessä kävi entistä selvemmäksi kunnan keskeinen rooli perhehoidon järjestämisessä. Rek‐
rytoinnin ja valmennuksen sijaan hankkeessa käytettiin ilmaisua ”kannustamme ryhtymään
perhehoitajaksi maaseudulle”.
Toteutettujen info‐ ja rekrytointitilaisuuksien avulla on jaettu tietoa vanhusten perhehoidos‐
ta, herätelty yhteistyötä kuntien kanssa ja kannustettu maaseudun asukkaita ryhtymään
perhehoitajaksi maaseudulle. Suunniteltujen 7 tilaisuuden sijasta järjestettiin 9 tilaisuutta.
Tehtyjen haastattelujen avulla on saatu tietoa vanhusten perhehoitajana toimimisen vaati‐
mista resursseista, hyvistä käytännöistä sekä tietoa asiakkaiden tarpeista.
Haastattelujen ja infotilaisuuksien myötä on muodostunut konkreettinen kuva, kuinka pitkä‐
jänteistä työtä vanhusten perhehoito vaatii sekä tiedottamisen että asian etenemisen osalta.
Hankkeen aikana vanhusten perhehoitoasia alkoi näkyä yhä enemmän mediassa ja kiin‐
nostus asiaa kohtaan on koko ajan kasvanut. Tähän hankkeella on ollut ainakin pieneltä osal‐
ta vaikutusta.
Opinnäytetyö antoi tietoa maaseutuympäristön lisäarvosta ja vaikutuksista vanhusten per‐
hehoidossa.

TOIMENPITEET JA TULOKSET
Haastattelut
Hankkeessa oli tavoitteena haastatella 12 vanhusten perhehoitajaa. Syksyllä 2011 yhteistyös‐
sä Perhehoitoliiton kanssa kartoitettiin haastateltavaksi soveltuvien vanhusten perhehoitaji‐
en nimiä ja yhteystietoja. Haastateltavia tavoitettiin viiden eri maakunnan alueelta yhteensä
16 henkilöä, joista talvella 2012 Maa‐ ja kotitalousnaisten piirikeskusten neuvojat haastatte‐
livat 12 henkilöä. Perhehoitajien yhteystiedot tuli koota useasta lähteestä, lähinnä Perhehoi‐
toliitosta ja kuntatoimijoilta. Tämän yhteydessä haastateltavien joukkoon eksyi myös yksi
perhehoitaja, joka toimi pääasiassa lasten ja nuorten perhehoitajana, vaikka kunnasta saatu
tieto antoi ymmärtää toisin. Vanhusten perhehoidosta hänellä oli kokemusta ainoastaan si‐
jaisuuksista. Virhe nousi esiin vasta haastattelutulosten analysointivaiheessa ja hänen vasta‐
uksensa päätettiin jättää haastatteluaineiston ulkopuolelle. Näin ollen haastateltavien per‐
hehoitajien vastauksia pystyttiin hyödyntämään 11 perhehoitajan osalta alun perin suunni‐
tellun 12 sijaan.
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Aineisto
Haastatteluja varten koottiin yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa yhtenäinen haastattelu‐
lomake (LIITE 1), joka sisälsi kysymyksiä seuraavista aihepiireistä:








tausta
perhehoitajana toimiminen
koti ja ympäristö
yhteistyö sekä palvelujen käyttö ja avunsaanti
perhe, sukulaiset, ystävät
perhehoitajan taloudellinen, ammatillinen ja vertaistuki sekä jaksaminen
terveys ja hyvinvointi

Sisäinen tiedotus ja neuvojien ohjaus haastattelujen toteutukseen
Maa‐ ja kotitalousnaisten piirikeskusten kanssa sovittiin haastateltavien määristä ja toteu‐
tuksesta sitä mukaa, kun haastateltavien yhteystietoja varmistui. Neuvojia ohjeistettiin haas‐
tattelujen tekoon Adobe ConnectPro ‐ohjelman välityksellä tapahtuneessa koulutuksessa
27.1. Koulutuksessa käytiin läpi strukturoidun haastattelun toteutusta ja virhelähteiden pois‐
sulkemista, haastattelu‐ ja suostumuslomaketta sekä haastattelujen käytännön järjestelyä.
Olennainen osa koulutusta oli myös taustatieto hankkeesta ja sen toteutuksesta. Kouluttaja‐
na koulutuksessa toimi hankevetäjän lisäksi projektityöntekijä Raija Leinonen Perhehoitolii‐
tosta, jolla on pitkä kokemus tutkimustyöstä.
Hankkeesta sekä haastattelujen järjestämisestä tiedotettiin ja ohjeistettiin myös piirikeskus‐
ten toiminnanjohtajia syyskuisessa syysseminaarissa sekä toiminnanjohtajapäivillä marras‐
kuussa 2011.
Haastattelun tulokset ja yhteenveto
Haastatteluista saatu tieto työstettiin yhteenvedoksi (LIITE 2). Haastattelun tuloksista nousi
esiin aihepiirin jatkuvan tiedottamisen tärkeys. Vaikka perhehoitajaksi ryhtyminen on usein
lähtenyt henkilökohtaisesta muutoksenhalusta tai ‐tarpeesta, lopullinen sytyke on tullut ai‐
heesta saadun tiedotuksen myötä.
Vaatimuksia, joita perhehoitajat pitivät tärkeinä, olivat perhehoitajan persoonallisuuteen lii‐
tyvät ominaisuudet, mutta myös perustietoa hoitotyöstä korostettiin. Perhekodin ja ympäris‐
tön tulee olla ennen kaikkea turvallinen ja esteetön. Lähes yhtä tärkeää oli vastanneiden
mielestä kodissa vallitseva ilmapiiri, jossa kaikki perheen jäsenet ymmärtävät ja hyväksyvät
perhehoidon ja sen vaatimukset. Suurin osa perhekodeista toimi ilman päivittäistä ulkopuo‐
lelta saatavaa palvelua tai apua, lukuunottamatta puolison, omien lasten ja ystävien työ‐
panosta, mutta erityisesti kotihoidon‐ ja kotisairaanhoidonavun tukea tarvittiin ja saatiin ko‐
teihin. Perhehoitajien kokemukset työstään olivat pääosin myönteisiä, vaikka jokainen per‐
hehoitaja oli tunnistanut työssään oman jaksamisen kannalta haastavia asioita. Kokemus ih‐
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misiltä yleensä saadusta arvostuksesta työn suhteen ei kuitenkaan ollut aivan niin hyvä kuin
itse koettu työn merkityksellisyys.
Haastatteluissa perhehoitajat pohtivat ylipäätään melko huolestuneina vanhusten hoidon ti‐
lannetta ja resurssien kohdentamista Suomessa. Osalla oli myös huolta perhehoitomuodon
jatkuvuudesta ja osa oli huolissaan, mistä löytyy riittävästi perhehoitajia jatkossa. Kaiken
kaikkiaan haastatteluissa tuotiin esille vanhusten perhehoitomuodon hyvyys ja myönteisyys
sekä hoidettaville että hoitajille, minkä takia haluttaisiin kannustaa uusia hoitajia alalle. Kui‐
tenkaan perhehoitajatkaan eivät jaksa työssään yksin, minkä vuoksi kuntien aktiivinen yhtey‐
denpito ja tiedotus sekä kunnilta saatava konkreettinen tuki ja apu ‐ erityisesti sijais‐ ja va‐
paajärjestelyjen osalta ‐ olisi tärkein lisäavain työssä jaksamiseen.

Tuloksista tiedottaminen
Yhteenveto haastattelujen tuloksista julkaistiin Maa‐ ja kotitalousnaisten nettisivuille
www.maajakotitalousnaiset.fi. Kevään tilaisuuksissa kerättyjen sekä osallistuja‐ että sidos‐
ryhmäyhteystietojen pohjalta yhteenveto lähetetään tiedoksi siitä kiinnostuneille. Maa‐ ja
kotitalousnaisten piirikeskuksia rohkaistiin tiedottamaan yhteenvedon valmistumisesta tie‐
dotteissaan niin jäsenistölle kuin sidosryhmilleen ja pitämään aihetta esillä järjestämissään ti‐
laisuuksissa ja tapahtumissa. Esimerkkinä Pirkanmaan Maa‐ ja kotitalousnaisten messuosasto
Tampereen Hyvä Ikä ‐messuilla 27.‐28.9.2012. Yhteenveto lähetettiin tiedoksi myös Maaseu‐
tupolitiikan yhteistyöryhmän Hyvinvointipalvelujen teemaryhmän jäsenille, joilta toivotaan
tiedon jalkauttamista edelleen. Lisäksi haastattelujen tuloksista julkaistiin artikkelit Perhe‐
hoito ‐lehdessä joulukuussa 2012 ja KOTI‐lehdessä tammikuussa 2013.
Info‐ ja rekrytointitilaisuudet
Hankkeen tavoitteena oli järjestää 7 vanhusten perhehoidon info‐ ja rekrytointitilaisuutta,
joista neljän tilaisuuden toteutus tapahtui keväällä 2012. Neljä tilaisuutta toteutettiin kesällä
ja syksyllä 2012. Yksi tilaisuus jäi keväälle 2013. Tilaisuuksia järjestettiin kokonaisuudes‐
saan 9 eli 2 suunniteltua enemmän. Yksi tilaisuuksista toteutettiin kokeilumielellä eri tavalla
eli ns. sadonkorjuumarkkinoiden yhteydessä. Kontakti saatiin 40 henkilöön, joille kerrottiin
vanhusten perhehoidosta, koulutuksesta sekä jaettiin esitettä. Todistettavasti tästä tilaisuu‐
desta saatiin yksi uusi vanhusten perhehoitaja. Tampereen tilaisuudesta lähti valmennus‐
ryhmään 10. Yhteistyökumppanina ja asiantuntija apuna tässä Kymenlaakson tilaisuuksissa
oli Kirsi Koskelainen, Perhehoidon koordinaattori, Kaakkois‐Suomen sosiaalialan osaamis‐
keskus Oy:stä.
Tavoitteena oli järjestää tilaisuuksia kunnissa, joissa perhehoidolle on viranomaisen tuki jo
olemassa. Perhehoitoliitto antoi vihjeitä kunnista tai maakunnista, joissa asia tuntui olevan
jollain tapaa ajankohtainen. Hankevetäjän tekemän perusteellisen yhteistyötahokartoituksen
jälkeen infotilaisuudet toteutettiin seuraavilla alueilla:
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Aika

klo

Paikkakunta

Paikka

Osallistujat

16.4.

17‐19

Lieksa

Partalanmäen Karpalosali

11

25.4.

14‐16

Asikkala

Vanhusten palvelukeskus Oltermanni

31

14.5.

14‐16

Kankaanpää

Kaupungintalo

16

21.5.

15‐17

Juva

Valtuustosali

11.8.

9‐12

Kitula Hamina

Aholafarm

40

16.8.

17‐19

Sippola

Polven juustola

10

18.9.

18‐20

Kämmenniemi
Tampere

Kämmennimen koulu

15

10.10.

17‐19

Perho

Valtuustosali

23

27.2.13 15‐18

Raahe

Raahen Hovi

28

15

Aineisto
Piirikeskusten ja neuvojien käyttöön tuotettiin markkinointiin ja tiedotukseen tarkoitettua
aineistoa. Aineisto koostui painetusta esitteestä ja sähköisestä aineistosta.






Esite (LIITE 3)
kutsupohja osallistujille (LIITE 4)
lehdistökutsupohja (LIITE 5)
Powerpoint –esitys perhehoito apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle (LIITE 6)
lehti‐ilmoitusesimerkki (LIITE 7)

Lisäksi infotilaisuuksissa jaettiin Perhehoitoliiton tuottamaa esiteaineistoa.
Sisäinen tiedotus ja neuvojien ohjaus tilaisuuksien järjestämiseen
Talvella piirikeskusten kanssa sovittiin info‐ ja rekrytointitilaisuuksien määristä ja toteutusta‐
voista. Neuvojat ohjeistettiin tilaisuuksien toteuttamiseen huhtikuun ensimmäisellä viikolla
Ciscon Webex ‐ohjelman välityksellä tai puhelinkoulutuksena. Kullekin piirikeskukselle järjes‐
tettiin oma koulutus, sillä koulutusaineistossa jouduttiin huomioimaan kuntien erilainen ti‐
lanne vanhusten perhehoidossa ja alueelliset yhteistyötahot. Koulutuksissa käytiin läpi taus‐
tatietoa hankkeesta ja sen toteutuksesta, aineisto ja tilaisuuksien käytännön järjestäminen,
alueellinen tilanne vanhusten perhehoidon osalta sekä yhteistyötahot tilaisuuksien toteutuk‐
selle.
Hankkeesta ja tilaisuuksien toteuttamisesta tiedotettiin ja ohjeistettiin myös piirikeskusten
toiminnanjohtajia toiminnanjohtajapäivillä maaliskuussa 2012.
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Tilaisuuksien markkinointi
Maa‐ ja kotitalousnaisten Keskuksesta lähetettiin valtakunnallinen mediatiedote (LIITE 8),
jossa oli mainittuna kevään infotilaisuuksien ajankohdat ja toteutuspaikat. Myös markkinoin‐
timateriaalia tuotettiin neuvojille markkinoinnin tueksi Maa‐ ja kotitalousnaisten Keskuksesta
käsin.
Infotilaisuuksien markkinointi tapahtui neuvojan toimesta hyödyntämällä Maa‐ ja kotitalous‐
naisten ja ProAgrian jäsenrekisteriä, joiden yhteenlaskettu lukumäärä on valtakunnantasolla
noin 110 000 jäsentä. Jäsenrekisteristä tehdyn kartoituksen jälkeen lähetettiin suoramarkki‐
nointikirje infotilaisuuksista sähköpostilla tai kirjepostina. Kutsu tilaisuuksiin lähetettiin myös
paikallismedian edustajille. Alueelliset yhteistyökumppanit osallistuivat markkinointiin mah‐
dollisuuksiensa mukaan. Lisäksi tilaisuuksista tiedotettiin piirikeskusten järjestämissä tapah‐
tumissa ja tilaisuuksissa. Infotilaisuuksien lehti‐ilmoitteluun oli hankebudjetissa varattu ra‐
haa. Lehti‐ilmoittelu kohdentui paikallislehtiin, joiden kautta alueen asukkaat olivat parhai‐
ten tavoitettavissa.
Tilaisuuksien organisointi
Tilaisuuksien toteutukseen lähdettiin tavoittelemaan alueellisia yhteistyökumppaneita vai‐
kuttavuuden maksimoimiseksi. Vinkkejä alueellisista yhteistyökumppaneista saatiin Perhe‐
hoitoliitolta, mutta lopullinen kartoitus tehtiin Maa‐ ja kotitalousnaisten Keskuksesta käsin
hankevetäjän toimesta.
Neuvojien osalta tilaisuuksien valmisteluun kuului yhteydenpito Perhehoitoliittoon ja alueel‐
lisiin yhteistyökumppaneihin sekä heidän kanssa yhdessä tilaisuuden suunnittelu (ajankohta,
toteutuspaikka jne.). Yhteistyökumppanit muodostuivat alueella toimivista hanketoimijoista,
kunnan viranhaltijoista ja työntekijöistä, ennakkovalmennuksia järjestävän tahon edustajista
jne. Joillain alueilla myös vanhusten perhehoitajia oli mukana tilaisuuksissa ja niiden toteu‐
tuksen suunnittelussa.
Tilaisuuksien ennakkovalmisteluun kuului myös toteutuspaikan varaus ja valmistelu, tilai‐
suuksien markkinointi (jäsenrekisterin haravointi, kutsujen lähetys, lehti‐ilmoittelu), esite ym.
materiaalin tulostaminen ja kokoaminen, mahdolliset kahvitusjärjestelyt, esitysmateriaaliin
tutustuminen, esitykseen valmistautuminen, yhteydenpito tiedotusvälineisiin jne.
Tilaisuuksien toteutus
Tilaisuudet järjestettiin yleensä kunnan tiloissa. Osallistujia tilaisuuksissa oli paikalla 10‐31
henkilöä ja Haminan erilailla toteutetussa tilaisuudessa 40. Keskimääräinen osallistujamäärä
oli 21 henkilöä. Osallistujat olivat vanhusten perhehoidosta kiinnostuneita alueen asukkaita
(perhehoitajaksi ryhtymistä harkitsevia, omaishoitajia, jotka ovat kiinnostuneita perhehoi‐
dosta omaishoitajan lomituksena, perhehoitoon haluavia vanhuksia ym.) sekä kunnan viran‐
haltijoita ja työtekijöitä.
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Tilaisuuksien painotus oli tiedonjakamisessa, mutta niillä alueilla, joissa ennakkovalmennuk‐
sia oli alkamassa voitiin puhua myös uusien perhehoitajien rekrytoinnista. Tilaisuuksien oh‐
jelma oli melko samanlainen kaikissa tilaisuuksissa. Tilaisuudet olivat kestoltaan oli 2‐3 tun‐
tia.
Ohjelma rakentui pääosin seuraavasti:


Alustus aiheesta ”maaseudun mahdollisuudet vanhusten perhehoidossa” sekä Maa‐ ja
kotitalousnaisten, hankkeen ja sen tavoitteiden esittely
Maa‐ ja kotitalousnaisten neuvoja



Perhehoitoliiton tuottaman 10 minuutin videon esittäminen ”Kodista kotiin – perhehoito
ikäihmisten hoitomuotona” ja keskustelua videon herättämistä ajatuksista
Tietoutta vanhusten perhehoidosta
Raija Leinonen, Perhehoitoliitto




Miten vanhusten perhehoitoa toteutetaan tai suunnitellaan toteutettavan ko. kunnan
alueella
kunnan edustajan puheenvuoro



Asiaa ennakkovalmennuksesta
ennakkovalmennuksia järjestävän tahon tai kunnan edustaja



Perhehoitajan (sekä omaisen ja hoidettavan) puheenvuoro

Tilaisuuksissa oli jaossa materiaalia vanhusten perhehoidosta, kuten hankkeen avulla tuotet‐
tu Minustako vanhusten perhehoitaja ‐esite, Perhehoito‐lehtiä ja/tai niistä tulostettuja artik‐
keleja, Ikäihmisten perhehoito ‐turvallisuutta ja hyvinvointia perheessä ‐esite jne. Esittelyssä
oli myös KOTI‐lehti, jossa on julkaistu kaksi vanhusten perhehoitoaiheista artikkelia ja tietoa
hankkeesta. Tilaisuuksissa kerrottiin myös hankkeen avulla toteutetusta perhehoitajien haas‐
tattelusta, jonka tulokset toimitettiin halukkaille julkaisun valmistuttua.
Palaute ja arviointi tilaisuuksista
Yleisesti tilaisuuksia pidettiin erittäin tarpeellisina ja lämminhenkisinä, joissa syntyi hyvää ja
rakentavaa keskustelua aiheesta. Tilaisuuksilla oli kysyntää, ja monta halukasta kuntaa jäi
hankkeen ulkopuolelle. Maaseudun mahdollisuudet on tiedostettu vanhusten perhehoidos‐
sa, mutta markkinointi ja aiheesta tiedottaminen maaseudun väestölle koettiin monella alu‐
eella haasteena. Tähän haasteeseen Maa‐ ja kotitalousnaiset vastasivat hienosti hankkeen
tarjoamien resurssien, olemassa olevien verkostojensa ja jäsenrekisterinsä avulla.
Neuvojien mukaan tiedottamista vanhusten perhehoidosta tarvitaan kipeästi, koska vanhus‐
ten perhehoito herättää edelleen herkästi vääränlaisia mielikuvia. Aihepiiri on herkkä ja sen
käynnistymiseen tarvitaan tiedottamista ja aikaa. Tärkeäksi koettiin perhehoidon tarjoamista
mahdollisuuksista tiedottamista niin kuntapuolelle, omaishoitajille ja hoidettaville kuin po‐
tentiaalisille perhehoitajille eli maaseudun väestölle. Perhehoitajien puheenvuoro tilaisuuk‐
sissa koettiin erittäin arvokkaana ja heille osallistujat esittivätkin runsaasti kysymyksiä.
Loppuraportti 2013
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Alueelliset yhteistyökumppanit koettiin tärkeäksi, koska yhteistyöllä aiheesta tiedottaminen
ja markkinointi oli laajempaa ja aiheelle saatiin vaikuttavuutta. Tämä näkyi myös osallistuja‐
määrissä. Osallistujia saatiin enemmän kun yhteistyötahoja oli useampia.
Mediatiedotus
Hankkeesta tiedotettiin valtakunnallisesti mediatiedotteella 13.4. Tiedote lähetettiin ePressi
‐palvelun kautta noin 1000 vastaanottajalle. Tiedote liitteenä (LIITE 8).
Lisäksi tapahtumiin kutsuttiin toimittajia erillisillä kutsuilla paikkakunta‐ ja aluekohtaisesti se‐
kä lähetettiin medialle tiedotteita ennen ja/tai jälkeen tapahtumapäivän. Monessa tilaisuu‐
dessa olikin mukana toimittajia ja mediaosumia saatiin mukavasti.
Varsinaista mediaseurantaa ei voitu hankkeessa tehdä, mutta yhteensä 69 mediaosumaa
saatiin tietoon seuraavissa medioissa. Liitteenä esimerkkejä lehtileikkeistä (LIITE 9).
Seuraavista mediaosumista saatiin tieto:
Merikarvian lehti (internet) 13.4.
Maaseudun Tulevaisuus 16.4.
Yle Keski‐Suomi radio 17.4.
Yle valtakunnan tv‐uutiset 17. ja 18.4.
Keski‐Uusimaa 19.4.
Lahden seudun sanomat 23.4.
Yle Satakunta radio + internet 14.5.
Lieksan lehti 12.4.
Pohjois‐Karjalan radio
Pohjois‐Karjalan paikallis‐tv K5
Juvan lehti 24.5.
Teisko‐Aitolahti 20.9.
Raahen seutu 1.3.2013
Muu ulkoinen tiedotus
Mediatiedotuksen lisäksi hankkeesta tiedotettiin Maa‐ ja kotitalousnaisten nettisivuilla
www.maajakotitalousnaiset.fi sekä Perhehoitoliiton nettisivuilla www.perhehoitoliitto.fi. Li‐
säksi haastattelujen tulokset julkaistaan Maa‐ ja kotitalousnaisten internet‐sivuilla.
Hankkeen avulla piirikeskuksille tilattiin Perhehoitoliiton tuottamaa aineistoa tietopaketiksi
jonka avulla tiedonjako vanhusten perhehoidosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista jää
elämään Maa‐ ja kotitalousnaisten toimintaan myös hankkeen päätyttyä. Materiaalin avulla
piirikeskukset (myös ne, jotka eivät ole olleet mukana hankkeen haastattelujen ja tilaisuuksi‐
en toteutuksessa) pitävät aihetta esillä järjestämissään tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä
tiedottavat aiheesta jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen.
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Tietopaketti koostui seuraavasta materiaalista:
Esite
 Ikäihmisten perhehoito –turvallisuutta ja hyvinvointia perheessä (Perhehoitoliitto, Tunne
perhehoito –Vanhusten perhehoidon pilotointi‐ ja juurruttamishanke 2011‐2014)
DVD
 Kodista kotiin –ikäihmisten perhehoitoa Kauhajoella ja Joensuussa elokuussa 2011
Kirjat
 Parasta perhehoitoa –perhehoidon tietopaketti
 Sijoita perheeseen –perhehoito inhimillisenä ja taloudellisena vaihtoehtona

OPINNÄYTETYÖ
Hankkeessa toteutettiin myös opinnäytetyö. Lopullinen sopimus tehtiin Kymenlaakson am‐
mattikorkeakoulun kanssa. Opinnäytetyön tekijät Päivi Leino ja Elina Tolvanen haastatteli‐
vat ja havainnoivat toiminnassa olevia, maaseudulla sijaitsevia perhehoitopaikkoja. Opin‐
näytetyön aihe oli Maaseutuympäristön käyttö sekä sen lisäarvo ja vaikutukset vanhusten
perhehoidossa. Opinnäytetyö valmistui maaliskuussa 2013. Hanke maksoi tekijöille pienen
palkkion ja ohjaajana toimi Katja Ilmarinen THL:lta. Ohjaavana opettajana oli lehtori Tuija
Suikkanen‐Malin Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta.
Tutkimustulos osoitti, että maaseutuympäristössä toimivat perhehoitokodit ovat ihanteelli‐
nen asumispalveluvaihtoehto vanhuksille. Maaseutuympäristössä sijaitsevat asuinrakennuk‐
set ovat pääsääntöisesti tilavia ja piha‐alueet ovat laaja‐alaisia. Tällainen asumisympäristö
mahdollistaa kodinomaisen asumisen ja vanhusten yksilöllisen hoidon toteutumisen ja va‐
pauden tunteen kokemisen.
Green care ‐ajatteluun pohjautuva vanhustenhoito vaikutti positiivisesti perhehoitokotien
vanhuksiin. He kokivat, että maaseutu asuinympäristönä tarjoaa heille ainutlaatuisen luonto‐
yhteyden sekä vapauden tunteen, jota kaupunkiympäristössä ei välttämättä voi saada. Van‐
hukset olivat kiinnostuneita luonnontapahtumista. Luontoympäristö ja eläimet olivat luonte‐
vasti mukana maaseutuympäristössä sijaitsevien perhekotien arjessa. Luontoa havainnoitiin,
elämiä hoidettiin sekä tehtiin yhdessä piha‐ ja puutarhatöitä. Perhekotien vanhustenhoidos‐
sa luontoa käytettiin hyvinvoinnin lähteenä, vaikka ammattimaisesta ja tiedostetusta green
care ‐toiminnasta ei varsinaisesti kyse ollutkaan.
Vanhukset näyttivät ulospäin onnellisilta ja hyvinvoivilta. Perhehoitajien kertoman mukaan
joidenkin vanhusten lääkehoitoa oli vähennetty lyhyen ajan sisällä, kun vanhus oli muuttanut
perhehoitokotiin.
Vapauden tunne korostui vanhusten puheissa. Vapaus koettiin mahdollisuutena olla oma it‐
sensä, syödä, juoda, saunoa tai ulkoilla, juuri silloin, kun itse sitä halusi. Hyväksyttävää oli
sekin, jos vanhus ei halunnut tehdä mitään.
Loppuraportti 2013
Perhehoito apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

11

Perhehoitokodissa ei katsota tarkoin kelloa, vaan päivät kuluvat omalla painollaan. Tietyistä
rutiineista ja päivärytmistä pidetään kiinni, mutta elämä ei kaadu pieniin viivästyksiin.
Vanhusten lähiomaiset olivat tyytyväisiä perhehoitoon. Perhehoitajien mielestä työ on, ras‐
kaudestaan huolimatta, antoisaa ja palkitsevaa. Vertaistuen puuttuminen koettiin kuitenkin
haasteena. Perhehoito asumispalveluvaihtoehtona sopii kaikille vanhuksille, joilla on riittävä
toimintakyky tallella. Vanhukset eivät kaivanneet kodinomaisessa asuinympäristössä heille
erikseen suunniteltua ohjelmaa, vaan kaikki osallistuvat arjen toimintoihin mieltymystensä ja
toimintakykynsä mukaan.
Perhehoidossakin on tärkeää huomioida vanhusten elämänkaari. Perhehoitajien tulisi kunni‐
oittaa vanhusten yksilöllisiä, heidän eletyn elämänsä totuttuja tapoja ja tarpeita. Vanhojen
asioiden muistelu ja laulujen laulelu kuuluvat perhehoidon arkeen. Luonto, eläimet ja lapset
tuovat myös sisältöä vanhusten arkeen ja toisen vanhuksen juttuseura on sosiaalisen hyvin‐
voinnin kannalta merkittävää. Lapsiperheen jäsenenä oleminen on vanhuksille rikkaus, jota
laitoshoidossa ei voida saavuttaa.
Opiskelijat tapasivat onnellisia vanhuksia. Tyytyväisyys paistoi vanhusten kasvoilta kun he
kertoivat kokemuksistaan perhekodin arjesta. Opiskelijat vakuuttuivat siitä, että maaseu‐
tuympäristöllä on voimakas merkitys ihmiseen; luonto elvyttää ja rauha, vapaus sekä ko‐
dinomainen ympäristö vaikuttavat edistävästi myös vanhusten hyvinvointiin.
Haastatellut perhehoitajat viihtyvät maaseudulla eivätkä välimatkat olleet heille este toteut‐
taa perhehoitoa. Useimmissa asunnoissa tarvittiin vain pieniä muutoksia, kuten tartuntakah‐
vojen lisäämistä, mattojen poistoa ja luiskien rakentamista. Pihapiirin ei tarvitse olla rajattu,
koska maaseudulla luonto rajaa pihan. Jatkossa opiskelijat näkivät tarpeelliseksi tutkia per‐
hehoitajien vertaistukitoiminnan merkitystä. Vanhusten perhehoitajilta nousi voimakas tarve
vertaistukeen työssä jaksamiseen
Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan liitteenä 10.

OHJAUSRYHMÄ
Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä, jonka kokoonpano on ollut seuraava:
Eeva Nurmi, puheenjohtaja, Hämeen maa‐ ja kotitalousnaisten piirikeskus
Eevaliisa Virnes, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Liisa Niilola, toiminnanjohtaja, Maa‐ ja kotitalousnaisten Keskus
Marjut Koivisto, toiminnanjohtaja, Satakunnan Maa‐ ja kotitalousnaiset
Miia Nätti, kehityspäällikkö, Maa‐ ja kotitalousnaisten Keskus
Raija Leinonen, projektityöntekijä, Perhehoitoliitto ry
Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa 26.9.2011 ja 22.5.2012 ja 22.2.2013. Lisäksi ohjaus‐
ryhmän jäseniin on tarvittaessa oltu yhteydessä myös sähköpostitse, mikäli heiltä on kaivattu
kommentteja hankkeen toteutukseen liittyen.
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HANKEAIKA
Hankkeen ensimmäinen osa 1.3.2011 – 31.05.2012
Hankkeen toinen osa 1.6.2012 ‐28.2.2013.

HANKERAHAN KÄYTTÖ
Myönnetty hankeraha 40 000 euroa on käytetty suunnitelman mukaisesti. Kustannukset to‐
teutuivat pääpiirteittäin arvion mukaisesti, kuitenkin niin että voitiin järjestää kaksi infoti‐
laisuus enemmän kuin oli alun perin suunniteltu.
Tämän lisäksi hankkeella oli Maa‐ ja kotitalousnaisten Keskuksen omarahoitusta.
Hankkeen vastuullisena vetäjänä toimi kehityspäällikkö Miia Nätti 30.6.2012 asti ja hänen
äitiysloman sijaisenaan toiminnanjohtaja Liisa Niilola 1.7.2012‐28.2.2013.

ARVIOINTI
Hanke toteutui hyvin suunnitelmien mukaisesti. Perhehoitajia haastateltiin 12 henkilöä ja in‐
fotilaisuuksia toteutettiin 9 kpl. Esiteaineistoa tuotettiin suunnitellusti.
Alkuperäinen toteutusaikataulu osoittautui liian lyhyeksi, sillä hankeen vastuullinen vetäjä
pääsi aloittamaan hankkeen aiottua myöhemmin (uusi työntekijä) ja siksi hankkeen aloitus
siirtyi kaksi kuukautta. Lisäksi toimivien perhehoitajien kartoittaminen haastatteluihin ja
opinnäytetyökohteiksi vei suunniteltua pidempään, sillä vanhusten perhehoitajista ei ole
olemassa virallista ajantasaista rekisteriä. Niinpä perhehoitajien yhteystiedot tuli koota use‐
asta lähteestä, lähinnä Perhehoitoliitosta ja kuntatoimijoilta.
Info‐ ja rekrytointitilaisuuksia toteutettiin 9 tilaisuutta, kaksi enemmän kuin oli suunniteltu.
Tilaisuuksien toteutukseen kunnat valittiin sillä perusteella, että alueella oli viranomaisen tu‐
ki vanhusten perhehoidolle jo olemassa. Tilaisuudet painottuivat informaation jakamiseen,
sillä kaikissa kunnissa vanhusten perhehoidon toimintaohjetta ei ollut vielä tehty. Näin myös
tilaisuuksiin osallistuvien kohderyhmä oli laajempi. Osallistujina oli perhehoitajaksi aikovia,
omaishoitajia, kuntien virkamiehiä ja työntekijöitä, vanhuksia ja muita asiasta kiinnostuneita.
Infotilaisuudet osoittivat, että vanhusten perhehoito on suurelle yleisölle käsitteenä vielä
vieras, joten tiedon jakamisella on paikkansa. Vanhusten perhehoidon käynnistyminen kun‐
nissa vaatii aikaa ja tiedottamista aiheen ympärillä.
Esiteaineistoa pidettiin pääosin hyvänä. Hankkeen tuottaman esitteen suunnittelussa kohde‐
ryhmäksi määriteltiin perhehoitajaksi ryhtymisestä kiinnostuneet maaseudun asukkaat, sillä
Perhehoitoliiton esiteaineisto on suunnattu laajemmalle kohderyhmälle. Esitteen ulkoasu oli
lämminhenkinen ja se sisälsi vastauksia aihepiirin peruskysymyksiin. Aineiston osalta tilai‐
suuksissa hyödynnettiin myös Perhehoitoliiton tuottamaa aineistoa sekä lehtiartikkeleja.
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Tilaisuuksien mediatiedotus onnistui hyvin siihen varatut resurssit huomioon ottaen. Koska
hankkeelle ei kustannusarviossa varattu erillistä lehdistöseurantaa, on tiedotuksen tuloksia
vaikea arvioida. Ilman lehdistöseurantaa tavoitettiin 69 mediaosumaa.
Vanhusten perhehoidon tarve tulee jatkossa varmasti kasvamaan. Ratkaisevaa kehitykselle
on kuitenkin kuntien toiminta ja päätökset, koska toimeksiantosopimukset tehdään kuntien
kanssa. Tämän hankkeen toteutus Perhehoitoliiton kanssa yhteistyössä oli välttämätöntä, sil‐
lä osin aihe oli vielä tuntematon ja eikä yleisiä rekistereitä ole käytettävissä.
Hankkeeseen ei kuulunut jatkoseurantaa siitä, kuinka moni tilaisuuteen osallistunut on ryh‐
tynyt vanhusten perhehoitajaksi. Olemme saaneet kuitenkin epävirallisesti tietää, että näin
on käynyt ainakin 2 tapauksessa. Tilaisuuksista tehdyt lehti‐ ja radiojutut ovat herättäneet
kiinnostusta ja neuvojat ovat saaneet kyselyitä tilaisuuksien jälkeenkin tilaisuuksiin osallis‐
tumattomilta.
Hanke eteni hyvin ja se tuki Perhehoitoliiton omaa hanketta. Yhteistyö oli hedelmällistä ja
sitä on syytä jatkaa, vaikka tämä hanke päättyi. Perhehoitoliiton hanke kestää vielä 2 vuotta
ja synergiaedut ovat ilmeiset.
Vanhusten perhehoito on yhä enemmän esillä myös julkisessa keskustelussa ja mediassa.
Kuntien kiinnostus on lisääntynyt. Vanhuksille tarvitaan monimuotoisia, yksilöllisiä hoivo‐
paikkoja, joita voidaan käyttää myös tukemaan omaishoitajien toimintaa. Tämä hanke to‐
teutettiin juuri oikeaan aikaan. Maa‐ ja kotitalousnaisten järjestö on valmis viemään viestiä
eteenpäin hankkeen jälkeenkin. Kuntalaisilla on oikeus saada tietoa eri vaihtoehdoista.
Perhehoito on kilpailukykyinen sekä taloudellisesti että inhimillisesti ja sillä on myös työllis‐
tävä vaikutus. Perhehoito vaatii hyvää omaisten, hoidettavan, perhehoitajan ja kuntien yh‐
teistyötä.
Lämpimät kiitokset Perhehoitoliitolle hyvästä yhteistyöstä sekä Maaseutupolitiikan yhteis‐
työryhmälle saadusta tuesta. Uskomme, että hanke omalta osaltaan vaikuttaa vanhuksille
tarjottavien palveluiden monipuolistumiseen.

LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Haastattelulomake
Yhteenveto vanhusten perhehoitajien haastatteluista
Minustako vanhusten perhehoitaja –esite
Kutsupohja osallistujille
Lehdistökutsupohja
Powerpoint -esitys
Lehti-ilmoitusesimerkki
Valtakunnallinen mediatiedote
Esimerkkejä lehtileikkeistä
Opinnäytetyö
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Liite 1
HAASTATTELU IKÄIHMISTEN PERHEHOITAJILLE

Päiväys _______________________
Haastattelija ____________________________________
Haastattelu alkoi klo ____________
Haastattelu päättyi klo ____________
Havaintotunnus ______________

TAUSTA

1.

Ikä ___________________ vuotta

2.

Sukupuoli

3.

4.

1.

Mies

2.

Nainen

Mikä on siviilisäätysi?
1.

Naimisissa

2.

Avoliitossa

3.

Naimaton

4.

Eronnut tai asumuserossa

5.

Leski

Onko sinulla lapsia?
Jos kyllä, monta? __________ lasta, joista ___________ asuu kotona

5.

Asuinkunta _______________________________________________
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6.

7.

8.

9.

Asuinympäristö
1.

Maaseutu

2.

Taajama

3.

Kaupunki

Asunto on
1.

Kerrostalossa

2.

Rivitalossa

3.

Omakotitalossa

Mikä on koulutuksesi? (merkitään vain ylin koulutusaste)
1.

Peruskoulu / Kansalaiskoulu / Keskikoulu

2.

Ylioppilas

3.

Ammattikoulu/-opistotutkinto, mikä? _________________________________

4.

Opistoasteen tutkinto, mikä? _________________________________________

5.

Ammattikorkeakoulututkinto, mikä? __________________________________

6.

Yliopistotutkinto, mikä ______________________________________________

Mikä on puolisosi koulutus? (merkitään vain ylin koulutusaste)
1.

Peruskoulu / Kansalaiskoulu / Keskikoulu

2.

Ylioppilas

3.

Ammattikoulu/-opistotutkinto, mikä? _________________________________

4.

Opistoasteen tutkinto, mikä? _________________________________________

5.

Ammattikorkeakoulututkinto, mikä? __________________________________

6.

Yliopistotutkinto, mikä ______________________________________________

PERHEHOITAJANA TOIMIMINEN

10.

Kuinka kauan olet toiminut perhehoitajana? ____________ vuotta.
Tästä ajasta ikäihmisten perhehoitajana ____________ vuotta.
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11.

12.

13.

Onko antamasi perhehoito
1.

Jatkuvaa

2.

Lyhytaikaista

3.

Sekä jatkuvaa että lyhytaikaista

Toimitko perhehoitajana (toimeksiantosopimus tehty)
1.

Yksin

2.

Yhdessä puolison kanssa

3.

Yhdessä jonkun muun kuin puolison kanssa

Kuinka monta henkilöä perheessäsi on perhehoidossa? (lyhytaikaisessa keskimäärin
/ pvä, jos vaihtelee)
Jatkuvassa ________________ henkilöä
Lyhytaikaisessa ____________ henkilöä
Lyhytaikaisessa _______________ eri henkilöä / vuosi

Muita kommentteja (esim. hoidon rytmitys, jos tekee lyhytaikaista):
__________________________________________________________________________

14. Onko perheessäsi perhehoidossa muitakin kuin ikäihmisiä?

15.

1.

Ei

2.

Kyllä, ketä?_________________________________________________________

Käytkö lisäksi ansiotyössä tai toimitteko yrittäjänä?
1.

En

2.

Kyllä, työtehtävä ___________________________________________________
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16.

17.

Käykö puolisosi ansiotyössä tai toimiiko yrittäjänä?
1.

Ei

2.

Kyllä, työtehtävä ___________________________________________________

3.

Työtön

4.

Eläkkeellä

Aiempi työkokemuksesi ennen perhehoitajaksi ryhtymistä
a) Työkokemusta yhteensä _____________ vuotta
b) Sosiaali- ja/tai terveysalan työkokemusta ____________ vuotta

Jos sinulla ei ole kohdan b työkokemusta, niin miltä alalta työkokemus on?
_______________________________________________________________________

Jos sinulla on kohdan b työkokemusta, niin minkälaisista tehtävistä työkokemus on?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

18.

Puolisosi aiempi työkokemus, jos toimii perhehoitajana
a) Työkokemusta yhteensä _____________ vuotta
b) Sosiaali- ja/tai terveysalan työkokemusta ____________ vuotta

Jos puolisollasi ei ole kohdan b työkokemusta, niin miltä alalta työkokemus on?
_______________________________________________________________________

Jos puolisollasi on kohdan b työkokemusta, niin minkälaisista tehtävistä työkokemus on?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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19.

Miksi / miten ryhdyit perhehoitajaksi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

20.

Mistä sait alkuvaiheessa tietoa perhehoitajana toimimisesta?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

21.

Mitä tietoa sait perhehoitajana toimimisesta ennen kuin päätitte ryhtyä tehtävään?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

22.

Mistä asioista olisit kaivannut etukäteen enemmän tietoa?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

23.

Oletko saanut ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennuksen?
1.

En

-> siirry kysymykseen 25

2.

Kyllä, milloin ja missä? ______________________________________________

3.

En, mutta olen saanut muun valmennuksen, minkä? -> siirry kysymykseen 25
___________________________________________________________________
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24.

25.

Millaiset valmiudet ennakkovalmennus antoi perhehoitajan tehtävään?
1.

Hyvät

2.

Melko hyvät

3.

Kohtalaiset

4.

Melko huonot

5.

Huonot

Koetko tällä hetkellä, että sinulla on riittävästi tietoa ikäihmisten perhehoitoon
liittyvistä asioista?
1.

Kyllä

2.

En, mitä tietoa olette jäänyt kaipaamaan?
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

26.

Mitä tietoja ja taitoja ikäihmisten perhehoitajan tehtävä mielestäsi edellyttää?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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KOTI JA YMPÄRISTÖ

27.

Mitkä tekijät mielestäsi ovat kodissa tärkeitä, jotta se soveltuu ikäihmisten perhehoitokodiksi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

28.

Onko kodissasi tehty muutostöitä, jotta se soveltuu paremmin perhehoitoon?
1.

Ei

2.

Kyllä, mitä?____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

29.

Mitkä tekijät kodissasi ja sen ympäristössä tukevat hoidossanne olevien ikäihmisten
toimintakykyä ja hyvinvointia?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

30.

Onko kodissasi oma huone kaikille perhehoidossa oleville ikäihmisille?
1.

Kyllä

2.

Ei

Jos ei, niin kuinka huonejako on järjestetty hoidettavien kesken?
______________________________________________________________________
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31.

Onko mielestänne tärkeää, että jokaisella perhehoidossa olevalla olisi oma huone?
1.

Kyllä

2.

Ei

Perustelu _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

YHTEISTYÖ SEKÄ PALVELUJEN KÄYTTÖ JA AVUNSAANTI

32.

Saavatko perhehoidossasi olevat ikäihmiset seuraavia palveluja perhehoitoon liittyen
ja kuinka usein? (merkitse jos yksikin ikäihminen saa palvelua, suurin käyttömäärä)

useita

päivittäin

harvem-

kertoja

kerran

min kuin

ei

viikossa

viikossa

kerta/vko

koskaan

a. kotihoito / kotisair.hoito

4

3

2

1

0

b. apteekin lääkejakelu

4

3

2

1

0

c. päiväkeskustoiminta

4

3

2

1

0

d. kuljetuspalvelu

4

3

2

1

0

e. turvapalvelu

4

3

2

1

0

f. muu, mikä?

4

3

2

1

0

___________________________
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33.

Saatko tarvitessasi käytännön apua perhehoitajan tehtävän tueksi?

a. Puolisolta

Ei

Kyllä

1

2

Mitä apua, kuinka usein

___________________________
___________________________

b. Omilta lapsilta/lastenlapsilta

1

2

___________________________
___________________________

c. Ystäviltä, tuttavilta, sukulaisilta

1

2

___________________________
___________________________

d. Naapureilta

1

2

___________________________
___________________________

e. Vapaaehtoistyöntekijöiltä

1

2

___________________________
___________________________

f. Joltain muualta, keneltä?
_____________________________

34.

1

2

___________________________
___________________________

Keiden muiden kanssa teet yhteistyötä ikäihmisten perhehoitoon liittyen ja kuinka
paljon (vähän, jonkin verran, paljon)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

35.

Kuka hoitaa puhtaanapidon kotonasi?
1.

Itse

2.

Käytämme myös ulkopuolista siivouspalvelua
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36.

Miten järjestät ruokahuollon kotonasi?
1.

Itse

2.

Ostamme myös ulkopuolisilta tuottajilta ateriapalvelua
Minkä verran?________________________________________________________

37.

Onko sinulla toiveita tai tarpeita saada lisäapua tai ulkopuolisia palveluja perhehoitajan tehtävän tueksi?
1.

Ei

2.

Kyllä, mitä? ________________________________________________________
___________________________________________________________________

38.

Kuinka usein ja missä tilanteissa otat yhteyttä hoitamasi ikäihmisen omaisiin?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

39.

Miten pidät yhteyttä perhehoidossa olevien ikäihmisten omaisiin / minkälaista yhteistyötä sinulla on heidän kanssaan? (esim. puhelut, sähköposti, vierailut, omaiset
osallistuvat hoitoon esim. ulkoiluttavat, juhlien järjeätäminen)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

40.

Koetko haasteita yhteistyössä omaisten kanssa?
1.

En

2.

Kyllä, mitä?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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41.

Teetkö yhteistyötä oppilaitosten kanssa?
1.

En

2.

Kyllä, millaista? _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

42.

Mitä toiveita sinulla on yhteistyön suhteen eri tahojen kanssa?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

PERHE, SUKULAISET, YSTÄVÄT

43.

Kuinka perheenjäsenesi suhtautuvat perhehoitoon?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

44.

Onko perheessäsi tullut eteen haasteellisia tilanteita perhehoitoon liittyen (esim. lasten kanssa)? Jos on, niin millaisia?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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45.

Kuinka sukulaisesi, ystäväsi, tuttavasi ja naapurisi suhtautuvat perhehoitajan tehtävääsi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

46.

Vaikuttaako perhehoitajana toimiminen omien sosiaalisten suhteiden hoitoon?
1.

Ei

2.

Kyllä, miten?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PERHEHOITAJAN TUKI
Taloudellinen tuki

Jatkuva perhehoito:
47.

Palkkio ___________ €/kk/hlö (mikäli erisuuruisia palkkioita, niin kirjaa ne alle)
____________€/kk/hlö ____________€/kk/hlö ___________€/kk/hlö

48.

Kulukorvaus ____________€/kk (mikäli erisuuruisia korvauksia, niin kirjaa ne alle)
____________€/kk/hlö ____________€/kk/hlö ___________€/kk/hlö

Lyhytaikainen perhehoito:
49.

Palkkio ___________ €/vrk/hlö (mikäli erisuuruisia palkkioita, niin kirjaa ne alle)
____________€/vrk/hlö ____________€/vrk/hlö ___________€/vrk/hlö

50.

Kulukorvaus ____________€/vrk (mikäli erisuuruisia korvauksia, niin kirjaa ne alle)
____________€/vrk/hlö ____________€/vrk/hlö ___________€/vrk/hlö
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51.

Saitko käynnistämiskorvausta aloittaessasi perhehoitajan tehtävässä?
1. En
2. Kyllä, yhteensä _______________€

52.

Onko saamasi taloudellinen tuki mielestäsi riittävä korvaus tehtävästä?
1.

Kyllä

2.

Ei

Perustelu _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ammatillinen tuki
53.

Onko sinulle nimetty perhehoidon tuen vastuuhenkilö kunnassa?
1.

Ei

2.

Kyllä
Jos EI, niin kenen kanssa asioit? __________________________________________

54.

Seuraavaksi on esitetty joukko väittämiä. Vastaa niihin asteikolla ”Täysin samaa
mieltä, lähes samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin samaa mieltä” (Kortti 1).
Täysin
samaa
mieltä

Lähes
samaa
mieltä

Jokseenkin
eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Yhteydenpito vastuuhenkilön
kanssa on riittävää.
b Kunnan vastuuhenkilö on aktiivinen yhteydenpidossa.
Sain perhehoitoon tulevasta
c ikäihmisestä riittävästi tietoa hoidon alkaessa
d Saan riittävästi tietoa koulutuksista.
e Halutessani pääsen osallistumaan koulutuksiin.
f Saan riittävästi työnohjausta.
a

Vastuu sijaisen / sijaishoidon järg jestämisestä on minulla koulutusten ja työnohjauksen ajaksi.
13

55. Koetko haasteita yhteistyön tekemisessä eri viranomaistahojen / ammattihenkilöiden
kanssa?
1. En
2. Kyllä, mitä?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Vertaistuki

56.

Kuulutko perhehoitajien paikallisyhdistykseen?
1.

En

2.

Kyllä

Jos ei kuulu, haluaisiko lisätietoa? ________________________________________

57.

Osallistutko vertaisryhmätoimintaan?
1.

En

2.

Kyllä, kuinka usein, kuka järjestää vertaistukitoiminnan?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

58.

Onko sinulla toiveita vertaistukitoiminnan suhteen (määrä, muoto ym.)?
1.

Ei

2.

Kyllä, mitä?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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59.

Mitä odotat perhehoitajien paikallisyhdistykseltä?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

60.

Onko sinulla odotuksia tai toiveita Perhehoitoliitolle? Mitä?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Jaksaminen perhehoitajan tehtävässä

61.

62.

Pidätkö vapaapäiviä?
1.

säännöllisesti kuukausittain

2.

silloin tällöin pidempinä jaksoina

3.

en pidä vapaapäiviä, saan korvauksen rahana

Jos pidät vapaita, niin kuinka hoito on järjestetty sinä aikana (hoitaja kotiin / hoidettavat siirtyvät toiseen hoitopaikkaan)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

63.

Kuka järjestää ikäihmisten hoidon vapaan ajaksi? (sijoittaja / perhehoitaja)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

64.

Koetko, että sinulla on ”omaa aikaa”
1.

Riittävästi

2.

Jonkin verran, mutta toivoisin saavani lisää omaa aikaa

3.

Ei ole riittävästi omaa aikaa
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65.

66.

Koetko, että ehdit viettämään yhteistä aikaa oman perheenne kesken
1.

Riittävästi

2.

Jonkin verran, mutta toivoisin saavani lisää aikaa perheen kanssa

3.

Ei ole riittävästi aikaa oman perheen kesken.

Oletko joutunut luopumaan jostakin sinulle tärkeästä harrastuksesta / asiasta perhehoitajana toimimisen takia?
1.

En

2.

Kyllä, mistä? _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Mistä syystä?_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

67.

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, tuottavat iloa ja/tai auttavat jaksamaan perhehoitajan tehtävässä?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

68.

Onko mielessäsi perhehoitoon liittyviä asioita, jotka huolestuttavat sinua, mitä?
1.

Ei

2.

Kyllä, mitä? _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

16

69.

Koetko, että perhehoitoon liittyy jaksamisen kannalta haastavia tilanteita?
1.

Kyllä, paljon

2.

Kyllä, jonkin verran

3.

Ei
Jos kyllä, niin millaisia ja mistä haet / saat apua? ________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________

70.

Minkälaista tukea toivoisit saavasi sijoittajan eli kunnan puolelta?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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71. Seuraavien kysymysten avulla selvitämme kokemuksiasi perhehoitajan työstä(*.
(Rastita vastausvaihtoehto, Kortti 2).
Aina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

Usein

Joskus

Ei koskaan

Koetko yleisesti ottaen saavasi
hyvin tukea roolissasi perhehoitajana?
Tunnetko selviytyväsi hyvin
perhehoitajana?
Pidätkö perhehoitajan tehtävää
liian vaativana?
Vaikeuttaako
perhehoitajana
toimiminen omien ystävyyssuhteidesi ylläpitoa?
Vaikuttaako perhehoitajana toimiminen negatiivisesti omaan
fyysiseen terveydentilaasi?
Vaikeuttaako
perhehoitajana
toimiminen sinun ja perheenjäsentesi suhteita?
Aiheuttaako perhehoito sinulle
taloudellisia vaikeuksia?
Tunnetko olevasi ansassa roolissasi perhehoitajana?
Tunnetko saavasi hyvin tukea
ystäviltäsi ja/tai naapureiltasi?
Tuntuuko perhehoitajan tehtävä
sinusta vaivan arvoiselta?
Tunnetko saavasi hyvin tukea
perheeltäsi?
Onko sinulla hyvä suhde hoitamaasi henkilöon/henkilöihin?
Tunnetko saavasi hyvin tukea
terveys- ja sosiaalipalveluilta?
(esimerkiksi julkinen, yksityinen,
vapaaehtoinen)
Tuntuuko sinusta siltä, että ihmiset yleisesti arvostavat sinua perhehoitajana?
Vaikuttaako perhehoitajan tehtävä kielteisesti omaan tunneelämääsi?

*) Kyselepatteristo on muokattu COPE – indeksin (Omaishoitajien tuen tarpeen arviointilomake) pohjalta korvaamalla omaishoitaja – termi perhehoitajalla.
COPE Index – February 2009 / Suomenkielinen lomake: © Kelan tutkimusosasto 2011
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TERVEYS JA HYVINVOINTI

Lopuksi vielä muutama kysymys omasta terveydentilastasi.
72.

73.

Arvioitko terveytesi tällä hetkellä?
5.

Erittäin hyväksi

4.

Hyväksi

3.

Kohtalaiseksi

2.

Huonoksi

1.

Erittäin huonoksi

Onko sinulla ollut viimeisen kahden viikon aikana kipuja tai vaivoja,
ja ovatko ne haitanneet päivittäistä elämäänne?
Ei

Kyllä

a) niska-hartiaseutu, yläraajat

1

2

b) yläselässä, ristiselässä

1

2

c)

1

2

d) sydänoireita

1

2

e) hengenahdistus

1

2

f)

1

2

g) vatsavaivoja

1

2

h) päänsärkyä

1

2

i)

väsymystä

1

2

j)

ahdistus, jännittyneisyys,
1

2

1

2

alaraajat (lonkat, polvet,
nilkat , jalkaterät)

huimausta

hermostuneisuus
k) muu, mikä?
___________________________
74.

Haittaavatko sairautesi, vaivasi tai kipusi olennaisesti perhehoitajan työtäsi?
1.

Ei

2.

Kyllä, miten?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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75.

76.

77.

Tunnetko itsesi yksinäiseksi?
0.

Hyvin harvoin / ei koskaan

1.

Joskus, silloin tällöin

2.

Usein

3.

Melkein aina

Millaiseksi koet yleisesti ottaen mielialanne?
1.

lähes koko ajan hyväksi

2.

silloin tällöin alakuloisuutta, alavireisyyttä, surumielisyyttä

3.

usein / lähes aina alakuloisuutta, alavireisyyttä, surumielisyyttä

Muita kommentteja / terveisiä
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Kiitos paljon haastattelusta ja hyvää jatkoa perhehoitajan tehtävässä!
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Liite 2
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
PL 251, Urheilutie 6B
01301 Vantaa
puh. 020 747 2400
www.maajakotitalousnaiset.fi

PERHEHOITO -APU VANHUKSILLE JA MAHDOLLISUUS
MAASEUDULLE
Tulokset vanhusten perhehoitajien haastatteluista
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Tulokset vanhusten perhehoitajien haastatteluista
Maa- ja kotitalousnaiset edistävät vanhusten perhehoitoa Perhehoito - apu vanhuksille ja mahdollisuus
maaseudulle -hankkeen avulla. Hankkeen tavoitteena on lisätä perhehoidon tunnettuutta maaseudulla
ikäihmisten hoitomuotona, koota tietoa perhehoitajiksi aikoville sekä kannustaa ryhtymään perhehoitajiksi
maaseudulle. Hanke toteutetaan yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa ja sitä rahoittaa Maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmä.
Perhehoito -apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle -hanke sisälsi haastattelututkimuksen kootakseen
sen avulla tietoa perhehoitajiksi aikoville. Haastattelu sisälsi kysymyksiä mm. sosioekonomisista
taustatekijöistä, perhehoitajan tehtävään liittyvistä asioista, psykososiaalisesta hyvinvoinnista ja
terveydestä. Jokainen haastateltava allekirjoitti ennen haastattelua suostumuslomakkeen, jossa antoi luvan
käyttää haastatteluissa kerättäviä tietoja hankkeen julkaisuissa ja arvioinnissa sekä muissa mahdollisissa
julkaisuissa (esim. opinnäytetyöt). Sopimuksella hankkeen toteuttajat samalla sitoutuivat annettujen
tietojen luottamuksellisuuteen ja siihen, ettei kenenkään yksittäisiä henkilötietoja tule tulosten
julkistamisessa esiin.

Tausta
Ikäihmisten perhehoitajia eri puolilla Suomea haastateltiin helmikuun 6:nnen ja maaliskuun 13:nnen päivän
välisenä aikana keväällä 2012. Haastattelijat olivat maa- ja kotitalousnaisten eri piirikeskusten neuvojia,
joille oli Perhehoitoliiton ja Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen taholta annettu perusopastus tähän
tehtävään tammikuussa 2012. Haastateltavia oli 12, kaikki naisia. Heistä yksi oli kuitenkin lasten ja nuorten
perhehoitaja, ja tehnyt vanhusten perhehoitotyötä vain sukulaisensa sijaisena ja oli lisäksi jo pitkään ollut
pois perhehoitajan työstä. Tämän vuoksi on tulosten tarkastelussa otettu huomioon vain yhdentoista
haastatellun vastaukset.
Haastattelut tehtiin henkilökohtaisin haastatteluin sekä monivalinta- että avokysymyksiä sisältävän
lomakkeen avulla. Haastattelut kestivät keskimäärin 1 tunnin 38 minuuttia.
Haastateltavat olivat keskimäärin 54-vuotiaita; nuorin haastatelluista oli vähän alle 40-vuotias ja
iäkkäimmät suhteellisen vastikään 60 vuotta täyttäneitä. Valtaosa eli 82 prosenttia oli avio- tai avoliitossa.
Kaikilla haastatelluilla oli omia lapsia lasten lukumäärän vaihdellessa yhdestä viiteen. Keskimäärin vastaajilla
oli 2,4 omaa lasta, mutta sijaislapset ja puolisoiden omat lapset huomioon ottaen keskimääräinen lasten
lukumäärä oli kolme. Kotona asuvia lapsia oli noin neljäsosalla vastanneista.
Kuusi perhekodeista sijaitsi taajamissa, neljä maaseudulla ja yksi kaupungissa. Perhekodit olivat valtaosin
omakotitaloissa, mutta myös rivitalomuotoisesta perhehoidosta saatiin haastattelututkimuksessa
kokemuksia.
Kahdella kolmasosalla vastaajista oli taustalla ammattikoulu- tai ammattiopistotutkinto liittyen tyypillisesti
hoitoalaan tai koti- ja ruokapalveluihin. Kahdella oli myös sosiaali- tai terveysalalta opistoasteen tutkinto ja
kahdella pohjakoulutuksena perus-, kansalais- tai keskikoulu. Puolisoista noin 60 prosentilla oli ammatti- tai
opistotason koulutusta, ja 40 prosentilla pohjakoulutuksena perus-, kansalais- tai keskikoulu tai lukio.
Puolisoiden ammattikoulutusalat liittyivät lähes poikkeuksetta koneisiin ja tekniikkaan.
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Perhehoitajana toimiminen
Haastatelluilla oli keskimäärin 8 vuoden mittainen kokemus perhehoitajatyöstä, ja pisimpään
perhehoitotyötä oli tehty 27 vuotta. Kaikkein pisimmät ajanjaksot eivät kuitenkaan kohdistuneet
ikäihmisten perhehoitoon, joka oli aloitettu muun perhehoidon rinnalla tai sijasta myöhemmin. Vanhusten
perhehoitotyötä oli vastaajien joukossa tehty keskimäärin noin 5 vuotta; lyhimmillään oltiin aivan työn
alussa ja pisimmillään työtä oli tehty 12 vuotta. Neljä viidestä vastanneista oli hoitanut koko ajan
vanhuksia. Kaiken kaikkiaan voi haastateltuja luonnehtia, että puolella heistä oli lyhyt – korkeintaan
muutaman vuoden mittainen – kokemus työstä, ja toinen puoli oli konkareita yli 10 vuoden
kokemuksellaan.
Kolme haastatelluista antoi kodissaan vain jatkuvaa perhehoitoa, neljä vain lyhytaikaista ja neljä sekä
jatkuvaa että lyhytaikaista. Seitsemän oli tehnyt toimeksiantosopimuksen yksinään ja loput kolme yhdessä
joko puolisonsa tai jonkun muun henkilön kuin puolisonsa kanssa.
Jatkuvassa hoidossa olevien määrä vaihteli kahden ja yhdeksän henkilön välillä, ollen keskimäärin vajaat
viisi hoidettavaa per koti. Lyhytaikaisesti hoidettavia oli vastaajilla keskimäärin yhdestä kahdeksaan per
päivä, keskimäärin kaksi. Vastaajat hoitivat lyhytaikaisesti kahdesta viiteenkymmeneen eri henkilöä
vuodessa, keskimäärin noin 15:ta eri henkilöä per koti. Eri perhekodeissa oli suurta hajontaa erityisesti
viimeksi mainitun lukumäärän suhteen. Myös lyhytaikaisten hoitojaksojen kuvaillut pituudet vaihtelivat
paljon muutamista vuorokausista noin kuukauden jaksoihin. Hajonta liittyi tyypillisesti siihen, oliko
lyhytaikaisen hoidon tarpeen taustalla hoidon vuorottelu omaishoitajien kanssa, muiden perhehoitajien
lomitus vai yksin asuvien kuntoutus- tai kotiutusjaksot laitoshoidon jälkeen.
Reilulla kolmasosalla oli perhehoidossa muitakin kuin ikäihmisiä, esimerkiksi iältään nuorempia
omaishoidettavia, terveyskeskuksesta kotiutettavia, kehitysvammaisia tai mielenterveyskuntoutujia. Myös
lapsia oli joillakuilla perhehoidossa.
Kukaan perhehoitajista ei käynyt perhehoitotyön lisäksi ansiotyössä tai toiminut yrittäjänä, mutta
puolisoista - jos sellainen oli – lähes neljä viidesosaa oli työelämässä, ja yli puolet näistä yrittäjinä.
Kaikilla vastanneilla oli ollut aiempaa työkokemusta ennen perhehoitajaksi ryhtymistään, ja tätä muuta
työtä oli tehty pidempään kuin työtä perhehoitajana. Lähes puolella oli aiempi työkokemus ollut kokonaan
sosiaali- ja terveysalalta, ja lähes aina oli sen alan työkokemusta ollut edes jonkin verran ennen
perhehoitajaksi ryhtymistä. Tehtävät olivat tyypillisimmin liittyneet sosiaali- ja terveysalan laitoksiin ja
avopalveluihin, ja työnkuvat olivat vaihdelleet avustavista ja asiantuntijatöistä johtotehtäviin. Reilulle
kolmasosalle oli pohjaa perhetyölle kertynyt myös jostakin aiemmin omassa kotona tarjotusta
hoitopalvelusta: joko perhepäivähoidosta tai omaishoidosta.
On kuitenkin huomattava, että perhehoitajaksi ryhtymisessä oli voinut olla kysymys myös täydellisestä
alanvaihdosta, ilman aiempaa työkokemusta hoitotyöstä. Perhehoitotyöhön osallistuvilla puolisoilla oli
aiempi työkokemus ollut myös kokonaan muulta alalta kuin hoitotyöstä.
Kysyttäessä syitä, miksi tai miten haastatellut ryhtyivät perhehoitajiksi, puolella oli takana oma
henkilökohtainen muutoksenhalu tai –tarve elämässä. Toiseksi usein mainittiin syyksi aihepiirin koettu
tärkeys ja merkitys omalle itselle, vanhustyön arvostus ja työstä tykkääminen. Usealle päätös oli kypsynyt
jonkin sopivan elämäntilanteen myötä, esimerkiksi kotiin luontevasti jääneiden ylimääräisten
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asuinhuoneiden myötä. Yhtä moni vastanneista mainitsi itselleen sopivaksi mahdollisuuden tehdä työtä
omassa kotonaan, mihin lisämotiivina vielä toimi jollakulla pitkien työmatkojen välttäminen.
Merkityksettömiä eivät myöskään ole olleet ulkopuolelta tulleet sysäykset; yli puolet oli syttynyt asiaan
joko kuntien tai aiheeseen liittyvien hankkeiden tiedotuksen, omassa koulutuksessa saadun tiedon tai
omien henkilökohtaisten kokemusten myötä.
”Oma halu muutokseen ja kaupungin tarve kohtasivat.”
”Oli luonteva jatko omaishoidolle.”
”Tiloja, kun lapset maailmalla.”

Kun kysyttiin, mistä sai alkuvaiheessa tietoa perhehoitajana toimimisesta, paras tiedonlähde lähes puolella
liittyi siihen, että joku sukulainen tai tuttava toimi perhehoitajana. Koulutuksen myötä tullut tieto sekä
paikallisviranomaiset tiedonlähteenä – tai työhön houkuttelijana - mainittiin seuraavaksi useimmin.
Lehdistä ja infotilaisuuksista tullut tieto mainittiin myös vastauksissa.
Kysyttiin myös sen tiedon sisältöä, mitä oli saanut perhehoitajana toimimisesta ennen kuin päätti ryhtyä
tehtävään. Yli puolet painotti saamaansa tietoa erilaisista käytännön asioista liittyen palkkioihin,
sitoumuksiin ym. käytännön asioihin. Myös sitä puolta tuotiin vastauksissa esille, että tiedossa käytiin läpi
sitovuutta, pelisääntöjä ja vaikutuksia kodin omaan arkeen sekä erilaisia auttavia verkostoja ja lisätiedon
lähteitä, mukaan lukien koulutus. Kaiken kaikkiaan vastaukset hajosivat hyvin paljon: osa painotti
sisältöasioita, mm. lakitietoa, osa sellaista kokemusperäistä tietosisältöä, jota saatiin tuttavilta.
Muutaman kokemus ennakkotiedoista ennen perhehoitajaksi ryhtymistä oli, että tietoa sai ylipäätään liian
niukasti. Tämä oli myös kyselyn tekijöiden ennakko-oletus, eli haastattelussa kysyttiin vielä erikseen, mistä
asioista olisi kaivattu etukäteen enemmän tietoa. Lähes puolet kuitenkin vastasi, ettei mieleen tullut
sellaisia asioita tai että olisi kokenut tiedon suhteen ongelmia; toisaalta joku koki, että tietoa olisi tarvittu
lisää lähes kaikesta. Sitovuudesta ja työmäärästä mm. ruoanlaittoon ja kotityöhön liittyen – ja ylipäätään
kodin altistumisesta – ei koettu varoitetun riittävästi. Yksittäisiä toiveita tuli mm. sijaisapuun ja
vuosilomaoikeuksiin liittyvästä paremmasta tiedottamisesta sen suhteen, mikä olisi edullisinta
perhehoitajalle. Muita asioita, joista olisi toivottu enemmän tietoja, olivat hoidettavien taustat, tieto
muistisairauksista, työnohjauksen asiat sekä työn edellyttämä byrokratia ja tapaamiset sekä koulutukset.
”Esimerkiksi sijaisjärjestelyistä, työnohjauksesta, työn sitovuudesta.
Siitä, miten paljon pyöritään kotitöiden ja ruoanlaiton ympärillä.”

Ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennuksen oli saanut neljä vastaajista ja lisäksi kahdella oli muu
asiaan liittynyt valmennus, kodinhoitaja- tai laitoshoitajakoulu. Kaikki vastanneet kokivat, että
ennakkovalmennus antoi perhehoitajan tehtävään hyvät valmiudet.
Lähes kaksi kolmasosaa vastanneista koki, että hänellä on riittävästi tietoa ikäihmisten perhehoitoon
liittyvistä asioista. Ne, jotka kokivat toisin, kaipaisivat varmuutta asiakkaista, lisää ennakkotietoa hoitoon
tulevien lääkityksestä, muistista ynnä muusta, koulutusta mm. lääkepuolen asioista – ylipäätään
valmennusta mielellään verkko-opetuksena – sekä kuolevien ja omaisten tukemiseen liittyvää tietoa ja
osaamista.
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Perhehoitajilta kysyttiin myös, mitä tietoja ja taitoja ikäihmisten perhehoitajan tehtävä heidän mielestään
edellyttää. Yli puolet toi vastauksissaan esille, että tarvitaan perustietoa vanhusten sairauksiin, lääkkeisiin,
ravitsemukseen ym. asioihin liittyen ja yhtä paljon saivat mainintoja arjen perushoitoon – mm. pesuihin –
liittyvien taitojen tarve, samoin ruokaan ja ravitsemukseen tai ensiaputaitoihin tai apuvälineiden käyttöön
liittyvää osaamista korostettiin useissa vastauksissa. Kuitenkin yhteensä lukumääräisesti eniten mainintoja
saivat erityyppiset hoitajan persoonallisuuteen ja henkisiin sekä sosiaalisiin kykyihin liittyvät edellytykset,
liittyen kykyyn ja haluun kohdella vanhuksia hyvin ja sitoutuneesti, kärsivällisyyteen, hyviin
vuorovaikutustaitoihin sekä vanhusten että omaisten kanssa, huumorintajuun, joustavuuteen ja kykyyn
luoda vanhuksille turvallisuuden ja kiireettömyyden tunnetta.
”Perushoito tulee hallita.”
”Pitää tietää, miten sairauksien kanssa pärjää. Esim. mitä kuuluu dementiasairauden piirteisiin, esim.
luonteenpiirteiden muutokset. Pitkäjänteisyyttä, ei auta hermostua. Pitää osata kohdella vanhuksia hyvin.”

Koti ja ympäristö
Kun kysyttiin, mitkä tekijät olivat vastaajien mielestä kodissa tärkeitä, jotta se soveltuu ikäihmisten
perhehoitokodiksi, valtaosa mainitsi erilaiset turvallisuuteen liittyvät tekijät. Erityisesti liukkauden ehkäisy
ja paloturvallisuus tuli esille mutta muutamat kuvasivat myös erilaisia ratkaisuja – esimerkiksi hälyttimiä tai
turvalukkoja – vahinkojen ehkäisemiseksi. Lähes yhtä usein mainittiin esteettömyyden vaatimus, erityisesti
se, että portaita ei saa olla tai että hissistä tai vähintään kaiteista on huolehdittava. Osa korosti myös, että
tilojen tulee olla avarat ja tilavat ja että matkatkaan esimerkiksi vessaan eivät haittaa, sillä ne ylläpitävät
vanhusten toimintakykyä. Melko usea painotti myös ulkona olevien oleskelutilojen merkitystä. Vaikka
enemmän mainittiin kotiympäristöltä vaadittavia fyysisiä ominaisuuksia, lähes puolet vastanneista painotti
myös sitä, että kodissa on puolison ja muiden perheenjäsenten ymmärrettävä ja hyväksyttävä perheen
toimiminen perhehoitokotina. Tähän liittyen vastauksissa oli paljon sitä, että kodin tulee olla sekä
ilmeeltään että toiminnoiltaan mahdollisimman lähellä normaalia perhettä ja huokua viihtyisää – rauhallista
tai iloista - kodinomaisuutta.
”Turvallisuus/Tilaratkaisut. Ympäristön rauhallisuus, kodinomaisuus. Puolison ymmärrys.”

Yhtä kotia lukuun ottamatta oli tehty erilaisia muutostöitä, jotta koti soveltuisi paremmin perhehoitoon.
Yleistä oli yleinen esteettömyyden ja turvallisuuden lisääminen suhteellisen pienin muutoksin, esimerkiksi
mattoihin, kynnyksiin, kaiteisiin, tukikahvoihin, ramppeihin ja ovien levennyksiin tai joihinkin
huonekaluhankintoihin liittyen. Neljä vastanneista oli kuitenkin tehnyt myös isompia muutoksia eli
kokonaan uudenlaisia huonejärjestelyjä ja seinämuutoksia tai esimerkiksi wc:n tai keittiön laajennuksia.
Vastauksissa esiintyi myös tarkennusta, että perhehoitokotitoimintaa aloitettaessa oli selvitty suhteellisen
vähin muutoksin korjausten tultua tehdyksi jo aiemmin omaa omaista hoidettaessa.
Niistä kodin ja ympäristön tekijöistä, jotka tukevat hoidossa olevien ikäihmisten toimintakykyä ja
hyvinvointia, mainittiin ylivoimaisesti useimmin mahdollisuus turvalliseen ulkona oleskeluun pihalla;
parempikuntoisten hoidettavien osalta tätä tuki lähiluonto ja esimerkiksi mahdollisuus osallistua
marjanpoimintaan. Erilaisiin pieniin hyödyllisiin askareisiin osallistuminen – toki voimien mukaan –
mainittiin usein, ja ylipäätään kannustus liikkumiseen kodissa, esimerkiksi ruokien haku. Erilainen
harrastaminen vanhusten kanssa – musiikki, lukeminen, palapelit, asioiden muistelu, jumppa – mainittiin
myös joissakin vastauksissa, joskaan ei niin usein kuin edellä mainitut hyötyaskareet. Vanhusten
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mahdollisuus osallistua kodin ulkopuolella asiointimatkoille, kirkkoon tai kerhoihin tuli esille muutamissa
vastauksissa, samoin pienten lasten tai koirien merkitys vanhusten toimintakyvyn tukena. Useaa vastausta
leimasi ajatus, että hoidon pienimuotoisuus, yksilöllisyys, ihmisläheisyys ja siitä tuleva turvallisuudentunne
on myös toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kannalta avainasia.
”Kannustetaan omatoimisuuteen, ettei kaikkea passata sänkyyn.”
”Kotitöihin osallistuminen jos kunto sallii.”
”Aika ja se, että ollaan pienryhmässä, jolloin hoitajilla on aikaa käydä ulkona, jumpata, laulaa jne.
hoidettavien kanssa. Turvallisuudentunne, kun joku on aina paikalla.”

Neljässä perhekodeista oli vanhuksilla omat huoneet, mutta suuremmalla osalla eli seitsemällä vanhukset
nukkuivat yhteisessä huoneessa jonkun toisen hoidettavan kanssa. Oli myös koteja, joissa valittavana oli
joko yhden tai kahden hengen huoneita, ja toimittiin vanhusten omien toiveiden ja mielipiteen mukaan.
Kun kysyttiin hoitajien mielipidettä sen tärkeydestä, että jokaisella perhehoidossa olevalla olisi oma huone,
mielipiteet noudattivat täysin samaa jakaumaa kuin omassa perhekodissa vallinnut tilanne. Oman huoneen
olemassaoloa perusteltiin pitkäaikaisessa hoidossa myös lain määräyksellä. Omaa huonetta perusteltiin
myös sillä, että vanhuksella on oma rauha ja että omaisten tullessa vierailulle on juttelurauha. Myös
huonekaverin mahdollinen kuorsaaminen nousi esiin yhteishuoneiden mahdollisena ongelmana. Kahden
hengen huoneita perusteltiin hoidon lyhytaikaisuudella ja kaikki kahden hengen huoneessa perhehoitoa
tarjoavat perustelivat ratkaisua hyvin yksituumaisesti: huonekaveri tuo vanhuksille turvallisuudentunnetta
ja/tai jutteluseuraa.

Yhteistyö sekä palvelujen käyttö ja avunsaanti
Vain pieni osa haastattelussa olleista perhekodeista sai päivittäistä ulkopuolista palvelua perhehoitoon
liittyen (taulukko 1). Kaikki perhekodit saivat kotihoidon tai kotisairaanhoidon vähintään silloin tällöin,
tyypillisesti kuitenkin harvemmin kuin kerran viikossa. Valtaosa ei käyttänyt lainkaan päiväkeskustoimintatai turvapalveluita, ja noin puolet ei myöskään saanut lainkaan apteekin lääkejakelua tai kuljetuspalveluita.
Muina mahdollisina palveluina mainittiin mm. jalkahoito, hieronta, 4H:n ulkoilutuspalvelu, kampaaja sekä
jollekulle tulossa olevat kirjastopalvelut.
Taulukko 1. Saavatko perhehoidossasi olevat ikäihmiset seuraavia palveluja perhehoitoon liittyen ja kuinka
usein? (Merkitse, jos yksikin ikäihminen saa palvelua, suurin käyttömäärä).
päivittäin

kotihoito/kotisairaanhoito
apteekin lääkejakelu
päiväkeskustoiminta
kuljetuspalvelu
turvapalvelu
muu, mikä?

18 %
18 %
9%
9%
9%
18 %

useita
kertoja
viikossa
0%
0%
0%
0%
0%
9%

kerran
viikossa
9%
9%
9%
36 %
0%
9%

harvemmin
kuin
kerta/vko
73 %
18 %
0%
9%
1%
36 %

ei koskaan

vast. lkm

0%
55 %
82 %
45 %
82 %
27 %

11
11
11
11
11
11
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Muuta käytännön apua perhehoitajan tehtävän tueksi oli myös tarjolla (taulukko 2). Jokainen vastaaja koki
saavansa apua vähintään joltakin tarjotuista tahoista. Puoliso ja omat lapset tai lastenlapset olivat
tärkeimpiä auttajia lähes jokaisella, ja myös ystävien, tuttavien ja sukulaisten rooli oli merkittävä. Joitakuita
auttoivat myös naapurit. Apu oli koti- tai pihatöitä ja ruuanlaittoapua, tuurausapua (pitempää hoitoapua tai
tyypillisimmin lyhytaikaista valvontaa esimerkiksi kävelylenkin ajan), asioinneilla käyntiä.
Vapaaehtoistyöntekijät (esimerkiksi dementiayhdistys) tai seurakunnat tekivät joihinkin perhekoteihin
vierailuja. Muutamilla vastaajista oli tai oli ollut apuna opiskelijoita (harjoittelijoina tai oppisopimuksella) tai
työllistämistuella työllistettyjä työntekijöitä.
Taulukko 2. Saatko tarvittaessa käytännön apua perhehoitajan tehtävän tueksi?

Puolisolta
Omilta lapsilta/lastenlapsilta
Ystäviltä, tuttavilta, sukulaisilta
Naapureilta
Vapaaehtoistyöntekijöiltä
Joltain muulta, keneltä?

Ei
10 %
9%
27 %
73 %
82 %
40 %

Kyllä
90 %
91 %
73 %
27 %
18 %
60 %

vast. lkm
10
11
11
11
11

Kun kysyttiin muita tahoja, joiden kanssa tehdään yhteistyötä perhehoitoon liittyen, nousivat jo aiemmassa
kysymyksessä esille tulleiden tahojen lisäksi esille kunnalliset eri toimijat – mukaan lukien perhehoitotyön
ohjaajat – muut perhehoitajat sekä yhdistyssektorilta uusina mainintoina Perhehoitoliitto ja
vanhustentukiyhdistys.
Vastaajat hoitivat kodin puhtaanapidon itse lukuun ottamatta yksittäisiä joko siivous- tai pesulapalveluiden
käyttäjiä. Ruokahuollon he olivat järjestäneet poikkeuksetta itse. Vähän enemmän kuin puolet vastaajista
toi esille toiveita tai tarpeita saada lisäapua tai ulkopuolisia palveluja perhehoitajan tehtävän tueksi. Tukea
toivottiin ylipäätään sijaisavun saamiseksi omien asioiden hoitamisen tai työstä irtaantumisen
mahdollistajaksi silloin tällöin, siivoukseen, ostosten tuontia/kuljetuspalvelua kaupasta kotiin sekä
vapaaehtoisia ulkoiluttajia ja ohjelmansuorittajia. Opiskelija- ja työllisyystukityövoimaan kohdistui myös
toiveita.
Kun kysyttiin, kuinka usein ja missä tilanteissa hoitajat ottavat yhteyttä hoidettavan omaisiin, lähes jokainen
mainitsi ne tilanteet, kun vanhuksen voinnissa tapahtuu jotakin muutosta. Lisäksi yhteyttä otettiin silloin
kun tulee jokin ajankohtainen käytännön asia tai hankinta, esimerkiksi vaateostosten tarve, tai hoidettava
itse pyytää ottamaan yhteyttä. Monet korostivat omaisten pitävän itse niin aktiivisesti yhteyttä perhekotiin
päin, että yhteydenoton tarvetta toisin päin tulee harvoin.
Kun kysyttiin yhteydenpidon tapaa omaisiin sekä yhteistyön tapoja omaisten kanssa, kävi ilmi puhelimen
olevan tärkein yhteydenpitoväline, samoin henkilökohtaiset tapaamiset joko hoitojaksojen alkaessa ja
päättyessä tai sitten omaisten tekemien vierailujen muodossa. Sähköpostin mainitsi yhteydenpitovälineenä
puhelimen rinnalla yksi vastaaja. Jonkin verran perhekodissa pidettiin myös tapaamispäiviä (avoimet ovet
tai merkkipäivien muistamiset) ja muutama mainitsi myös vierailut hoidettavien omaisten luokse. Omaisilla
oli jonkin verran tehtävänä käyttää hoidettavia sairaalassa ja hoidoissa tai viedä esimerkiksi
laboratorionäytteitä. Vastausten perusteella on paljon hajontaa siinä, osallistuvatko omaiset vierailujen
aikana hoitotyöhön tai (tyypillisesti) ulkoiluttamiseen vai käyvätkö vain kylässä (kahvilla). Muutamia
mainintoja tuli omaisten aikapulasta osallistua millään lailla hoidettavan elämään tai hoitoon.
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Lähes kaksi kolmasosaa koki, ettei koe haasteita yhteistyössä omaisten kanssa, mutta loput vastanneista
mainitsivat joitakin haasteita. Yksi vastaaja koki tyttäret haasteellisempina omaisina kuin pojat. Haasteina
mainittiin mm. vuorovaikutustaidot. Osa omaisista voi arvostella perhekodin oloja tai hoidon laatua.
Haasteellisina koettiin myös ne vierailutilanteet, joissa omaiset eivät auta omaisensa hoitotyössä.
Yli puolet vastanneista teki yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Mm. lähihoitaja- ja sosionomiopiskelijoita on
ollut työharjoittelussa tai antamassa tutkintoonsa näyttöä. Yhteistyötä mainittiin myös opinnäytetöiden
osalta.
Lisätoiveita yhteistyöstä eri suuntiin ei annettu kovin paljon. Kuntasektorilta kuitenkin toivottiin
säännöllisempää tukea työlle sekä jäntevyyttä ohjaukseen ja tiedonkulkuun. Toivottiin myös suurempaa
varmuutta hoidettavien saannista ja perhekotihoitomuodon jatkuvuudesta. Avoimuus, neuvottelevuus,
joustavuus sekä harjoittelussa pelisääntöjen noudattaminen sekä opiskelijoiden ohjaajien säännölliset
käynnit olivat myös toivelistalla. Opiskelijaharjoittelijoita ylipäätään toivottiin lisää.

Perhe, sukulaiset, ystävät
Hoitajat kokivat perheenjäsenten suhtautumisen perhehoitoon lähes järjestään hyvänä ja myönteisenä, ja
joissakin tapauksissa asiaa oli jo suunnitteluvaiheesta lähtien toteutettu rinta rinnan koko perheen voimin.
Vastauksista näkyi jonkin verran eroa ”asiaan tottuminen” sekä käynnistysvaiheeseen ehkä luonnollisestikin
kuuluvan epäröinnin osalta. Juuri kenelläkään vastaajista ei ollut tullut eteen haasteellisia tilanteita
perheessään liittyen perhehoitoon; yksittäistapaukset liittyivät sairauden aiheuttamiin muutoksiin
hoidettavien käytöksessä.
”Todella hienosti, on tehnyt niin kauan, että ovat jo niin tottuneita.”

Kun kysyttiin sukulaisten, ystävien, tuttavien ja naapureiden suhteutumista perhehoitajan tehtävään, olivat
vastauksissa esiintyneet sisällöt noin 60-prosenttisesti hyvin myönteisiä ja arvostavia, mikä osassa
vastauksia näkyi myös niin että paitsi suhtauduttiin hyvin, myös autettiin käytännössä. Noin viidesosa
vastauksissa olleista kuvauksista vastasi hyvin neutraalia suhtautumistapaa ja toisaalta yksi viidesosa
varautunutta tai jopa kielteistä suhtautumista.
”Suurin osa myönteisesti ja osa kielteisesti.”

Vähän yli puolet vastaajista arvioi, että perhehoitajana toimiminen vaikuttaa omien sosiaalisten suhteiden
hoitoon. Maininnat koskivat oman kyläilyn vähentymistä, ja toisaalta kotona käyvien vieraiden määrän
nähtiin vähentyneen. Ylipäätään omista menoista oli jouduttu luopumaan työn sitovuuden vuoksi.
Helpotuksena tälle mainittiin yhdessä vastauksessa jaksot, jolloin on aputyövoimaa.
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Perhehoitajan tuki
Taloudellinen tuki
Pitkäaikaisista hoidettavista maksettava kuukausipalkkio vaihteli paljon vastaajien välillä – 600 eurosta
1 400 euroon / henkilö - asettuen keskimäärin 770 euron paikkeille, ja vastaavasti kk-määräinen
kulukorvaus vaihteli paljon – noin 450 euron ja 700 euron välillä - ollen keskimäärin noin 550 euroa /
henkilö kuukaudessa. Lyhytaikaisesti hoidettavien palkkio oli keskimäärin 43,50 euroa vuorokaudessa /
henkilö vaihdellen 36 eurosta 66 euroon. Kulukorvaus vaihteli 20 ja 40 euron välillä ollen keskimäärin 25
euroa / henkilö. Osa saadusta tiedoista oli arvioita tai muistinvaraisia - esimerkiksi erittelyissä palkkiot ja
kulukorvaukset - mikä pitää ottaa tuloksissa huomioon.
Vastaajien aloittaessa perhehoitajan tehtävässä oli lähes kaksi kolmesta saanut käynnistämiskorvausta,
minkä määrä oli vaihdellut 400 eurosta 4 000 euroon.
Kun kysyttiin, onko saamasi taloudellinen tuki mielestäsi riittävä korvaus tehtävästä, hieman useampi kuin
puolet näki, että korvaus ei ollut riittävä. Tätä perusteltiin työn sitovuudella (24 h) ja asiakkaiden
vaativuudella. Lisäksi muutama toi esille, ettei palkkio vastaa omaa koulutus- tai työkokemustaustaansa.
Todettiin myös kulujen nousevan, ja että hoitomuoto on joka tapauksessa kunnalle halvempaa kuin
laitoshoito. Palkkioihin tyytyväiset olivat sitä mieltä, että sillä tulee toimeen ja se kattaa kulut, kun
säästäväisesti tekee itse paljon. Lisäksi nähtiin pienikin palkkio parempana kuin työttömänä oleminen ja työ
itsessään niin arvokkaaksi sisällöltään ja merkitykseltään. Vastauksissa korostui paljon, että palkkion
riittävyys on suhteessa hoidettavien määrään; useamman hoidettavan myötä toimeentulo paranee.
Lähes kaikilla oli tietty nimetty perhehoidon vastuuhenkilö kunnassa, jonka aktiivisuuteen ja yleensäkin
yhteydenpidon riittävyyteen hänen kanssaan oltiin suhteellisen tyytyväisiä (taulukko 3). Tiedonkulkuun ja
kunnallisiin tukipalveluihin oltiin ylipäätään melko tyytyväisiä ,mutta tarjottuihin koulutuksiin ei aina koettu
mahdolliseksi osallistua. Vastuu sijaisen tai sijaishoidon järjestämisestä koulutusten ajaksi oli hoitajilla
itsellään, mikä asia todennäköisesti vaikuttaa tässä taustalla.
Taulukko 3. Mielipiteet yhteistyössä kunnan tarjoamiin tukipalveluihin.
Täysin
samaa
mieltä
Yhteydenpito vastuuhenkilön kanssa
on riittävää.
Kunnan vastuuhenkilö on aktiivinen
yhteydenpidossa.
Sain perhehoitoon tulevasta
ikäihmisestä riittävästi tietoa hoidon
alkaessa.

Lähes
samaa
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

Vast. lkm

45 %

55 %

0%

0%

11

55 %

36 %

9%

0%

11

64 %

9%

18 %

9%

11

Saan riittävästi tietoa koulutuksista.

73 %

9%

9%

9%

11

Halutessani pääsen osallistumaan
koulutuksiin.

55 %

18 %

9%

18 %

Saan riittävästi työnohjausta.

64 %

18 %

9%

9%

11

9
Vastuu sijaisen/sijaishoidon
järjestämisestä on minulla
koulutusten ja työnohjauksen ajaksi.

73 %

9%

9%

9%
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Vähän yli puolet ei kokenut haasteita yhteistyön tekemisessä eri viranomaistahojen tai ammattihenkilöiden
kanssa. Vähän yli puolet kuului perhehoitajien paikallisyhdistykseen. Lisätiedon toivojia ja myös
liittymishalukkuutta olisi muidenkin joukossa, jos yhdistykseen kuuluisi erityisesti ikäihmisten hoitajia.
Kaikille vastaajille ei ollut selvää, onko omalla paikkakunnalla ko. yhdistystä, eli siitä toivottiin myös
lisätietoa. Vähän yli puolet ei osallistunut vertaisryhmätoimintaan. Osallistuneet olivat mukana joko
kunnan tai kuntayhtymän tai jonkun alueella toimivan perhehoidon vetäjän – esim. projektin tapaamisissa. Toiveita sisältöjen suhteen oli tapaamisten suuntautumisesta vain vanhusten hoitajille, pari
kertaa vuodessa.
Perhehoitajien paikallisyhdistykseltä odotettiin uusinta tietoa, virkistystä ja kokemusten vaihtoa sekä
neuvoja pulmatilanteisiin. Perhehoitoliitolle asetettiin useita odotuksia ja toiveita, liittyen yleiseen
tiedottamiseen ylipäätään vanhusten hoidon asioista ja perhehoidon mahdollisuuksista sen osana sekä
myös perhehoitoon liittyvistä sisältöasioista kohdistuen perhehoitajiin: mm. lakiasiat, perhehoidon
kannattavuuden vertailu palkkatyöntekijänä suhteessa yrittäjyyteen, sopimukset. Toivottiin perhehoidon
sisällöllistä kehittämistä sekä verkottavaa roolia ja yhteyksien pitämistä kuntiin päin erityisesti
hoitomuodosta tiedottamisen ja edunvalvonnan kautta (että kunnat tekisivät sitoumuksia ja hoitajilla
riittäisi hoidettavia). Liiton toivottiin myös etsivän lisää koteja perhehoitoon sekä tarjoavan virkistystä ja
kuntoutusta sekä jäsenetuja.

Jaksaminen perhehoitajan tehtävässä
Kaikki haastatellut perhehoitajat pitivät vapaapäiviä eivätkä saaneet niistä rahallista korvausta. Vähän yli
puolet perhehoitajista piti vapaapäiviä säännöllisesti kuukausittain, ja vähän vajaa puolet silloin tällöin
pidempinä jaksoina. Hoidettavat menivät suurimmalla osalla tuolloin toiseen hoitopaikkaan tai omaisille,
mutta muutamien osalta tuli toinen sijaishoitaja kotiin tai työtä teki perhehoitopaikan toinen hoitaja.
Joillakuilla vain lyhytaikaisia hoidettavia pitävillä ei sijaishoitaja tai –paikan tarvetta ollut vapaiden aikana
lainkaan. Ikäihmisten hoidon vapaan ajaksi järjesti suunnilleen toisen puolen osalta vastaajista sijoittaja ja
toisen puolen osalta hoitaja itse. Jollakulla tästä huolehti sijoittaja vuosiloman aikana, mutta lyhyempien
vapaiden aikana perhehoitaja itse.
Vastaajista yli puolet koki, että hänellä oli riittävästi omaa aikaa. Noin neljäsosa koki, että omaa aikaa oli
jonkin verran mutta hän toivoisi saavansa sitä lisää. Vajaan viidesosan mielestä omaa aikaa ei ollut
riittävästi. Suurempi osa eli lähes kolme neljästä koki, että hän ehti viettämään riittävästi yhteistä aikaa
oman perheen kesken. Jälleen vajaan viidesosan mielestä aikaa viettää yhteistä aikaa oman perheen kesken
ei ollut riittävästi, ja yksi vastaaja olisi toivonut tällaista aikaa lisää vaikka kokikin sitä olleen jonkin verran.
Lähes kaksi kolmesta oli joutunut luopumaan jostakin hänelle tärkeästä harrastuksesta tai asiasta
perhehoitajana toimimisen takia. Useimmin mainittiin liikunta ja ulkoilu, mutta myös kansalaisopiston piirit
mainittiin, samoin monia yksittäisiä harrastuksia mainittiin, mm. koiranhoito, samoin lasten harrastukset.
Syyksi mainittiin työn sitovuus, kun hoidettavia ei voida jättää yksin.
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Kun kysyttiin, mitkä asiat ovat tärkeitä, tuottavat iloa ja/tai auttavat jaksamaan perhehoitajan tehtävässä,
valtaosalle vanhusten mukavuus itsessään ja heidän tyytyväisyytensä ja kiitollisuutensa saamastaan
hoidosta oli tärkein jaksamisen lähde. Lähes yhtä usein mainittiin hyvä vuorovaikutus omaisten kanssa ja
heiltä saatu arvostus. Itsestä kumpuavan tunteen työn sisällöstä ja merkityksellisyydestä mainitsi useampi,
samoin työssä kokemansa vapauden ja mahdollisuuden tehdä työtä omassa kotona. Yksittäisiä mainintoja
ilonaiheiksi löytyi myös rakkaista harrastuksista, kouluttautumisesta, lapsenlapsesta sekä hyvästä
yhteistyöstä myös ohjaajan kanssa.
”Mukavat hoidettavat ja omaiset, jotka arvostavat työtä. Saa olla kotona, ei tarvitse lähteä töihin. Työ on
vapaata ja itsenäistä sekä erittäin vaihtelevaa. Asiakkaita saa hoitaa yksilöllisesti.”

Yli 70 prosentilla oli mielessään perhehoitoon liittyviä asioita, jotka huolestuttivat. Vanhusten
huonokuntoisuus ja oman ammattitaidon riittäminen mm. sairaustapauksissa sekä tapaturmien riskit
mietityttivät. Vastaajat pohtivat ylipäätään vanhusten hoidon tilannetta ja resurssien kohdentamista
Suomessa. Osaa huoletti yhteiskunnan säästöpaineissa epävarmuus myös omien hoitositoumuksien
jatkuvuudesta ja omasta toimeentulosta, osaa huolestuttivat yhteiskunnan mahdollisuudet huolehtia
vanhuksista jatkossa ja se, mistä löytyy riittävästi perhehoitajiakaan. Yksittäinen huolenaihe liittyi myös
perhehoitajien jaksamiseen sekä perhehoitajien valmennuskoulutuksen riittävyyteen antaa valmiuksia ja
perhekotien valvonnan riittävyyteen.
”Kunnan päätökset tehdään sen mukaan, mikä halvinta. Epävarmuus. Tapaturmien, kaatumisten pelko.”
”Kotona asuvien ikäihmisten kunto heikkenee koko ajan. Tulevat kotoa entistä huonokuntoisempina
perhehoitoon. Mistä riittää hoitopaikat tulevaisuudessa? Miten kannustaa nuoria perhehoitajiksi?”

Kaikki vastaavat kokivat, että perhehoitoon liittyy vähintään jonkin verran jaksamisen kannalta haastavia
tilanteita. Paljon näitä tilanteita koki olevan kaksi vastaajaa. Eniten mainintoja saivat liian haasteelliset
asiakkaat, esimerkiksi väkivaltaiset tai vakavasti sairaat (myös saattohoito). Erityisesti yöt koettelivat
jaksamista. Riskitekijöiksi jaksamiselle nähtiin myös työyhteisön puuttuminen sekä liika työn määrä
suhteessa lomaan ja virkistykseen, myös mahdollisesti pitämättömät lomat.
Kysyttiin myös, mistä haetaan tai saadaan apua jaksamisen kannalta haastavissa tilanteissa. Hyvät suhteet
sekä omaisiin että perhehoidon vastuuhenkilöihin kunnassa auttoivat, samoin oman perheen tuki
mainittiin.
”Jos potilaan terveydentila on hyvin huono, sairauskohtaukset.
Omainen on jakanut vastuuta, jonkin verran kotisairaanhoito.”
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Kysymykseen, millaista tukea toivoisit saavasi sijoittajan eli kunnan puolelta, oli kotipalvelulta saatava apu
usean toiveissa (asiointien ajaksi, siivousavuksi). Tasa-arvoista aloituspalkkiojärjestelmää ja avustuksia
tervehdittäisiin ilolla. Aktiivisuutta, parempaa tavoitettavuutta ja käyntejä perhekodissa toivottiin kunnilta,
samoin sijaisia apulaisiksi, työnohjausta ja vertaistukea. Kunnilta toivottiin myös kunnioittavaa asennetta
hoitajia kohtaan, ja että hoidettavia sijoitettaisiin perhekoteihin tarpeeksi, sillä yhden hoidettavan pito ei
kannata.
”Apulainen, jotta pääsisi 2-päiväisille koulutuspäiville eikä vanhusten tarvitsisi lähteä yöksi pois.
Kotipalveluapua joskus tarvittaessa esimerkiksi asiointien ajaksi.”

Vastaajat yleisesti ottaen arvioivat rooliaan ja kokemuksiaan perhehoitajana myönteisesti eikä yksikään
edes hetkittäin ollut kokenut olevansa ammatissaan ”ansassa” (taulukko 4). Kaikki kokivat joko aina tai
usein selviytyvänsä hyvin perhehoitajana siitä huolimatta, että tehtävä joskus tai usein tuntuikin liian
vaativalta.
Erityisen myönteisinä voidaan pitää perhehoitajien kokemuksia siitä, että tehtävä tuntui heistä vaivan
arvoiselta ja että heillä oli hyvät suhteet hoidettaviin; peräti kolme neljästä ajatteli, että näin on aina ja
kaikki loputkin ajattelivat näin usein. Heidän kokemuksensa ihmisiltä yleensä saamastaan arvostuksesta ei
kuitenkaan ollut aivan näin hyvä.
Suurin osa koki saavansa tukea perhehoitajan roolissa, ja eri tukijaryhmien osalta korostui erityisesti
perheenjäsenet sekä suhteellisen hyvin arvioin myös terveys- ja sosiaalipalveluiden sektori.
Perhehoitajan työ ei vastaajien omien arvioiden vaikuttanut kielteisesti heidän omaan tunne-elämäänsä,
mutta fyysiseen terveydentilaan nähtiin jonkin verran enemmän kielteistä vaikutusta. Työ oli myös jonkin
verran vaikeuttanut omien ystävyyssuhteiden ylläpitoa, mutta ei juurikaan omia ja perheenjäsenten
suhteita.
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Taulukko 4. Kokemuksia perhehoitajan työstä (*.
Aina
1. Koetko yleensä ottaen saavasi
hyvin tukea roolissasi
perhehoitajana.
2. Tunnetko selviytyväsi hyvin
perhehoitajana?
3. Pidätkö perhehoitajan
tehtävää liian vaativana?
4. Vaikeuttaako perhehoitajana
toimiminen omien
ystävyyssuhteiden ylläpitoa?
5. Vaikuttaako perhehoitajana
toimiminen negatiivisesti
omaan fyysiseen
terveydentilaasi?
6. Vaikeuttaako perhehoitajana
toimiminen sinun ja
perheenjäsentesi suhteita?
7. Aiheuttaako perhehoito
sinulle taloudellisia
vaikeuksia?
8. Tunnetko olevasi ansassa
roolissasi perhehoitajana?
9. Tunnetko saavasi hyvin tukea
ystäviltäsi ja/tai naapureiltasi?
10. Tuntuuko perhehoitajan
tehtävä sinusta vaivan
arvoiselta?
11. Tunnetko saavasi hyvin tukea
perheeltäsi?
12. Onko sinulla hyvä suhde
hoitamaasi
henkilöön/henkilöihin?
13. Tunnetko saavasi hyvin tukea
terveys- ja sosiaalipalveluilta ?
(esimerkiksi julkinen,
yksityinen, vapaaehtoinen)
14. Tuntuuko sinusta siltä, että
ihmiset yleensä arvostavat
sinua perhehoitajana?
15. Vaikuttaako perhehoitajan
tehtävä kielteisesti omaan
tunne-elämääsi?

Usein

Joskus

Ei koskaan

Vast. lkm

36 %

55 %

18 %

0%

11

64 %

36 %

0%

0%

11

0%

18 %

45 %

36 %

11

0%

36 %

36 %

36 %

11

9%

0%

45 %

45 %

11

0%

0%

18 %

72 %

11

0%

0%

9%

91 %

11

0%

0%

0%

100 %

11

36 %

36 %

27 %

0%

11

73 %

27 %

0%

0%

11

91 %

9%

0%

0%

11

73 %

27 %

0%

0%

11

55 %

36 %

9%

0%

11

60 %

20 %

10 %

10 %

10

0%

0%

9%

91 %

11

*) Kyselepatteristo on muokattu COPE – indeksin (Omaishoitajien tuen tarpeen arviointi-lomake) pohjalta
korvaamalla omaishoitaja – termi perhehoitajalla.
COPE Index – February 2009 / Suomenkielinen lomake: © Kelan tutkimusosasto 2011
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Terveys ja hyvinvointi
Suurin osa perhehoitajista arvioi terveytensä haastatteluhetkellä hyväksi tai kohtalaiseksi, muutama erittäin
hyväksi ja yksi vastanneista huonoksi. Erilaisia kipuja tai vaivoja, joita he kertoivat kokeneensa viimeisen
kahden viikon aikana ja jotka olivat haitanneet päivittäistä elämää, liittyi huomattavan paljon eli lähes
kahdella kolmesta alaraajoihin eli lonkkiin, polviin, nilkkoihin tai jalkateriin (taulukko 5). Myös yläselän ja
ristiselän vaivoja sekä väsymystä oli esiintynyt suhteellisen monilla vastaajista.
Taulukko 5. Viimeisen kahden viikon aikana esiintyneet kivut tai vaivat, jotka olivat haitanneet päivittäistä
elämää.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

niska-hartiaseutu, yläraajat
yläselässä, ristiselässä
alaraajat (lonkat, polvet, nilkat, jalkaterät)
sydänoireita
hengenahdistusta
huimausta
vatsavaivoja
päänsärkyä
väsymystä
ahdistus, jännittyneisyys, hermostuneisuus
muu, mikä

Ei
82 %
64 %
36 %
100 %
82 %
100 %
82 %
82 %
64 %
82 %
80 %

Kyllä
18 %
36 %
64 %
0%
18 %
0%
18 %
18 %
36 %
18 %
20 %

Vast. lkm
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10

Melkein puolella vastanneista olivat sairaudet, vaivat tai kivut haitanneet olennaisesti perhehoitajan työtä.
Kuvauksissa tuli erityisesti esille nostoihin ja työasentoihin liittyviä asioita, samoin yöllä heräilyä.
Kun kysyttiin, tunteeko itsensä yksinäiseksi, ei yli 70 prosenttia kokenut yksinäisyyttä koskaan tai koki sitä
hyvin harvoin. Muutama koki yksinäisyyttä joskus tai silloin tällöin ja yksi vastanneista usein. Mielialansa
koki yleisesti ottaen lähes koko ajan hyväksi myös yli 70 prosenttia, mutta lopuilla oli silloin tällöin
alakuloisuutta, alavireisyyttä tai surumielisyyttä. Yksikään ei tuntenut mielialaansa huonoksi usein tai lähes
aina.
Kun haastattelujen lopuksi pyydettiin muita kommentteja ja terveisiä, usea vastaajista toi esille
hoitomuodon hyvyyden – vanhuksille tai itselleen – ja halusi kannustaa uusia alalle ja jopa antaa heille
vertaistukea työmuodon alussa. Kuitenkin mainintoja saivat myös työn vaatimukset sekä kodilta että
hoitajilta – erityisesti lyhytaikaisissa hoitosuhteissa – minkä vuoksi tarvitaan tukea ja apua - esimerkiksi
vapaajärjestelyjä - työssä jaksamiseen.
”Tämä on erittäin hyvä työmuoto sekä perhehoitajalle että asiakkaille.”
”Kannustan muita, on todella antoisaa työtä. Saa olla itse itsensä pomo, omatunto mittarina.”
”Apua pitäisi saada virkailijoilta enemmän. Perhehoitajan jaksamiseen pitäisi myös panostaa enemmän.”
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Yhteenveto
Perhehoitajaksi ryhtyminen oli usein lähtenyt henkilökohtaisesta muutoksenhalusta tai muutostarpeesta
elämässä. Aiheen pariin oli vetänyt vanhustyön arvostus ja halu tehdä työtä omassa kodissa esimerkiksi
pitkien työmatkojen välttämiseksi. Usein lapsilta tai omaisilta vapautuneet huoneet oli yksi käytännön
taustatekijä ratkaisuissa. Jatkuva aiheesta tiedottaminen on kuitenkin tärkeää, sillä lopullinen sytyke oli
saatu kuntien tai aiheeseen liittyvien hankkeiden tiedotuksen, omassa koulutuksessa saadun tiedon tai
omien henkilökohtaisten kokemusten myötä. Myös toiveet Perhehoitoliiton toiminnalle koskivat erityisesti
aktiivisempaa tiedottamista.
Suurimmalla osalla oli ennestään vankkaa ammatillista koulutusta tai työkokemusta sosiaali- ja
terveysalalta, mutta osa oli tullut hoitoalalle vasta perhehoitajaksi ryhtymisen ja tämän myötä hankittujen
perusvalmiuksien kautta. Perhehoidon edellyttäminä vaatimuksina tuotiin kaikkein eniten esille hoitajan
persoonallisuuteen liittyviä ominaisuuksia, mm. kärsivällisyyttä ja kykyä tulla toimeen vanhusten sekä
omaisten kanssa. Kuitenkin myös perustietoa hoitotyöstä sekä hoitamisen käytännön perustaitoja
korostettiin työn edellytyksinä, ja reilu kolmasosa hoitajista toivoikin itselleen vielä lisätietoa kohdistuen
nimenomaan perustietoon vanhustenhoidosta ja mm. sairauksista.
Perhekodin ja ympäristön tulee olla ennen kaikkea turvallinen ja esteetön, mutta lähes yhtä tärkeää oli
vastanneiden mielestä kodissa vallitseva ilmapiiri, jossa kaikki perheen jäsenet ymmärtävät ja hyväksyvät
perhehoidon ja sen vaatimukset. Suurin osa vastanneista oli selvinnyt kodin muuttamisesta perhekodiksi
suhteellisin pienin, yleiseen esteettömyyteen ja turvallisuuden lisäämiseen liittyvin remontein liittyen
esimerkiksi kynnyksiin ja turvakaiteisiin. Vanhusten toimintakyvyn säilymisen kannalta korostettiin
vanhusten mahdollisuutta omatoimiseen liikkumiseen kodissa ja pihalla, ja pieniin hyödyllisiin kodin
askareisiin osallistuminen – toki voimien mukaan - mainittiin useasti toimintakyvyn kannalta avainasiaksi.
Toki lukeminen, laulaminen ja muu virkistys nähtiin myös tärkeänä.
Suurin osa perhekodeista toimi ilman päivittäistä ulkopuolelta saatavaa palvelua, mutta erityisesti
kotihoidon- ja kotisairaanhoidonavun tukea tarvittiin ja saatiin koteihin. Puolison ja omien lasten mutta
myös ystävien, tuttavien ja sukulaisten tukea ja apua saatiin myös tarvittaessa hyvin yleisesti. Apu oli
tuurausapua – tyypillisesti lyhytaikaista valvontaa esimerkiksi asiointien ajan - sekä koti- ja pihatöitä.
Varsinaista ulkopuolista ruoanlaitto- tai siivousapua ei haastatelluissa kodeissa juurikaan käytetty.
Perhehoitajien kokemukset työstään olivat pääosin myönteisiä. Tehtävä tuntui heistä vaivan arvoiselta, ja
jaksamisen avain tuntui ennen kaikkea olevan hyvissä suhteissa hoidettaviin, omaisiin ja kuntien
perhehoidon vastuuhenkilöihin. Saatu palaute myös ulkopuolelta olisi tärkeää työssä jaksamisen kannalta,
ja perheenjäsenet suhtautuivatkin perhehoitoon lähes järjestään myönteisesti. Myös muun tuttavapiirin
suhtautuminen oli selkeästi enemmän myönteistä kuin kielteistä vastaajien kokemusten mukaan. Kokemus
ihmisiltä yleensä saadusta arvostuksesta työn suhteen ei kuitenkaan ollut aivan niin hyvä kuin itse koettu
työn merkityksellisyys.
Saatuihin palkkioihin ja kulukorvauksiin oli vastanneista noin puolet tyytyväisiä, mutta toinen puoli näki
palkkiot liian alhaisina etenkin siinä tapauksessa, jos oli vain yksi hoidettava. Arvioissa palkkioiden suhteen
korostui työn sitovuus ja vaativuus.
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Kaikki kokivat joko aina tai usein selviytyvänsä hyvin perhehoitajana. Tehtävä oli toki useille vastaajista
tuntunut joskus tai usein liian vaativalta, ja jokainen perhehoitaja oli tunnistanut työssään oman jaksamisen
kannalta haastavia asioita. Työssä huolestuttavia asioita oli ammattitaidon riittävyys erityisten
huonokuntoisten vanhusten kohdalla. Vähän yli puolelle vastanneista työ oli vaikuttanut kielteisesti omien
sosiaalisten suhteiden hoitoon, ja vielä useampi oli joutunut luopumaan jostakin itselle tärkeästä
harrastuksesta. Oma terveydentila koettiin yleisimmin hyväksi tai kohtalaiseksi, mutta enemmistö oli
kokenut päivittäistä työtä haitanneita vaivoja alaraajoissa ja reilu kolmannes myös väsymystä tai yläselän
vaivoja.
Perhehoitajat pohtivat ylipäätään melko huolestuneina vanhusten hoidon tilannetta ja resurssien
kohdentamista Suomessa: osalla oli myös huolta perhehoitomuodon jatkuvuudesta – ettei se joudu
säästökohteeksi – ja osa oli huolissaan, mistä löytyy riittävästi perhehoitajia jatkossa.
Kaiken kaikkiaan näissä pohdinnoissa ja haastatteluissa tuotiin esille tämän perhehoitomuodon hyvyys ja
myönteisyys sekä hoidettaville että hoitajille, minkä takia haluttaisiin kannustaa uusia hoitajia alalle.
Kuitenkaan perhehoitajatkaan eivät jaksa työssään yksin, minkä vuoksi kuntien aktiivinen yhteydenpito ja
tiedotus sekä kunnilta saatava konkreettinen tuki ja apu - erityisesti sijais- ja vapaajärjestelyjen osalta - olisi
tärkein lisäavain työssä jaksamiseen.

Liite 3

Mitä vanhusten perhehoito on?
Perhehoidossa vanhus otetaan asumaan omaan kotiin joko osaaikaisesti tai pysyvästi ja tarjotaan hänelle turvallista ja perheenomaista hoitoa. Vanhukselle perhehoito on hyvä ratkaisu siinä
vaiheessa, kun hän ei vielä tarvitse laitoshoitoa, mutta eläminen
omassa kodissa tuntuu turvattomalta ja
yksinäiseltä.

Mitä perhehoitajalta vaaditaan?
Perhehoito on koko perheen asia
ja vaatii kaikkien perheenjäsenten
hyväksynnän. Perhehoitajalta edellytetään soveltuvuutta ja sitoutumista
tehtävään sekä ennakkovalmennukseen osallistumista.
Perhehoitajana toimiminen ei vaadi
hoitoalan koulutusta tai kokemusta,
mikäli hoidossa on enintään neljä
vanhusta. Mikäli perhehoitajia on
kaksi ja toisella heistä on tehtävään
soveltuva ammatillinen sosiaali- tai
terveysalan koulutus, esimerkiksi
lähihoitajan tutkinto, voi perheessä
olla hoidossa enintään seitsemän
henkilöä.

Minustako vanhusten
perhehoitaja?
Perhehoidosta työtä ja toimeentuloa maaseudulle

Perhehoitajan kodilta edellytetään
muun muassa turvallisuutta, riittäviä tiloja sekä soveltuvuutta hoitotehtävään.
Vanhuksia ilahduttaa hoitopaikan
kodinomaisuus. Maaseudulla tilavat
rakennukset ja luonnonläheinen
ympäristö luovat hyvät puitteet
perhehoidolle sekä tuovat lisäarvoa
vanhusten hoitoon ja asumiseen.

Mihin ottaa yhteyttä,
kun perhehoito kiinnostaa?
Saat tietoa alueesi vanhusten perhehoitajien tarpeesta ja valmennustilanteesta
oman kunnan vanhuspalveluista vastaavalta henkilöltä. Tietoa ja kokemuksia
vanhusten perhehoidosta sekä linkkejä löytyy Perhehoitoliiton internet-sivuilta

www.perhehoitoliitto.fi

Mitä perhehoito
antaa minulle?
- perhehoitajien kokemuksia

Maa- ja kotitalousnaiset edistävät vanhusten perhehoitoa Perhehoito – apu
vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle -hankkeen avulla. Hankkeen tavoitteena on lisätä perhehoidon tunnettuutta maaseudulla ikäihmisten hoitomuotona,
koota tietoa perhehoitajiksi aikoville sekä kannustaa ryhtymään perhehoitajiksi
maaseudulle. Hanke toteutetaan yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa ja sitä
rahoittaa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä.

Lisätietoa hankkeesta ja vanhusten perhehoidosta
www.maajakotitalousnaiset.fi
www.perhehoitoliitto.fi
www.maaseutupolitiikka.fi

Kuvat: ScanStockPhoto, Futureimagebank.com, Miia Nätti

Kunta valvoo ja valmentaa
Vanhusten perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta vastaa kunta.
Kunnan vastuulla on tehdä perhehoidon toimintaohje, jossa kuvataan
miten perhehoito kunnassa toteutetaan.
Kunta arvioi hoidettavan toimintakyvyn ja hyväksyy sekä perhehoitajan että kodin tilojen soveltuvuuden
perhehoitotehtävään.
Kunta ja perhehoitaja solmivat keskenään toimeksiantosopimuksen,
jossa sovitaan muun muassa hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta sekä
perhehoitajan muusta tuesta, kuten
vapaista ja täydennyskoulutuksesta.

Mahdollisuus hoitaa pieniä lapsia
tai muita omaisia kotona.
Iloa asukkaiden ja omaisten
tyytyväisyydestä, jotka
arvostavat tekemääni työtä.
Hyvä mieli toisten auttamisesta.
Itsenäinen ja vaihteleva työ.
Mukavat juttutuokiot ja
naurunhetket vanhusten kanssa.
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Maa- ja kotitalousnaisten xxx piirikeskus
Osoite
0000 Kaupunki
puh. 0000000
www.maajakotitalousnaiset.fi

Kutsu

1 (1)

xx.xx.2012

Sinustako vanhusten perhehoitaja?

- Perhehoidosta työtä ja toimeentuloa maaseudulle
Vanhusten perhehoito -infotilaisuus
Paikka ja osoite
Pvm ja klo xx - xx
Ikääntyvien osuus kasvaa maaseudulla nopeammin kuin muualla Suomessa. Maaseudulla on
erinomaiset puitteet perhehoidon tarjoamiseen tilavien rakennusten ja luonnonläheisen ympäristön
ansiosta. Lisäksi maaseutu tuo ympäristönä lisäarvoa ikäihmisten hoitoon ja asumiseen. Perhehoito
sopii mainiosti tiloille, joissa on pieniä lapsia tai muita omaisia, joita halutaan hoitaa kotona.
Perhehoidossa vanhus otetaan asumaan omaan kotiin joko osa-aikaisesti tai pysyvästi ja tarjotaan
hänelle turvallista ja perheenomaista hoitoa. Ikäihmiselle perhehoito on hyvä ratkaisu siinä
vaiheessa, kun he eivät vielä tarvitse laitoshoitoa, mutta eläminen omassa kodissa tuntuu
turvattomalta ja yksinäiseltä. Perhehoitajana toimiminen ei vaadi hoitoalan koulutusta tai kokemusta,
mutta henkilökohtaisia valmiuksia kylläkin sekä ennakkovalmennukseen osallistumista. Osallistu
infotilaisuuteen ja tule kuulemaan lisää perhehoidon mahdollisuuksista!
Vanhusten perhehoito –infotilaisuus antaa tietoa perhehoidosta kiinnostuneille sekä kertoo, miten
voit ryhtyä perhehoitajaksi.
Ohjelma esim.:







Perhehoidosta apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle
Kodista kotiin -esittelyvideo vanhusten perhehoidosta
Mitä ikäihmisten perhehoito on?
Miten perhehoito toimii XXX kunnan alueella?
(Perhehoitajan puheenvuoro)
Loppusanat

Infotilaisuuden järjestää mallimaakunnan maa- ja kotitalousnaiset/maa- ja kotitalousnaisten
piirikeskus yhteistyössä Perhehoitoliiton ja kunnan nimi ja/tai alueellisen yhteistyökumppanin nimi
kanssa. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja
Vanhusten perhehoito -infotilaisuus
Maa- ja kotitalousnaisten xxxxxxxxxxxxxx piirikeskus
Maija Meikäläinen
puh. xxx xxx xxxx,
maija.meikäläinen@maajakotitalousnaiset.fi

Perhehoito apu vanhuksille ja
mahdollisuus maaseudulle -hanke
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Miia Nätti
puh. 040 515 7089,
miia.natti@maajakotitalousnaiset.fi

Tapahtumat ovat osa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän rahoittamaa Perhehoito apu vanhuksille ja mahdollisuus
maaseudulle -hanketta, jota Maa- ja kotitalousnaiset toteuttavat yhdessä Perhehoitoliiton kanssa.

Liite 5
Kutsu medialle infotilaisuuteen kannattaa lähettää sähköpostilla ilman liitteitä. Kutsun teksti kirjoitetaan
suoraan sähköpostiin ja lähetä se suoraan toimittajille. Jos lähetät tiedotteen useamman median edustajalle
etkä halua, että vastaanottajat näkevät keille kaikille tiedote on mennyt, sijoita vastaanottajat piilokopiokenttään. Alla on pohja kutsulle. Logoa tai maa- ja kotitalousnaisten tunnusväreissä olevaa kaarta ei kannata
laittaa sähköpostiin, sillä ne vievät tilaa vastaanottajan postilaatikossa.

Sähköpostinotsikko: Perhehoidosta apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle – Infotilaisuus x.x.
Teksti sähköpostiin:
Kutsu
x.x.2012
Mallimaakunnan maa- ja kotitalousnaiset/maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus
Vanhusten perhehoito -infotilaisuus
Paikka ja osoite
Pvm ja klo xx - xx
Ikääntyvien osuus kasvaa maaseudulla nopeammin kuin muualla Suomessa. Maaseudulla on erinomaiset
puitteet perhehoidon tarjoamiseen tilavien rakennusten ja luonnonläheisen ympäristön ansiosta. Lisäksi
maaseutu tuo ympäristönä lisäarvoa ikäihmisten hoitoon ja asumiseen.
Perhehoidossa vanhus otetaan asumaan omaan kotiin joko osa-aikaisesti tai pysyvästi ja tarjotaan hänelle
turvallista ja perheenomaista hoitoa. Ikäihmiselle perhehoito on hyvä ratkaisu siinä vaiheessa, kun he eivät
vielä tarvitse laitoshoitoa, mutta eläminen omassa kodissa tuntuu turvattomalta ja yksinäiseltä.
Perhehoitajana toimiminen ei vaadi hoitoalan koulutusta tai kokemusta, mutta henkilökohtaisia valmiuksia
kylläkin sekä ennakkovalmennukseen osallistumista.
Tervetuloa kuulemaan vanhusten perhehoidon mahdollisuuksista!
Ohjelma: (Ei ole pakko kirjoittaa tätä. Jos kuitenkin laitat ohjelman kirjoita esiintyvien nimet näkyviin.)







Perhehoidosta apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle
Kodista kotiin -esittelyvideo vanhusten perhehoidosta
Mitä ikäihmisten perhehoito on?
Miten perhehoito toimii XXX kunnan alueella?
(Perhehoitajan puheenvuoro)
Loppusanat

Infotilaisuuden järjestää mallimaakunnan maa- ja kotitalousnaiset/maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus
yhteistyössä Perhehoitoliiton ja kunnan nimi ja/tai alueellisen yhteistyökumppanin nimi kanssa.
Lisätietoja
Vanhusten perhehoito -infotilaisuus
Maa- ja kotitalousnaisten xxxxxxxxxxxxxx piirikeskus
Maija Meikäläinen
puh. xxx xxx xxxx,
maija.meikäläinen@maajakotitalousnaiset.fi
Perhehoito apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle –hanke
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Liisa Niilola
puh. 040 555 5035
liisa.niilola@maajakotitalousnaiset.fi
Tapahtumat ovat osa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän rahoittamaa Perhehoito apu vanhuksille ja
mahdollisuus maaseudulle -hanketta, jota Maa- ja kotitalousnaiset toteuttavat yhdessä Perhehoitoliiton
kanssa.
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Perhehoidosta apu vanhuksille ja
mahdollisuus maaseudulle
Päivämäärä
Neuvojan nimi
Xxxxxx Maa‐ ja kotitalousnaiset

Maaseutu elää muutosta
Maaseudun elinkeinorakenne elää muutosta
Väestörakenteen kehitys aiheuttaa paineita
Maaseudulla on resursseja ja
edellytyksiä perhehoidon
järjestämiseksi

Maaseutu ja perhehoito
Maaseudulla on erinomaiset puitteet
perhehoidon harjoittamiseen
Maaseutu tarjoaa vanhukselle
mahdollisuuden vuorovaikutukseen
ihmisten, eläinten ja luonnon‐
tapahtumien kanssa.

1

17.05.2013

Maaseutuympäristön lisäarvo
vanhusten perhehoidossa
Maaseutu tarjoaa ympäristönä mm.
 kuntouttavan viherympäristön
 rauhaa
 turvallisuutta
 mahdollisuuden ulkoiluun
 eläimiä
 pieniä piha‐ ja puutarha‐askareita

Maaseutuympäristön tervehdyttävien
vaikutusten merkitys
Viherympäristö
 lisää hyvinvointia ja edistää toipumista
 tarjoaa mahdollisuuksia ympäristön
fyysiseen käyttöön ja sopii terveyttä
edistäväksi liikunnaksi
 edistää vanhusten psyykkistä ja
sosiaalista hyvinvointia
 vuodenaikojen seuraaminen tuo
vanhuksille mukavaa ja turvallisen
tuntuista odotettavaa

Maaseutuympäristön tervehdyttävien
vaikutusten merkitys
Eläimet
 parantavat ihmisten hyvinvointia,
antavat virikkeitä ja nostavat
elämänlaatua
 tarjoavat lohtua ja läheisyyttä
 suhtautuvat kaikkiin
kohtaamiinsa ihmisiin
tasavertaisesti
 rytmittävät päivän kulkua

2

17.05.2013

Maaseutuympäristön tervehdyttävien
vaikutusten merkitys
Ulkoilu
 parantaa tasapainoa, terästää
muistia ja virkistää mieltä
 ulkona liikkuminen on
tutkimusten mukaan ikäihmisten
mieliharrastus
 ulkoiluun on helppo yhdistää
toiminnallista tekemistä

Maa‐ ja kotitalousnaiset edistävät
vanhusten perhehoitoa
Perhehoito
‐ apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle
 Hankkeen toteutus vuosina 2011‐2012
 Hankkeen tavoitteena on

• lisätä perhehoidon tunnettuutta maaseudulla ikäihmisten hoitomuotona
• koota tietoa perhehoitajiksi aikoville
• kannustaa ryhtymään perhehoitajaksi maaseudulle

Hanke toteutetaan yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa ja sitä rahoittaa
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä.

Perhehoito
- apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle
hankkeen toimenpiteitä vuonna 2012

Perhehoitajien haastattelu
Mitä perhehoito antaa minulle
− perhehoitajien kokemuksia
Mahdollisuus hoitaa pieniä lapsia tai muita omaisia kotona.
Iloa asukkaiden ja omaisten tyytyväisyydestä, jotka
arvostavat tekemääni työtä.
Hyvä mieli toisten auttamisesta.
Itsenäinen ja vaihteleva työ.
Mukavat juttutuokiot ja naurunhetket vanhusten kanssa.

3

17.05.2013

Perhehoito
- apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle
hankkeen toimenpiteitä vuonna 2012
7 infotilaisuutta vanhusten perhehoidosta
 keväällä Pohjois‐Karjala (Lieksa), Häme (Asikkala), Etelä‐Savo (Juva),
Satakunta (Kankaanpää)
 syksyllä Lappi, Kymenlaakso, Keski‐Pohjanmaa

Maatilan ja maaseutuympäristön käyttö sekä sen lisäarvo ja
vaikutukset vanhusten perhehoidossa
 kartoitus toteutetaan opinnäytetyönä

Maa‐ ja kotitalousnaisten yritysneuvonta
‐ Yrittäjyydellä ja yhteisvoimin hyvinvointia maaseudulle
Maa‐ ja kotitalousnaisten yritysneuvojat
ovat apuna myös perhehoitajaksi ryhtyessäsi
Esimerkkejä neuvontapalveluistamme
 ruokahuollon suunnittelu
 kannattavuuden ja talouden suunnittelu
 tilasuunnittelu (kuten kalusto‐, astiasto‐
ja tekstiilihankinnat)
 ikäihmisen ravitsemus
 ym.

Lue lisää nettisivuiltamme osoitteesta

www.maajakotitalousnaiset.fi

4
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Sinustako ikäihmisten perhehoitaja?
Infotilaisuus perhehoidosta ja perhehoitajaksi ryhtymisestä
16.4. klo 17 alkaen
Lieksa, Partalanmäen Karpalosali, Jokikatu 2
Tilaisuus antaa tietoa ikäihmisten perhehoidosta kiinnostuneille ja
kertoo miten perhehoitajaksi voi ryhtyä. Ennakkovalmennuskoulutus
alkaa tänä keväänä. Tule kuulemaan lisää perhehoidon
mahdollisuuksista!
Lisätietoja www.esimkaupunki.fi » Ikäihmisten verkkopalvelut
Essi Esimerkki, X:n maa- ja kotitalousnaiset
p. 040 xxx xxxx, essi.esimerkki@maajakotitalousnaiset.fi
Tapahtuma on osa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän rahoittamaa Perhehoito – apu
vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle -hanketta. Yhteistyössä Lieksan kaupunki, sdkfjaö
asdölka alksdsdlökj asldk sldkföslk falöksdklfj sdkl lkdsfjskd slkd dklfdkdös
sdölkösdklsödlkdfaölsdkj.
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Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
PL 251, Urheilutie 6B
01301 Vantaa
www.maajakotitalousnaiset.fi

Tiedote

1 (2)

13.4.2012

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus tiedottaa
Perhehoidosta apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle
Maaseudulla ikääntyvien osuus kasvaa nopeammin kuin muualla
Suomessa. Samalla kasvaa myös kysyntä erityyppisille vanhusten
asumisvaihtoehdoille. Resursseja ja edellytyksiä vanhusten perhehoidon
järjestämiseksi maaseudulla on enemmän kuin arvaammekaan.
Maa- ja kotitalousnaiset edistävät vanhusten perhehoitoa Perhehoito - apu
vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle -hankkeen avulla. Hankkeen
tavoitteena on lisätä perhehoidon tunnettuutta maaseudulla ikäihmisten
hoitomuotona, koota tietoa perhehoitajiksi aikoville sekä rekrytoida ja
valmentaa uusia perhehoitajia maaseudulle. Hanke toteutetaan yhteistyössä
Perhehoitoliiton kanssa ja sitä rahoittaa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä.
Perheenomaista ja turvallista hoitoa ikäihmisille
Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan hoivan ja huolenpidon järjestämistä
ympärivuorokautisesti perhehoitajan kodissa. Hoito voi olla jatkuvaa tai
lyhytaikaista, toimien esimerkiksi omaishoidon lomituksena. Ikäihmiselle
perhehoito on hyvä ratkaisu siinä vaiheessa, kun he eivät vielä tarvitse
laitoshoitoa, mutta eläminen omassa kodissa tuntuu turvattomalta ja
yksinäiseltä.
Perhehoitajalta edellytetään oikeanlaista asennetta ja halua sitoutua pitämään
huolta ikäihmisen hyvinvoinnista. Olennaista on myös halu auttaa ja tukea
ikäihmistä hänen omien voimavarojensa hyödyntämisessä ja toimintakyvyn
ylläpitämisessä. Maaseudulla perhehoito sopii esimerkiksi tiloille, joissa on
pieniä lapsia tai muita omaisia, joita halutaan hoitaa kotona.
Kunta valvoo ja valmentaa
Vanhusten perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta vastaa kunta. Kunnan
vastuulla on tehdä perhehoidon toimintaohje, jossa kuvataan miten perhehoito
kunnassa toteutetaan. Kunta myös hyväksyy sekä perhehoitajan että kodin
tilojen soveltuvuuden perhehoitotehtävään. Muuhun ympärivuorokautiseen
hoitoon verrattuna perhehoito on kunnalle taloudellisempi vaihtoehto.
Perhehoitajan kodilta edellytetään muun muassa turvallisuutta, riittäviä tiloja
sekä soveltuvuutta hoitotehtävään. Ikäihmisiä ilahduttaa hoitopaikan
kodinomaisuus. Maaseudulla tilavat rakennukset ja luonnonläheinen ympäristö
luovat hyvät puitteet perhehoidolle sekä tuovat lisäarvoa vanhusten hoitoon ja
asumiseen.
Perhehoitajalta edellytetään ennakkovalmennus ja soveltuvuus tehtävään.
Perhekodissa voi olla hoidossa enintään neljä ikäihmistä, mikäli perhehoitaja

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
PL 251, Urheilutie 6B
01301 Vantaa
www.maajakotitalousnaiset.fi

Tiedote
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13.4.2012

toimii tehtävässä yksin. Mikäli perhehoitajia on kaksi ja toisella heistä on
tehtävään soveltuva ammatillinen sosiaali- tai terveysalan koulutus, esimerkiksi
lähihoitajan tutkinto, voi perheessä olla hoidossa enintään seitsemän henkilöä.
Tietoa infotilaisuuksista
Tietoa perhehoidosta ja perhehoitajaksi ryhtymisestä tarjotaan
infotilaisuuksissa:
- 16.4. Lieksa, Partalanmäen Karpalosali, Jokikatu 2
Pirjo Korjonen p. 040 301 2417
25.4. Asikkala, vanhusten palvelukeskus Oltermanni, Terveystie 1 C
Riitta Kinnari p. 040 576 1604
Toukokuu Juva,
Mervi Kukkonen p. 020 747 3557
14.5. Kankaanpää,
Marjut Koivisto p. 050 555 8440
Infotilaisuudet järjestää Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset yhteistyössä
Perhehoitoliiton ja kuntien kanssa.
Lisätietoja

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, yritysneuvonnan kehityspäällikkö
Miia Nätti, p. 040 515 7089, miia.natti@maajakotitalousnaiset.fi
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Opinnäytetyö oli osana Perhehoito -apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle -hanketta. Hankkeen asettama tutkimuskysymys oli: ”Mitä lisäarvoa
maaseutuympäristö tuo vanhusten perhehoidolle?”
Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen ja menetelmänä käytettiin teemahaastattelua sekä havainnointia maaseudulla sijaitsevissa perhekodeissa.
Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Litteroitu aineisto teemoitettiin eri aihealueisiin green care -osa-alueiden pohjalta. Näin saatiin selville perhehoitajien
sekä asukkaiden näkemykset maaseutuympäristön tuomasta lisäarvosta vanhusten perhehoitoon.
Tulokset osoittivat, että maaseutuympäristössä toimivat perhekodit ovat ihanteellinen asumispalveluvaihtoehto vanhuksille. Maaseutuympäristössä sijaitsevat asuinrakennukset ovat pääsääntöisesti tilavia ja piha-alueet ovat laajaalaisia. Tällainen asumisympäristö mahdollistaa kodinomaisen asumisen ja
vanhusten yksilöllisen hoidon toteutumisen ja vapauden tunteen kokemisen.
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The aim of this study was to find out values of countryside and family care for
the elderly. This has been a part of the project Family care – help for the elderly and opportunity for countryside. Project set the question which was:
What extra value can countryside offer to family care for the elderly?
The study was qualitative and the data collection methods were a theme interview and observing. All four interviews of the family carers and elderly people
were recorded and after that material were transcribed. In this way family care
nurses and elderly people told their point of view what extra value the countryside gives to family care for the elderly.
According to the results family homes which were located in countryside are
ideal option for residential services. There were usually bigger and spacious
houses and yards. This kind of living environment provides home-like living
and individual care for the elderly. Also it gives feeling that elderly people experiences themselves free.
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1 JOHDANTO
Vanhusten asema, tämän päivän yhteiskunnassa, puhuttaa ja koskettaa meitä
sen ajankohtaisuuden, mutta myös henkilökohtaisten kokemustemme vuoksi.
Meille tarjoutui mahdollisuus valita opinnäytetyön aiheeksi Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n tilaama tutkimustyö, joka kuului osana Perhehoito – apu
vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle -hankkeeseen 2011–2012. Tutkimuksemme tarkoituksena oli tuottaa uutta tietoa, maaseutuympäristön lisäarvoa tuottavista tekijöistä vanhusten perhehoidossa, green care -toiminnan
pohjalta. Hankkeen tavoitteena oli tuoda tunnetuksi vanhusten perhehoito yhtenä asumispalveluvaihtoehtona sekä rekrytoida uusia vanhusten perhehoitajia maaseudulle. Hankkeessa olivat mukana Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
ry, Maa- ja kotitalousnaiset ry:n piirikeskukset, Perhehoitoliitto ry ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) / Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) / Hyvinvointipalvelut teemaryhmä. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä rahoitti
hankkeen ja sitä hallinnoi Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry.
Tässä työssä viittaamme hankkeen sisällä tehtyyn vanhusten perhehoitoon
liittyvään haastattelututkimukseen (2012), jonka Maa- ja kotitalousnaiset ry:n
eri piirikeskusten neuvojat toteuttivat, Perheliitto ry:n ja Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n opastuksella. Edellä mainittua tutkimusta lukuun ottamatta
maaseutuympäristön tuomaa lisäarvoa vanhusten perhehoidossa ei ole aiemmin tutkittu.
Maaseutupoliittisen toimenpideohjelman 2012–2015 lähtökohtana on, että
maaseutu tunnistetaan yhtenä keskeisenä hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kilpailukyvyn lähteenä (Maaseutupoliittinen toimenpideohjelma 2012–2015
2012, 2). Maaseutu ja maaseutuympäristö nähdään uutena mahdollisuutena
perhekodin perustamiseen. Maaseutu houkuttelee asumisen ja yrittämisen
ympäristönä, mutta asukkaiden arkea voi hankaloittaa muun muassa palvelujen keskittyminen taajamiin ja kuntakeskuksiin. Asuinympäristönä maaseutu
olisi ihanteellinen ja se tarjoaisi erilaisia mahdollisuuksia niin elintarviketeollisuuden kuin myös palvelujen tuottajan näkökulmasta. Hyvinvointipalveluja ei
ole totuttu yhdistämään maaseutuun, mutta tulevaisuudessa se tuo vanhusten
hoitoon aivan omanlaisensa lisäarvon. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan
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esimerkiksi ikääntyneiden tarve palveluihin kasvaa niin nopeasti, etteivät kunnat pysty lisäämään palveluitaan samaa tahtia vaan ovat ulkoistaneet tehtäviä
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2012). Yksityisten sosiaalipalvelujen tarjonnan
määrä kasvaa myös vanhusten asumispalvelujen kohdalla. Tutkimuksemme
perusteella uskomme, että tulevaisuudessa vanhusten kodinomainen ja yksilöllinen perhehoito maaseudulla saa suuremman painoarvon kuin tänä päivänä.
Suomen ikääntyneen väestön määrä kasvaa tulevaisuudessa. Tilastokeskuksen tekemän väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä
arvioidaan nousevan nykyisestä 18 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 ja
28 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. (Väestöennuste 2012–2060 2012.)
Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa eniten vuosina 2015–2030, jolloin suuret ikäluokat alkavat ikääntyä. Ikääntyvän väestön määrän kehitysseurannalla
voidaan arvioida vanhustenhoidon tarpeet eri kunnissa. (Volk & Nivalainen
2009, 23.)
Kuntien vastuulla on huolehtia, että vanhusten hoito on laadukasta ja suositusten mukaista. Ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä parantaa palvelujen laatua ja
vaikuttavuutta. (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008.). Lisäksi vanhusten
sosiaali- ja terveyspalvelujen saanti on haluttu turvata lainsäädännöllä. Uusi
laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista 980 / 2012 vahvistettiin 28.12.2012 ja se astuu voimaan
1.7.2013.
2 GREEN CARE
Green care eli vapaasti suomennettuna vihreä hoiva, on monelle vielä tuntematon käsite. Vaikka käsite on uusi ja monelle tuntematon, niin luonnon hyödyntäminen hoidossa ja terveyden edistämisessä on tunnettu jo pitkään. (Soini, Ilmarinen, Yli-Viikari & Kirveennummi 2011, 329–330.) Suomen sekä maailman historiassa on jo vuosikymmenien ajan rakennettu vankiloita, sairaaloita
ja kirkkoja luonnonkauniille paikoille, koska ympäristöt ja niiden hyvinvointivai-
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kutukset on koettu tärkeiksi (Rappe, Lindén & Koivunen 2003, 15; Sempik, Hine & Wilcox 2010, 14).
Ihminen on elänyt vuosituhansien ajan luonnon ehdoilla. Virtaava vesi on tarjonnut mahdollisuuden virvoittavalle lepopaikalle, vehreä kasvillisuus puolestaan mahdollisuuden ruoan saannille. Luontoon liittyy historian kautta henkiinjäämisen ja selviytymisen side, joka on syvällä ihmisissä. Vehreässä ympäristössä vaistot heräävät eloon ja antavat keholle viestin, että juuri siinä paikassa
on hyvä ja turvallista olla. (Salovuori 2009, 17.)
Green care tarkoittaa luonnon ja maaseutuympäristön hyödyntämistä hoiva-,
kuntoutus- ja kasvatuspalveluiden tuottamiseen. Tavoitteena on parantaa ihmisten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Asiakkaina voivat olla
vanhukset, lapset ja nuoret, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, pitkäaikaistyöttömät tai kehitysvammaiset. Toiminnan muotoja ovat esimerkiksi asumispalvelut ja päivätoiminta. (Korhonen, Liski-Markkanen & Roos 2011, 5.)
Oivallukset, jotka syntyvät uuden etsimisen, tutkimisen ja oppimisen pohjalta
ja näkyvät uusina tuotteina, palveluina tai uusina tapoina tuottaa niitä, kutsutaan innovaatioiksi. Green care -toimintaa kutsutaan sosiaaliseksi innovaatioksi, koska sen taustalla on yksilön, ryhmän, yhteisön tai verkoston luovan
toiminnan tuloksena syntyneitä toimintaperiaatteita. Nämä tuottavat hoivapalveluille lisäarvoa. Green care -ajattelussa yhdistyvät uudella tavalla menetelmät, toimialat ja palveluntuottajat. Se uudistaa myös jo olemassa olevia palveluja. Tutkimukset ovat osoittaneet, että luontoavusteisten menetelmien hyödyntäminen hoivapalveluissa tuottaa palvelujensaajalle lisäarvoa. (Soini ym.
2011, 326–327; Yli-Viikari, Lilja, Heikkilä, Kirveennummi, Kivinen, Partanen,
Rantamäki-Lahtinen & Soini 2009, 7.) Green care -toimintaan kuuluvia menetelmiä ovat muun muassa ratsastusterapia, puutarhaterapia ja maaseudun
kuntouttava käyttö. Julkinen ja kolmas sektori sekä yrittäjät käyttävät terapiaja hoivapalveluissa näitä menetelmiä. (Soini ym. 2011, 321; Yli-Viikari ym.
2009, 8.)
Green care -toiminnan hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät eko- ja ympäristöpsykologi Kirsi Salosen (2010, 78) mukaan luonnon elvyttävyyden sekä
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osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Green care -toiminta suuntautuu
useimmiten luontoympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä on
mahdollisuus hyödyntää myös kaupunki- tai laitosympäristöissä. Green care toiminta ei ole mitä tahansa luontoon liittyvää toimintaa, vaan siihen liittyy aina
vahvasti ammatillisuus, tavoitteellisuus ja vastuullinen palvelutoiminta (kuva
1). (Soini ym. 2011, 325–326.)
Vastuullisuus

Ammatillisuus

Tavoitteellisuus

Kuva 1. Green care -toiminnan elementit ja ehdot (Soini ym. 2011, 324.)

Ammatillinen green care -toiminta noudattaa ammattialalle annettua lainsäädäntöä ja eettisiä ohjeita. Palveluntarjoajalla tulee olla riittävä koulutus annettavaan palveluun. Yksilö- ja ryhmätoiminnassa laaditaan suunnitelmat ja tavoitteet palvelun käytöstä sekä sen etenemisestä. Suunnitelmallisuus vaatii sitoutumista sekä palveluntarjoajalta että käyttäjältä. Green care -toiminnan harjoittamisen tulee olla vastuullista liiketoimintaa. Tällä tarkoitetaan lainsäädännön ja säädösten ylittävää vapaaehtoista toimintaa, jonka tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteiden soveltaminen liiketoimintakäytännöissä. Vastuullisuudella viitataan myös niihin tekijöihin, jotka määrittelevät toiminnan ulkoisia puitteita ja toimintaprosessia. (Soini ym. 2011, 325–326.)
Malinin maisterintutkielmassa (2010, 57) haastatteluun osallistuivat tehostetun
palveluasumisen asukkaat sekä osa hoitohenkilöstöstä. Malinin mukaan useat
tutkimukset tukevat tulosta, jossa yleinen hyvän olon tunne koettiin keskeisenä, kun vanhuksilla oli mahdollisuus ulkoilla ja kokea luonto omassa arjes-
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saan. Luontoympäristöllä on myönteisesti vaikuttavia tekijöitä ihmisen hyvinvointiin.
Tutkimukset osoittavat, että puutarhalla on myönteisiä vaikutuksia vanhusten
elämään. Jo puiden, kukkien ja pensaiden katselu itsessään riittää ja ikkunanäkymien merkitys kasvaa, jos vanhukset joutuvat viettämään valtaosan
ajastaan sisätiloissa. Ikkunanäkymät ovat vanhuksille tärkeitä tiedon lähteitä
ympäristön tapahtumista ja ne vähentävät ikävystymistä ja auttavat pysymään
kiinni niin ajassa kuin paikassa. (Rappe ym. 2003, 119.) Puutarhan seuraaminen tai siellä puuhastelu tarjoaa mahdollisuuden aktiiviseen toimintaan, harrastamiseen ja luovuuden toteuttamiseen (Mitä on Green Care?). Viherympäristön myönteisiä vaikutuksia voidaan vahvistaa ottamalla vanhukset mukaan
puutarhojen sekä kasvien hoitoon (Salovuori 2011, 32).
Puutarhaterapia antaa vanhuksille tuttuja kokemuksia ja se tuo heidän elämään sisältöä tarkoituksenmukaisen toiminnan kautta. Terapian painopisteitä
ovat toimintakyvyn ylläpito, vanhenemisen mukanaan tuomien muutosten hidastaminen ja henkinen virkistyminen. Puutarhaterapian hyötyjen on tutkittu
olevan lyhytkestoista. Virikkeellinen ympäristö edistää vanhusten hyvinvointia
erityisesti silloin, kun sen käyttö kuuluu heidän jokapäiväiseen elämään.
(Rappe ym. 2003, 122.) Yksi terapeuttisen puutarhan tunnusmerkki on kodikkuus, jota voidaan vahvistaa perinnekasveilla tai vanhoilla tutuilla esineillä.
Jotta puutarhaa voidaan hyödyntää myös paahteisina tai sateisina päivinä on
hyvä, että sieltä löytyy puutarhamaja tai pieni katos oleskelupaikaksi. (Salovuori 2009, 79.)
Tuomo Salovuoren (2012, 36, 47, 80, 95) pro gradu -tutkielmassa todetaan,
että muistisairaita hoitavien yksiköiden yksi suuri arvo on yhteisössä eläminen,
ja puutarha kuuluu osana tämän yhteisön arkeen. Puutarhaympäristö tarjoaa
esimerkiksi ikääntyville mahdollisuuksia myös motoriikan ja lihasvoiman kehittämiseen. Sillä on voimaannuttava vaikutus myös hoitajiin ja luonnossa oleskelun on todettu vaikuttavan myönteisesti ihmisen kokonaismielialaan.
Eläimet vaikuttavat ihmisen mielialaan kohentavasti. Tutkimusten mukaan jo
eläimen läsnäolo vaikuttaa ihmiseen positiivisesti ja rauhoittavasti. Eläimen
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kosketus ja läheisyys tuovat ihmiselle lohtua, tukea ja turvallisuuden tunnetta.
Eläin ei arvostele eikä luokittele vaan suhtautuu kaikkiin tasa-arvoisesti. Eläimiä käytetään eläinavusteisessa toiminnassa sekä eläinavusteisessa terapiassa. Ne eroavat toisistaan siten, että terapian antamiseen tarvitaan sosiaalitai terveysalan koulutus, mutta toimintaa voi harjoittaa kuka tahansa eläimen
omistaja. (Mitä on Green Care?.)
Eläimet ovat monille vanhuksille hyvin tärkeitä. He arvostavat esimerkiksi hevosta, joka on monelle tuttu eläin lapsuudesta. Hevonen tuo mieleen muistoja
Suomen sota-ajoista ja se symboloi Suomen itsenäisyyttä. (Peltonen 2008, 8.)
Hevosia voidaan käyttää hevos- ja ratsastusterapiassa sekä sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa. Ratsastusterapiaa voi antaa vain koulutuksen
saanut ratsastusterapeutti. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä. Toiminnassa korostuu sosiaalipedagoginen viitekehys eli sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii kuntouttavana ja toimintakykyä ylläpitävänä toimintana kaikille; mielenterveys- ja päihdeongelmaisille,
kehitysvammaisille, erityisoppilaille, nuorille aikuisille, maahanmuuttajille, lapsille ja vanhuksille. (Suomen ratsastusterapeutit ry; Peltonen 2008, 8.)
Eläinavusteisen toiminnan tunnetuin muoto on kaverikoiratoiminta. Koiria käytetään muun muassa laitoksissa piristämässä vanhusten arkea. Tämänkaltaisen toiminnan on todettu parantavan vanhusten hyvinvointia, antavan virikkeitä sekä kohottavan heidän elämänhalua. Eläinavusteisessa toiminnassa voidaan käyttää koirien lisäksi myös kissoja, lampaita, laamoja ja jopa alpakoita.
(Mitä on Green Care?.)
Maatilan kuntouttava käyttö on rantautunut Suomeen vasta viime vuosina.
Maatiloilla asukkaat osallistuvat yhteiseen työhön ja toimintaan. Asukkaiden
kokema tarpeellisuus ja mielekäs työ tuottavat onnistumisen kokemuksia. Ihmisten, eläinten ja luonnontapahtumien vuorovaikutus kuntouttaa tehokkaasti.
Maatilan töitä voidaan tarjota esimerkiksi vajaakuntoisille, jolloin puhutaan sosiaalisesta työllistymisestä. Maatila voi toimia myös perhekotina. (Mitä on
Green Care?.) Suomessa maatiloilla tuotetaan eniten lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua tukevaa yritystoimintaa kuten lomakodit, sijaiskodit,
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ammatilliset perhekodit ja lastensuojelulaitokset. Vanhuksille tarjotaan asumispalveluja ja laitoshoitoon verrattavaa tehostettua asumispalvelua. (YliViikari ym. 2009, 31.)
Green care avaa maatiloille uusia yritystoiminnan ja toimeentulon mahdollisuuksia, joissa voidaan hyödyntää jo olemassa olevia resursseja. Green care
-palveluja tuottavilla maatiloilla voidaan vastata yhteiskunnan muutoksen myötä heränneeseen kysyntään palveluiden saannista. (Yli- Viikari ym. 2009, 27–
29.) Green care -toiminnan kysyntä perustuu ihmisten kokemukseen, siten että nykyiset elämäntavat ovat vieraantuneet luonnosta ja sen rytmeistä. (YliViikari ym. 2009, 19.) Keskeisintä toiminnassa on yhteisöllisyys. Maatiloilla
asiat tehdään yhdessä, kuten ruokitaan eläimiä, hoidetaan puutarhaa ja osallistutaan esimerkiksi peltotöihin. Maatiloilla asuvat ihmiset luovat tiiviin yhteisön, joka on ilmapiiriltään täysin erilainen kuin esimerkiksi laitoksessa. Maatilalla ajatellaan päivittäistä toimintaa, johon kaikki osallistuvat toimintakykynsä
mukaan. (Yli-Viikari & Miettinen 2012, 164.)
Norjaa kutsutaan green care -toiminnan edelläkävijämaaksi. Siellä toimii tällä
hetkellä noin 950 green care -maatilaa (2,1 % Norjan maatiloista) ja noin 4 %
maatiloista suunnittelee toiminnan aloittamista. Suomessa toimii noin 200–300
hyvinvointipalveluja tuottavaa maatilaa. Pienen osan näistä voi lukea green
care -toimintaa harjoittaviksi maatiloiksi. (Korhonen ym. 2011, 5-14.) Norjan ja
Suomen lisäksi green care -toimintaa harjoitetaan muun muassa Belgiassa,
Hollannissa, Italiassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. (Yli-Viikari ym. 2009,
11.)
3 VANHUKSET JA LUONTO
Moni tämän päivän vanhuksista on viettänyt lapsuutensa maaseudulla. Maaseudulle paluu on luonnollista, kuin palaisi kotiin, vaikka elämänkaaren aikana
olisikin välillä asunut kaupungissa.
Biologinen vanheneminen tuo mukanaan lihasvoiman, koordinaation ja tasapainon heikkenemistä, toimintakyvyn sekä aisti- ja muistitoimintojen hidastumista. Tarkkaavaisuus herpaantuu helpommin kuin nuorena ja herkkyys
stressille kasvaa. Vanhenemismuutokset ovat kuitenkin aina yksilöllisiä ja yk-

12
silöiden välillä on eroja. Hyvän ja onnellisen vanhuuden voimavaroja on etsitty
palvelujärjestelmien kehittämisestä, vanhusten elämänhistoriasta, vuorovaikutussuhteiden tukemisesta sekä fyysisen ympäristön korjaamisesta. (Rappe
2012; Rappe ym. 2003, 118.)
Ihmisen vanhentuessa luonnon merkitys kasvaa. Luontokokemuksia tulisi
käyttää vanhuuden voimavarana. Vanhukset tarkkailevat luontoa innokkaasti,
koska luontoyhteys on heille yksi keskeisimmistä elämänlaadun tekijöistä sekä
tärkeä toivon lähde. Luontoyhteys ei kuitenkaan ole jokaiselle vanhukselle itsestäänselvyys, sillä luonto voi olla kaukana tai ulos ei pääse. Luonnon voi
kuitenkin tuoda lähelle: pihaan, puutarhaan tai ikkunanäkymäksi. Luontoyhteys on yksi ihmisen perustarpeista, vaikka kaupungistumisen takia se unohtuu.
Rakennettuun ympäristöön verrattuna luonto tarjoaa enemmän psykoemotionaalista eli hyvinvointia lisäävää tukea. (Rappe 2012, 12–13.) Luontoyhteydellä on todettu olevan positiivinen yhteys myös muistisairaan ihmisen hyvinvointiin (Riikonen 2012).
Muistitoimintojen hidastuessa tai muistisairauksien edetessä ihminen vieraantuu itsestään ja ympäristöstään. Tällöin luonto voi tukea minän jatkuvuuden
kokemusta ja tarjota henkistä turvaa ymmärrettävien aistikokemusten avulla
sekä tuoda nautinnon hetkien elämään. Luontokokemukset myös rauhoittavat
vanhuksia, koska kasvillisuusympäristö vaikuttaa rauhoittavasti autonomiseen
hermostoon sekä tiedonkäsittelytoimintoihin. Luonto lievittää stressiä ja parantaa tarkkaavaisuutta, ajatukset kirkastuvat ja mieli kohoaa. Rakennetussa ympäristössä valikoiva tarkkaavaisuus suodattaa jatkuvasti pois turhaa aistitietoa, kun taas luonnossa ympäristön viestit ovat tarkoituksenmukaisia ja helposti tulkittavissa. Virikkeettömässä huoneessa ajatus juuttuu helposti omiin
tuntemuksiin ja mieli masentuu. Luonnossa on paljon aistittavaa; ahdistus ja
kipu saattavat lieventyä ympäristön vangitessa tarkkaavaisuuden. (Rappe
2005.) Jännittyneisyys, verenpaine ja sydämen syke alenevat konkreettisista
kokemuksista tai jopa luontokuvien kautta (Pikkarainen 2007, 58).
Vanhusten arjesta puuttuu usein tapahtumarikkaus. Sen sijaan luonnossa tapahtuu koko ajan jotain mitä voi omin aistein kokea. Luontotapahtumien tahti
on verkkainen, joten niiden mukana pysyy hengästymättä. Luonto tarjoaa
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myös yllätyksiä, spontaaneja elämyksiä, joita muuten kokisi harvoin. (Rappe
2012.)
4 PERHEHOITO
Sosiaalihuoltolain 25. pykälä määrittää perhehoidon olevan henkilön, hoidon,
kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen
kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Sen tavoitteena on antaa hoidettavalle
henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin.
Hoidon pyrkimyksenä on edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista
kehitystään. Tällä perhehoidon määritelmällä tarkoitetaan myös perhehoitajalain 1. pykälän mukaista perhehoitoa. Lainsäädäntö koskee kaikilla erilaisilla
tavoilla tuotettua perhehoitoa. Lain määrittelemää perhehoitoa voidaan tarjota
vain kunnan tai kuntainliiton ja hoitajan välisen toimeksiantosopimuksen perusteella. (Sosiaalihuoltolaki; Perhehoitajalaki.)
Perhehoidon juuret ovat lähtöisin 1800-luvulta, jolloin sukulaiset ja kyläläiset
pitivät huolta toisistaan. Yksinäisistä huolehti kirkko ja hyvät ihmiset. Kerjäys
kiellettiin 1800-luvun alussa ja sen tilalle syntyivät elätehoito, ruotuhoito ja vaivaistalot. Asetus vaivaishoidosta (1852) on ollut merkittävä suunnannäyttäjä
järjestelmän uudistumisessa pitkälle tulevaisuuteen, aina nykyiseen sosiaalihuoltojärjestelmään asti. Köyhäinhoitolaki (145/1922) loi perustan vanhuspolitiikalle ja määritteli periaatteen velvollisuuslähtöisyydestä sekä avunantamisen
yksilöllisyydestä. Hoitopaikalle asetettiin tietyt kriteerit. Vanhusten hoidossa
yksityiskoteihin sijoittaminen kuitenkin väheni, kun laitoshoito alkoi kehittyä
1960-luvulla. (Ketola 2008, 15.)
Tänä päivänä vanhustyön pääpaino on kotihoidossa, jonka tavoitteena on
mahdollistaa vanhuksen kotona asuminen mahdollisimman pitkään (Ikäihmisten palvelujen laatusuosuositus 2008). Tulevaisuuden visiona pidetään kodinomaista perhehoitoa yhtenä vanhusten asumispalveluvaihtoehtona. Perhehoidon mahdollisuudet ovat maaseutumaisissa kunnissa hyvät, mutta tietämys
vanhusten perhehoidosta on vielä vähäistä (Mustakangas 2012, 10).
Sosiaalipalveluna omaishoito on tunnetumpi, mutta perhehoitoa sosiaalipalveluna kunnat eivät ole vanhustyössä juurikaan käyttäneet eivätkä omaiset ole
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osanneet hakea. (Noppari & Koistinen 2005, 11.) Vanhusten perhehoito on
vasta jalkautumassa Suomeen. Kiinnostus perhehoitoa kohtaan on kuitenkin
lisääntynyt erilaisten kehittämishankkeiden myötä. (Kuukkanen 2008, 92.)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja indikaattoripankin, SOTKAnet,
uusimman tilaston mukaan vuonna 2011 vanhusten perhekoteja oli 48, joissa
oli jatkuvassa perhehoidossa 89 vanhusta (SOTKAnet 2011). Lisäksi Perheliiton arvion mukaan lyhytaikaisessa perhehoidossa on noin 150 vanhusta. Leinosen mukaan tällä hetkellä vanhusten perhehoidon piirissä on jo noin sata
vanhusta (Leinonen 15.4.2013).
Vanhusten perhehoito on pääsääntöisesti ympärivuorokautista, mahdollisesti
vuosia kestävää hoitoa tai lyhytaikaista hoitoa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi omaishoitajien lakisääteisten tai muiden vapaiden pitämiseen, sairaalasta
kotiutuvan toipumispaikkana tai osavuorokautisena päivähoitopaikkana. Kunta
hyväksyy perhehoitajan ja vahvistaa kodin soveltuvuuden perhehoitotehtävään. Kunta ja perhehoitaja tekevät keskinäisen toimeksiantosopimuksen.
Perhehoito on avohoitoa, jota tehdään yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Kunnan tehtävänä on valvoa perhehoitoa. (Leinonen & Kuukkanen 2012, 20–21.) Vanhusten perhehoito on pääasiassa toimeksiantosopimukseen pohjautuvaa perhehoitoa. Perhekoti voi kuitenkin olla myös yksityistä ammatillista toimintaa, jolloin perhehoitaja tarvitsee toiminnalleen aluehallintoviraston luvan (Perhehoito on yksilöllinen vaihtoehto).
Vanhusten perhehoito mahdollistaa kodinomaiseen asumisen ja vanhuksen
osallisuuden arjen toiminnoissa. Osallisuus tukee vanhuksen fyysistä sekä
psyykkistä toimintakykyä. Perhehoito sopii esimerkiksi vanhuksille, joiden toimintakykyä rajoittaa alku- tai keskivaiheen muistisairaus, korkean iän tuoma
hauraus tai turvattomuus. Perhehoidon tavoitteena on vanhuksen yksilöllinen
hoito, ottaen huomioon vanhuksen tottumukset ja tavat. Vanhuksen elämänhistorian tuntemus ja hänen elämänkokemustensa kunnioittaminen ovat laadullisia tekijöitä perhehoitoa arvioitaessa. (Ketola 2008, 22; Kuukkanen 2008,
92–93.) Perhehoito on pieni sosiaalinen yhteisö, jossa yhteenkuuluvuus ja
kanssakäyminen toteutuvat niin ikätovereiden kuin sukupolvet ylittävienkin ihmissuhteiden kautta. Pieneen yhteisöön muodostuu monipuolinen verkosto,
jokaisen asukkaan yksilöllisten tapojen, mieltymysten ja erityispiirteiden seurauksena. (Kuukkanen, Ilmarinen & Leinonen 2012, 180.)
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Perhehoito tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden vanhusten asumisvaihtoehtojen kasvavaan kysyntään. Maaseudulla sijaitseva perhekoti sopii erityisesti
heille, jotka ovat asuneet elämänsä maaseudulla. Elämänjatkumo ja tuttu arjen ympäristö on tärkeää säilyttää myös ikääntyessä. Maaseutu ja luonto tuottavat lisäarvoa perhehoidolle. Vanhusten elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä
ovat koettu rauha, turvallisuus, ulkoilu, eläimet ja piha-askareet eli juuri sellaiset tekijät, joilla on hyvinvointia lisäävä vaikutus. (Kuukkanen ym. 2012, 176–
177.)
5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
5.1 Tutkimuskysymys ja tavoitteet
Perhehoito apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle – hanke määritteli
tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksen ja se on:
Mitä lisäarvoa maaseutuympäristö tuottaa vanhusten perhehoitoon?
Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa maaseutuympäristön (green care) käyttöä vanhusten perhehoidossa kolmesta eri näkökulmasta:
1) Vanhusten elämänlaadun parantaminen. Tässä näkökulmassa tarkastelemme maaseutuympäristön ja luonnon positiivisia vaikutuksia vanhuksen
elämään. Rappen (2005) mukaan luonnon tarkkailu ja kasvillisuuden näkeminen vaikuttaa mielialaan positiivisesti, rauhoittaa sekä parantaa unenlaatua.
2) Maaseutuympäristön resurssien hyödyntäminen. Maaseutuympäristössä,
jota tutkimuksemme koskee, on paljon luonnonresursseja, joita voisi hyödyntää perhehoidossa; isot tilat ja asuinrakennukset.
3) Toiminnan toteuttaminen maaseutuympäristössä. Maaseutuympäristö
mahdollistaa kodinomaisen ja yksilöllisen vanhusten hoidon, jossa luonto hyödynnetään asukkaiden hyvinvoinnin kohottajana. Vanhusten perhehoidon kodinomaisuus ylläpitää vanhusten toimintakykyä ja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ja mielekästä tekemistä myös pihapiirissä ja puutarhassa. Maaseutuympäristö voi myös aiheuttaa ongelmia perhehoitoon.
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Löytääksemme vastauksen tutkimuskysymykseen ja selvittääksemme green
care -ajattelun vaikutuksia edellä mainituissa näkökulmissa päädyimme kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimusmenetelmään, koska aineisto kerätään kohtaamalla ihminen hänen omassa asuinympäristössään. (Hirsjärvi, Remes &
Sajavaara 2007, 160.) Tutkimus tehtiin aineistolähtöisesti, jolloin sen pääpaino
oli havainnoimalla ja haastattelemalla tehdyssä aineistossa, jonka pohjalta
teoria rakentui. (Eskola & Suoranta 1998, 83.)
5.2 Tutkimuskohteet
Kohde 1.
Perhehoitajina toimi pariskunta, jotka olivat noin 60-vuotiaita. Heillä oli kolme
vanhusta perhehoidossa, joista kaksi ympärivuorokautisessa hoidossa ja yksi
lyhytaikaishoitopaikalla. Vanhusten fyysinen toimintakyky oli alentunut. Kaksi
vanhuksista liikkui itsenäisesti rollaattorin avulla, mutta yksi heistä oli liikuntakyvytön.
Kohde 1 sijaitsi maaseudulla noin 20 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta. Perhekoti oli seitsemän vuotta vanha omakotitalo, joka oli suunniteltu jo rakennusvaiheessa vanhusten hoitoon soveltuvaksi. Asuintiloissa ei ollut
kynnyksiä, tilavat oviaukot mahdollistivat pyörätuolilla kulkemisen kaikkialla
myös toimiviin pesutiloihin. Rakennuksen sisäänkäynnin yhteyteen oli rakennettu esteetöntä kulkua varten luiska (kuva 2).

Kuva 2. Luiska sisäänkäynnin yhteydessä

Piha-alue rajautui kahdelta sivulta metsään ja yhdeltä sivulta peltoon. Aitaa ei
pihassa ollut. Kulkuväylät olivat hiekkapäällysteiset. Puutarha oli hyvin hoidettu istutuksineen ja siellä kasvoi myös hyötykäyttöön kasviksia, hedelmiä, mar-
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joja ja juureksia (kuva 3). Pihalla oli myös kanala (kuva 4), jossa oli 30 kanaa
ja yksi kukko. Kanala tuotti kananmunia perheen omaan käyttöön sekä myyntiin.

Kuva 3. Puutarha ja kasvihuone

Kuva 4. Kanala

Kohde 2.
Perhehoitajina toimi pariskunta, jotka olivat iältään noin 50-vuotiaita. Heillä oli
neljä vanhusta ympärivuorokautisessa hoidossa ja lyhytaikaishoitopaikka.
Osalla vanhuksista oli liikkumisen apuvälineenä rollaattori.
Kohde 2 sijaitsi noin kymmenen kilometrin päässä kaupungin palveluista. Perhekotina oli paritalo, joka oli hankittu vanhusten perhehoitoa ajatellen. Vanhukset asuivat talon toisessa päädyssä ja perhehoitajat toisessa (kuva 5).
Asuinrakennuksen pesutiloihin oli tehty täydellinen remontti (kuva 6), jossa oli
huomioitu vanhusten turvallinen liikkuminen. Lattiamateriaali oli liukumaton ja
tartuntakahvojen tarve oli huomioitu. Muita muutostöitä asuntoon ei ollut tarvittu tehdä.

Kuva 5. Asuinrakennus julkisivulta

Kuva 6. Remontoidut pesutilat
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Piha-alue oli luonnollisesti rajautunut osittain peltoon, vanhaan kuusiaitaan,
(kuva 7), navettarakennukseen, metsään ja pihaan johtavaan tiehen. Pihalla
oli keinu (kuva 8), puutarhakalusteita (kuva 9) ja grillipaikka, joissa vanhuksilla
oli mahdollisuus viettää aikaa. Pihan kulkuväylät olivat laatoitettu. Puutarhan
runsaat istutukset olivat koristekasvillisuutta (kuva 10). Pihapiirissä oli vanha
navetta, jonne oli tarkoitus rakentaa harrastustila ja savusauna. Perhekodissa
oli kotieläiminä kissa pentuineen sekä koira. Kodin olohuoneesta löytyi jokaisen vanhuksen oma, kotoa tuotu keinutuoli (kuva 11).

Kuva 7. Takapiha

Kuva 8. Etupihan keinu

Kuva 9. Oleskeluterassi

Kuva 10. Pihan koristekasvillisuutta
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Kuva 11. Olohuoneen keinutuolit

Kohde 3.
Perhekodissa asui lapsiperhe, noin 40-vuotiaat vanhemmat sekä kaksi kouluikäistä lasta. Perheen äiti toimi perhehoitajana. Heillä asui neljä vanhusta
ympärivuorokautisessa hoidossa ja yksi vanhus lyhytaikaishoitopaikalla. Vanhukset liikkuivat itsenäisesti, mutta osa käytti rollaattoria apuvälineenä.
Kohde 3 sijaitsi noin 10 kilometriä kaupungin keskustasta. Perhekotina oli tilava kaksikerroksinen omakotitalo (kuva 11), jonka alakerrassa vanhukset asuivat ja yläkerta oli perheen käytössä. Taloon oli muutostöinä lisätty ainoastaan
pesu- ja wc -tiloihin tarvittavat tartuntakahvat. Perheen kotieläimenä oli koira.

Kuva 12. Asuinrakennuksen julkisivu
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Piha-alue oli rajaamaton ja sitä ympäröi laajat perunaviljelmät (kuva 13). Pihalla kasvoi pääasiallisesti koristekasveja, lukuun ottamatta villivadelmapensaita. Piha oli tasainen ja kulkuväylät olivat hiekkapäällysteiset. Talon etupuolella oli tilava, katettu terassi puutarhakalusteineen (kuva 14). Terassille pääsi
rollaattorilla luiskaa pitkin.

Kuva 13. Taustalla perunapelto

Kuva 14. Katettu terassi

Kohde 4.
Perhehoitajana toimi noin 60-vuotias nainen. Hänellä oli neljä vanhusta ympärivuorokautisessa perhehoidossa ja lisäksi yksi paikka lyhytaikaishoitoa varten. Kaikilla vanhuksilla oli diagnosoitu muistisairaus. He pystyivät liikkumaan
itsenäisesti rollaattorin avulla.
Kohde 4 sijaitsi järven rannalla, noin 30 kilometrin päässä lähimmästä kaupungista. Asuinrakennus oli hyvin vanha, tilava kaksikerroksinen sukutila (kuva 15). Vanhukset asuivat talon alakerrassa ja perhehoitajan makuutilat olivat
talon yläkerrassa. Taloa oli remontoitu, mutta vanhusten perhehoidon vuoksi
erillisiä muutostöitä ei ollut tarvinnut tehdä. Tartuntakahvat olivat valmiina. Piha-alue rajautui toiselta puolelta peltoon ja toiselta järveen (kuva 16). Istutukset olivat koristekasvillisuutta. Pihapiirissä oli aitta, navetta, katettu patio (kuva
17), savusauna, rantasauna ja pieni piharakennus (kuva 18). Perhekodin kotieläimenä oli koira.
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Kuva 15. Asuinrakennuksen julkisivu

Kuva 16. Järvinäkymä etupihalta

Kuva 17. Patio oleskeluun

Kuva 18. Pihakeinu rannalla

5.3 Tutkimusaineisto
Tutkimuksemme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen erityispiirre on, että sen tavoitteena ei ole löytää totuutta tutkittavasta
asiasta, vaan sen tavoitteena on tutkimisen aikana muodostuneiden tulkintojen avulla näyttää esimerkkejä ihmisen toiminnasta. (Vilkka 2009, 98.)
Aineistonkeruumenetelmänä käytimme haastattelua ja havainnointia. Menetelmät eivät ole yksistään laadullisen tutkimuksen menetelmiä, vaan niitä käytetään myös määrällisessä tutkimuksessa. Halusimme tutkimusasetelmasta
vapaan, joten käytimme havainnointia haastattelusta saadun materiaalin tukena. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71.) Tutkimuksen teoriaosuus on rakentunut
haastattelusta ja havainnoinnista saadun aineiston perusteella (Eskola & Suoranta 1998, 83.) Muistimme tueksi ja kirjallisen työmme elävöittämiseksi otimme valokuvia tutkimuskohteiden sisä- sekä ulkotiloista.
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Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna eli teemahaastatteluna. Teemahaastattelussa poimitaan tutkimusongelmasta keskeiset aihealueet, joita
haastattelussa olisi välttämätöntä käsitellä tutkimuskysymykseen vastaamiseksi. Haastattelun tavoitteena on, että haastateltava saa kertoa omin sanoin
kustakin teemasta luontevasti keskustelun lomassa. (Tuomi & Sarajärvi 2009,
75; Vilkka 2009, 101–102.) Meille annetun tutkimuskysymyksen pohjalta
teimme teemahaastattelurungon perhehoitajille sekä vanhuksille. Valitsemiamme teemoja tarkensimme muutamilla alakysymyksillä (liite 1).
Koimme tärkeäksi haastattelu- ja havainnointirungon testaamisen pilottikäynnillä kohteessa yksi. Pilottikäynnin jälkeen tapasimme Jyväskylässä opinnäytetyömme ohjaajan, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Katja
Ilmarisen. Keskustelimme haastattelurungon toimivuudesta ja tulimme siihen
tulokseen, että kysymyksiä olisi hyvä vielä tarkentaa. Tarkensimme haastattelurungon kysymyksiä ennen seuraavaa haastattelu- ja havainnointikäyntiä.
Kävimme 20.–21.8.2012 kahdessa kohteessa, jotka sijaitsivat noin 400 kilometrin ajomatkan päässä. Viimeisessä kohteessa kävimme 16.10.2012.
Vierailimme kohteissa keskimäärin 3–4 tuntia. Haastattelimme vanhuksia
luontevasti kahvipöydässä, mutta perhehoitajat haastattelimme erillisessä tilassa. Haastattelun lisäksi käytimme havainnointia osana tiedonkeruuta, vaikka sanotaankin, että se on haastattelun lisäksi tehtynä suuritöistä ja aikaa vievää. Koimme, että haastattelulla emme saisi tarpeeksi tietoa ja havainnointi
toisi käyttöömme monipuolisempaa tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 81) tutkimuskohteistamme.
Osallistuva havainnointi on toimiva menetelmä, kun tutkittavasta asiasta on
ennestään vähän tietoa. Se on hyvä keino saada tietoa tutkittavasta asiasta
yksilönä, yhteisönsä jäsenenä sekä suhteessa tutkijaan. Tutkijan roolissa voi
havainnoida tutkimaansa ilmiötä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Tutkijat osallistuvat tutkittavan kohteen arkielämään kahdessa roolissa, sekä tutkijana että vierailijana. (Vilkka 2009, 120.) Vierailemalla vanhusten arjessa pääsimme konkreettisesti havainnoimaan vanhuksia ja heidän asuinympäristöään. Havainnoimme tutkimuskohteissa 1) millä tavalla asukkaiden tarpeet oli
otettu talossa/pihalla huomioon 2) millaisia muutostöitä asunnoissa oli jouduttu
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tekemään (esteellisyys, aistivirikkeet, kasvillisuus, kalusteet, varusteet) 3) oliko toimintaympäristössä epäkohtia (rajattu alue, kulkuväylät, valaistus, toiminnallisuus) 4) oliko ympäristö viihtyisä 5) tuottiko tila jotain lisäarvoa (puhdas
ruoka, viljelykset) ja 6) vanhusten osallisuus arjen askareisiin.
Havainnointia varten teimme havainnointirungon, jonka avulla kiinnitimme
huomiomme eri kohteissa samoihin asioihin; asukkaiden tarpeiden huomiointi
asuinrakennuksessa ja pihamaalla, asuntoon tehdyt muutostyöt, esteettömyys, aistivirikkeet, kasvillisuus, kalusteet, mahdolliset epäkohdat toimintaympäristössä, ympäristön viihtyisyys, maatilan tuottama lisäarvo ja vanhusten osallisuus perhekodin arjen askareisiin.
Aineistonkeruun jälkeen muutimme sen helposti analysoitavaan muotoon.
Haastattelusta saadun aineiston kohdalla se tarkoittaa sitä, että nauhoitukset
purettiin tekstimuotoon eli litteroitiin. (Vilkka 2009, 115). Aineisto litteroitiin sanatarkasti, jättäen siitä kuitenkin pois sen mikä ei ollut meidän tutkimuskysymyksen näkökulmasta oleellista. Käytimme pohjana litteroidun aineiston kirjoittamiselle teemahaastattelun runkoa. Näin menettelemällä saimme aikaiseksi valmiiksi jäsennellyn kokonaisuuden, josta oli helppo tehdä analyysi. Litteroitua materiaalia tuli kaikista kohteista yhteensä 43 sivua.
Litteroinnissa emme välttyneet ongelmilta, sillä joissakin nauhoitteissa ympäristön taustaäänet sekoittivat haastateltavan puhetta. Puheesta oli ajoittain
vaikea saada selvää myös sen vuoksi, koska innostuneet vanhukset puhuivat
samanaikaisesti. Litterointi oli työlästä, koska jouduimme kuuntelemaan aineiston läpi useita kertoja taustahäiriöiden vuoksi. Myös haastateltavien käyttämä paikallinen murre vaikeutti litterointiamme.
5.4 Aineistonanalyysi
Analyysitavaksi valitsimme aineistolähtöisen sisällönanalyysin, koska sen tavoitteena on löytää tyypillinen kertomus tutkimusaineistosta. Aineistonkeruun
jälkeen, kuitenkin ennen aineiston analysointia, päätimme yhdessä mitä aineistosta etsitään. Ensin karsimme pois epäolennaisen tiedon, jolla ei ollut
ennalta asetetun tutkimuskysymyksen kannalta merkitystä. Pilkoimme aineiston osiin, tiivistimme sen, jonka jälkeen teemoitimme sen uudeksi kokonai-
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suudeksi. Nimesimme ryhmät sisältöä kuvaavaksi. (Vilkka 2009, 140.) Purimme aineiston eri teema-alueisiin eli jaoimme aineistot omiin luokkiinsa (liite 2).
Analyysin teemoina olivat maaseutuympäristö, eläimet, perhehoidon haasteet
maaseudulla, vanhusten osallisuus ja yhteisöllisyys. Maaseutuympäristöteeman jaoimme alakategorioihin, nautinto, vapaus ja luonto, koska ne tulivat
voimakkaasti esille haastatteluissa. Teemaotsikoiden alle etsimme haastateltavien suoria lainauksia litteroidusta tekstistä, josta poimimme teemoihin liittyvät asiat. Tulosten tulkinnassa peilasimme oman tutkimuksemme tuloksia aiemmin tehtyihin muihin tutkimustuloksiin sekä teoriatietoon.
6 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU
6.1 Maaseutuympäristö
Tässä tutkimuksessa kaikki haastatellut vanhukset, yhtä lukuun ottamatta, olivat maaseudulta lähtöisin. Vanhukselle ikkunasta avautuvalla luonnonympäristöllä voi olla suurempi merkitys kuin esimerkiksi lähellä sijaitsevilla palveluilla. (Yli- Viikari ym. 2009, 49.) Kaikissa kohteissa ikkunoista avautui näkymä
luontoympäristöön; pellolle, metsään tai järvelle (kuva 19).

Kuva 19. Perhekotien ikkunanäkymiä
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Lilja, Yli-Viikari, Heikkilä, Kivinen, Kirveennummi & Rantamäki-Lahtinen (2008,
7) ovat todenneet vuosina 2005–2007 tehdyssä tutkimuksessa, että maaseutuympäristö oli terapeuttinen. Useimmat edellä mainittuun tutkimukseen osallistuneet vanhukset olivat maalta kotoisin ja maalla asuminen tuotti heille mielihyvää, koska vanhemmiten ajatuksenkulku suuntaa nykyisyydestä lapsuuteen. Tutkimuksessa todettiin, että maalla, turvallisessa ympäristössä oli hyvä
ulkoilla ja liikkua, joka taas ylläpitää vanhuksen fyysistä kuntoa. Kaunis luonto
ja rauhallisuus vaikuttivat mielialaan kohottavasti ja mahdollistivat hiljentymisen. Ulkona nähdyt asiat toivat virikkeitä keskusteluun ja maatilan töiden ja
eläinten seuraaminen motivoi laiskatkin liikkujat ulkoilemaan. Eeva Juvan
maisterintutkielmassa (2009, 93) todetaan, että maatilaympäristö ja maatilalla
tehtävät työt tarjoavat hoivayritysten asiakkaille virikkeitä ja monipuolista sekä
mielekästä tekemistä.
Tässä tutkimuksessa kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että maaseutuympäristössä toteutettavassa vanhusten perhehoidossa vapauden tunne ja
ympärillä oleva luonto ovat merkityksellisiä. Vapauden tunne koettiin siten, että ei ollut tarkkaan suunniteltua aikataulua päivän askareissa vaan asioita tehtiin silloin kun siltä tuntui. Päivän aikana kohteissa saatettiin tehdä esimerkiksi
käynti kahvilaan tai kauppaan.
Kysyessämme perhehoidossa olevilta vanhuksilta mikä maaseudulla asumisessa on kaikkein mukavinta, he vastasivat:
”Se on vähän kun kotona olis. Saa tehdä niinkun haluaa.”
”Tietysti se on se vapaus, saa mennä pellolle, kylähän ja kirkkohon.”
”No, en mä tiiä se on se vapaa sellaanen… Kiva et saa mennä
pihalle tohon ja istuskelemaan tohon ja sellaasta nautintoa. Ilimaasta nautintoa.”
Maaseudun tuomaa lisäarvoa perhehoidon arkeen toivat puhdas ruoka omasta maasta, yksilöllinen hoito, maaseudun rauhallisuus ja viihtyisyys. Haastatteluista nousi erityisen voimakkaasti esille vapauden tunne, kun saa olla oma it-
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sensä eikä tarvitse katsoa kelloon. Vanhusten yksilöllisyyttä kunnioitettiin ja
asukkaiden tarpeet huomioitiin. Vanhuksen itsemääräämisoikeutta ei loukattu,
sillä vanhusten ääntä kuunneltiin. Elämä maaseudulla on verkkaista eikä siellä
pidetä turhaa kiirettä puhumattakaan säntillisistä aikatauluista. Vanhuksilla oli
mahdollisuus nukkua aamuisin pidempään, jos niin halusivat. He saivat myös
ulkoilla omien mieltymystensä mukaisesti. Kaksi vanhuksista kertoi:
”Se just se ku on vapaus ja luontoa ja sitte tää on vapaata, puhtahat ilmat eikä mitään pakokaasua.”
”Se on se justiin että saa olla niinku oma ittensä. Täällä ei aina olla kellon mukahan eletä. Silloon syödähän ja juodahan kun on aika ja kerkiää ja ettei siihen kelloon kattota aina. Jotta se on mun
mielestä.”
Kaikissa tutkimuskohteissa oli toimivat ja tilavat asuinrakennukset sekä pihaalueet. Kaikkialla oli tilaa kulkea esimerkiksi rollaattorilla ja väljyys lisäsi toimivuutta, joka mahdollisti vanhuksen turvallisen sisällä liikkumisen, jos toimintakyky oli madaltanut siten, että se oli esteenä yksin ulkoiluun.
Perhehoito apu vanhuksille ja mahdollisuus maaseudulle -hankkeen sisällä
tehdyn haastattelututkimuksen mukaan osa haastatteluun osallistuneista perhehoitajista korosti sitä, että perhehoitoon soveltuvien tilojen tulee olla avarat
ja tilavat. Tutkimuksessa todettiin, ettei esimerkiksi pieni matka wc-tiloihin ole
esteellisyyttä tuovana, vaan se ylläpitää vanhusten toimintakykyä. (Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Perhehoitoliitto ry & Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2012.) Istutukset toivat viihtyisyyttä ja piha-alueet olivat laaja-alaisia.
Asuinrakennuksia ympäröivä puhdas luonto antoi oman lisäarvon maaseudun
kohteille. Naapureita ei asunut aivan vieressä, joka takasi oman rauhan perhekodeille. Kaikissa kohteissa oli oma sauna ja sen lisäksi kahdessa kohteessa piha-alueelle oli rakennettu savusauna, josta myös vanhukset pääsivät
nauttimaan. Yksi saunomisesta pitävä vanhus mainitsi:
”Kyllä tää on kaikkein parahin, sauna lämmin joka ilta, sitten vihdat käyntihin.”
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Viitaten edellä olevaan tutkimukseen (Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry ym.
2012) ja verraten sitä omaan tutkimustulokseemme voimme todeta, että
asuinympäristö on merkityksellinen vanhusten toimintakyvyn ylläpitäjänä ja
hyvinvoinnin lisääjänä. Ei siis ole yhdentekevää missä hoitokoti sijaitsee. Viihtyisät, laaja-alaiset piha-alueet ja lähiluonto tarjoavat vanhuksille mahdollisuuden esimerkiksi turvalliseen ulkona oleskeluun, osallisuuden pieniin puutarhaaskareisiin ja marjanpoimintaan.
6.2 Eläimet
Jokaisessa tutkimuskohteessa oli kotieläimiä, kuten koiria, kissoja, kanoja ja
lehmiä. Perhekodeissa olisi ollut mahdollisuus eläinterapian tai muun ammatillisen eläinavusteisen toiminnan harjoittamiseen, mutta sitä ei tietoisesti harjoitettu. Eläinterapian harjoittamiseen vaaditaan erillinen terapiakoulutus. Sen sijaan näimme, että eläinavusteinen toiminta toteutuu kohteissa kuin itsestään.
Asukkaiden läheisyyden tarve täyttyi, kun he halasivat ja rapsuttivat kotieläimiä. Haastatteluun osallistuneiden perhehoitajien mielestä eläinten seuraaminen vie vanhusten ajatukset pois heidän omista vaivoistaan ja kolotuksistaan. Yli- Viikari ym. (2009, 53) toteavat tehtyjen tutkimusten perusteella,
että eläimet ovat vanhuksille hyvin tärkeitä hoivaympäristössä. Myös me
voimme todeta tutkimuksemme perusteella, että eläimet tuovat iloa vanhusten
elämään. Yhdessä kohteessa oli 30 kanan kanala, joka tuottaa kananmunat
perheen omaan käyttöön sekä myyntiin.
Maaseudulla seurattiin kotieläinten lisäksi myös metsäneläinten elämää. Yksi
perhehoitajista kertoi:
”Täällä näkee kaikkia näitä sellaisia eläimiä mitä ei ole kaupungissa esimerkiksi, lehmät ja hevoset naapurissa. Metsän eläimet
ketut ja fasaanitkin kävelevät pihalla keväällä ja alkukesällä. Kettuja näkee talvella ja jänikset ja kaikki nää tällaiset.”
Vanhukset kertoivat nauttivansa erityisesti lintujen seuraamisesta, ikkunasta
katsellen tai pihamaalla oleskellessaan:
”Ihmettelen oikein miten nii niin hirveest on lintuja.”
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”Nytkin pääskysen poikaset opettelevat lentämään niin ihanasti.
On västäräkkejä, talitinttejä pieniä, mutta ne pääskyset on kaikista
ihanempia, tosi pikkuisia. Ihana seurata kun odottavat räystään
reunalla ruokaa emolta.”
6.3 Perhehoidon haasteet ja ongelmat maaseudulla
Maaseutu voi asettaa myös haasteita vanhusten perhekotien toimintaan ja
esimerkiksi pitkät välimatkat voivat olla ongelma palvelujen saamisen kannalta
(Tedre & Pulkkinen 2010, 12). Etäisyydet saattavat lisätä kuljetuskustannuksia
ja ne voivat luoda tunteen siitä, että on eristynyt ja yksin. Se mikä toiselle tuo
vapautta ja avaruutta, voi toiselle luoda ahdistavan tunteen. (Yli-Viikari ym.
2009, 49.) Liikkuminen on suurelta osin yksityisautoilun varassa ja joukkoliikennettä on vaikea järjestää (Ruonakoski 2004, 19). Oma auto on tärkeä kulkuväline. Maaseudulla sivuteiden talvikunnossapito on oleellista ympärivuotisen liikkumisen turvaamiseksi (Lehmuskoski 2002, 47). Välimatka ei ole este,
vaan etäisyys taajamasta voi olla myös etu. Yrittäjiä maaseutu houkuttelee
muun muassa kiinteistöjen alhaisemmalla hintatasolla, sillä se mahdollistaa
saamaan pienemmillä investoinneilla avarammat tilat yrityksen käyttöön. Vanhusten hoivakoteja tarkasteltaessa maaseudulla sijainti voi olla haittana, jos
pitkät välimatkat keskustaan ja palveluiden ulottuville vaikeuttavat asumista.
(Yli- Viikari ym. 2009, 49.)
Kaikki haastattelemamme perhehoitajat kokivat, että maaseutu ei aseta erityisiä haasteita vanhusten perhehoidon toteuttamiselle. Yksi perhehoitaja toi kuitenkin esille, että päällystämätön hiekkatie on haaste pyörätuolilla liikkuvalle.
Kolmen perhehoitajan mielestä välimatkat eivät olleet esteenä, mutta yhden
mielestä arjen elämää hankaloittaisi, jos kauppaan olisi yli 20 kilometrin matka. Kysyessämme vaikeuttavatko pitkät välimatkat tai perhekodin sijainti arjen
elämää, he vastasivat:
”Ei missään nimessä. Kun on autot, jotka kulkee, jos on bensaa
tankissa, niin tähän asti on aina päästy.”
”Meill' ei täs oikeestaan ole ollut ketään sellasta, joka olis valittanut sitä, että tää olis jotenkii syrjässä.”
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6.4 Osallisuus ja yhteisöllisyys
Maaseutuun liitetään usein käsite yhteisöllisyys, joka koetaan vahvana, niin
sanotusti ”vanhan hyvän ajan” käsitteenä. Maaseudun yhteisöllisyydestä on
noussut hyviä perinteitä, esimerkkinä maataloustöissä harjoitetut talkooperinteet. Yhteisöllisyys koetaan usein hyvänä, positiivisena asiana, mutta aina se
ei ole pelkästään sitä. Siihen voi liittyä myös kielteisiä piirteitä: suljetut ja/tai tiiviit yhteisöt voivat olla myös ahdistavia. Yhteisöllisyys ei yksistään liity maaseutuun vaan sitä on ilmennyt myös kaupungeissa, esimerkkinä kaupunkien
kortteleissa pihan lapsista on pidetty yhdessä huolta. Yhteisöllisyys kuitenkin
pääsääntöisesti koetaan miellyttävänä, positiivisena asiana. Yhteisöllisyys sana liitetään usein myös sosiaaliseen pääomaan. (Tiihonen & Pirnes 2012,
120.)
Maria Kuukkasen (2012) mukaan perhekoti asuinympäristönä mahdollistaa
vanhuksen arkeen osallistumisen. Yhteisöllisyyden voima näkyy perhehoidossa siten, että muun muassa vanhusten unilääkkeiden käyttö ja terveyskeskuskäynnit ovat vähentyneet.
Kaikissa tutkimuskohteissa vanhukset osallistuivat arjen askareisiin yksilöllisen toimintakykynsä ja voimavarojensa mukaan. Arjen askareita olivat ruoan
laitto, leipominen, pöydän kattaminen, kevyet siivoustyöt, pihatyöt ja pyykkihuolto. Vanhukset osallistuivat voimiensa mukaan myös puutarhanhoitoon,
marjojenpoimintaan, kukkien istutukseen ja istutusten kitkemiseen. Kaikkien
kohteiden miesasukkaat nauttivat osallisuudestaan perhekodin pieniin korjaus- ja huoltotehtäviin. Erään perhehoitajan puoliso kertoi:
”Jotaki semmosia pieniä juttuja, ei ne nyt mitään mahdottomast’
enää pysty. Riippuu ihan kunnost’ ja mielialast’.”
Kaksi haastateltavaamme toi esille naapuriavun tärkeyden. Yhdessä kohteessa perhehoitaja koki naapuriavun olevan ensiluokkaisen tärkeää. Naapuri kävi
kitkemässä kukkapenkit hänen luonaan. Naapuri auttoi tarvittaessa myös
kauppa-asioissa. Voimme todeta, että naapuriapu on maaseudun yhteisöllisyyttä; toinen toisestaan aitoa välittämistä ja pyyteettömän avun tarjoamista.
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7 LOPUKSI
7.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus
Tutkimuksen eettisyys ja tutkijoiden eettiset ratkaisut kulkevat käsi kädessä.
Uskottavuus perustuu siihen, että tutkijat noudattavat hyvää tieteellistä tutkimuskäytäntöä. Tutkijoina olemme ottaneet huomioon muiden tutkijoiden työt
ja saavutukset kunnioittamalla heidän työtään osittamalla tarkoin lähdeviitteet
tekstissä sekä tutkimuksemme on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132–133.) Olemme noudattaneet hyviä
eettisesti kestäviä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Olemme noudattaneet rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä ja tutkimustulosten esittämisessä. (Vilkka 2009, 30.)
Tutkimuksen validiteetti eli sen pätevyys tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä
mitata sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoituskin mitata. Pätevyyttä tarkastellaan
jo tutkimuksen alkuvaiheessa, aineiston keräämistapaa suunniteltaessa. (Vilkka 2009, 161.) Tämän tutkimuksen pätevyys muodostuu siitä, että olemme
saaneet teemahaastattelun ja sisällön analyysin avulla vastauksen tutkimuskysymykseemme.
Tutkimuksen reliabiliteetti eli luotettavuus tarkoittaa tulosten tarkkuutta eli
haastattelun kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia ja mittaustulosten toistettavuutta. Jos toistaisimme samoille henkilöille samat kysymykset, saisimme
samat vastaukset. (Vilkka 2009, 161.) Tutkimuksen vaiheet, menetelmien
käyttö sekä tutkimuksen teko on tarkoin ja yksityiskohtaisesti selitetty työssämme, joka lisää Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2007, 233) mukaan
tutkimuksen luotettavuutta. Elävöitimme tutkimustulosten tulkintaa haasteltavien suorilla lainauksilla. Lisäksi tutkimuksemme luotettavuutta lisää useamman kuin yhden menetelmän käyttö.
7.2 Pohdinta
Keväällä 2012 meidät valittiin useamman hakijan joukosta Maa- ja kotitalousnaiset ry:n tilaaman opinnäytetyön tekijöiksi. Kesällä 2012 teimme haastatteluja havainnointivierailut neljään maaseutuympäristössä sijaitsevaan vanhusten
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perhekotiin. Ennen vierailujamme anoimme tutkimusluvan kunkin perhehoitajan toimeksiantajakunnalta. Turvataksemme oikeutemme haastattelumateriaalin ja kuvatallenteiden käyttöön opinnäytetyössämme, kunnan antaman tutkimusluvan lisäksi perhehoitajat allekirjoittivat suostumuksensa. Perhekodeissa
asuvien vanhusten valokuvaamiseen olisimme tarvinneet vanhusten omaisilta
erillisen luvan. Syksyllä 2012 analysoimme saamamme aineiston.
Tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä maaseutuympäristöstä sellaisia näkökulmia, jotka tuottavat lisäarvoa vanhusten perhehoitoon. Kysyimme perhehoitajilta myös maaseudun tuomista ongelmista hoidon ja asumisen järjestämisessä. Pääsimme tutkimaan aihetta, jota ei ole aiemmin tutkittu. Mielestämme
onnistuimme tutkimuksessamme ja saimme vastauksen meille ennalta määriteltyyn tutkimuskysymykseen. Uskomme tutkimus sen herättävän mielenkiintoa, koska green care -toiminta on uutta Suomessa. Osa haastatelluista perhehoitajista oli kuullut käsitteen green care, mutta he eivät osanneet sitä määritellä. Havaintojemme mukaan perhekodit tarjosivat tiedostamattaan green
care -ajatteluun pohjautuvaa hoitoa.
Green care -toimintaan ollaan vasta kouluttamassa ihmisiä, poislukien vakiintuneet toimintamuodot kuten ratsastusterapia. On nähtävissä, että toiminnalle
on kysyntää. Missään nimessä ei ole kysymys uudesta asiasta, vaan hyvin
vanhasta, joka on tänä päivänä herättänyt ihmisten mielenkiinnon. On muistettava, ettei kaikki vihreä tarkoita samaa kuin green care. Usein green care menetelmien käyttö vaatii ohjaajan koulutuksen ja toiminnan tulee olla vastuullista sekä tavoitteellista. Tässä työssä käytimme green care -määritelmää
melko väljästi – sen voi useimmissa kohdin samaistaa termiin luontoympäristö
tms.
Green care -ajatteluun pohjautuva vanhustenhoito vaikuttaa positiivisesti perhekotien vanhuksiin. He kokivat, että maaseutu asuinympäristönä tarjoaa heille ainutlaatuisen luontoyhteyden sekä vapauden tunteen, jota kaupunkiympäristössä ei välttämättä voi saada. Vanhukset ovat kiinnostuneita luonnontapahtumista ja nähtävissä on, että luontoympäristön vaikutus vanhusten perhehoidossa on merkityksellistä. Luontoympäristö ja eläimet olivat luontevasti
mukana maaseutuympäristössä sijaitsevien perhekotien arjessa. Luontoa ha-
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vainnoitiin, elämiä hoidettiin sekä tehtiin yhdessä piha- ja puutarhatöitä. Perhekotien vanhustenhoidossa luontoa käytettiin hyvinvoinnin lähteenä, vaikka
ammattimaisesta ja tiedostetusta green care -toiminnasta ei varsinaisesti kyse
ollutkaan.
Perhekodit olivat hyödyntäneet hyvin olemassa olevat resurssit. Vanhuksilla
on tilaa liikkua ja perhehoitajilla on mahdollisuus yksityisyyteen tilavissa asunnoissa. Esimerkiksi pienessä kerrostaloasunnossa tähän ei ole mahdollisuutta. Harvaan asutussa maaseutuympäristössä yhteisöllisyyden merkitys korostuu ja esimerkiksi naapuriapu on tärkeä resurssi, jota hyödynnetään. Tänä
päivänä palvelut keskitetään taajamiin, mutta vanhuksille suunnatut kunnan
tarjoamat palvelut yltävät myös maaseudulle. Kaikissa kohteissa esimerkiksi
kunnan kotisairaanhoitaja kävi säännöllisesti vanhusten luona. Myöskään yksityisille palveluntarjoajille, kuten jalkahoitajalle, hierojalle ja parturille, välimatka asiakkaiden luo ei tuottanut ongelmaa.
Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (2008) tavoitteena on edistää vanhusten hyvinvointia ja terveyttä. Sen tavoitteena on myös parantaa annettavien
palvelujen laatua sekä niiden vaikuttavuutta. Näkemämme ja kuulemamme
perusteella voimme todeta, että Ikäihmisten palvelujen laatusuositukset toteutuivat tutkimuskohteissamme. Perhekodeissa tapaamamme vanhukset näyttivät ulospäin onnellisilta ja hyvinvoivilta. Perhehoitajien kertoman mukaan joidenkin vanhusten lääkehoitoa oli voitu vähentää jo lyhyen ajan sisällä, kun
vanhus oli muuttanut perhekotiin. Yksi vanhuksista kertoi:
”Niin, mutta kun mää oon tullut tänne sairaalasta suoraan ja mää
olin aivan, jotta en tiennyt tullooko kuolema vai, jotta mikä tulloo ja
enkä mää täällä montaa päivää ollut kun mää tulin aivan entiseksi.”
”Jotta tällääsiä paikkoja pitäis olla paljo, jotta nämä tällääset justiinsa vanhoille ihmisille virkistyspaikkoja. Samalla terveeksi tuloo.”
Vapauden tunne korostui vanhusten puheissa. Vapaus koettiin mahdollisuutena olla oma itsensä, syödä, juoda, saunoa tai ulkoilla, juuri silloin, kun itse sitä
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halusi. Hyväksyttävää oli sekin, jos vanhus ei halunnut tehdä mitään. Perhekodissa ei katsottu tarkoin kelloa, vaan päivät kuluivat omalla painollaan. Tietyistä rutiineista ja päivärytmistä pidettiin kiinni, mutta elämä ei kaatunut pieniin muutoksiin eikä viivästyksiin. Tutkimuksemme perusteella voimme todeta,
että vanhukset saivat heidän yksilölliset toiveensa ja tarpeensa huomioivaa
hoitoa.
Saamamme tiedon mukaan myös vanhusten lähiomaiset olivat tyytyväisiä
perhehoitoon. Perhehoitajien mielestä työ on, raskaudestaan huolimatta, antoisaa ja palkitsevaa. Vertaistuen puuttuminen koettiin kuitenkin haasteena.
Perhehoito asumispalveluvaihtoehtona sopii kaikille vanhuksille, joilla on riittävä toimintakyky tallella. Kaksi perhehoitajista kertoi, että haasteellisten henkilökemioiden vuoksi, kunta oli joutunut siirtämään perhekodissa asuvan vanhuksen laitoshoitoon. Perhekodeissa henkilökemioiden täytyy toimia perhehoitajan ja asukkaiden välillä. Perhehoitoon ei yleensä sijoiteta vuodepotilaita,
mutta yhdessä kohteessa tapasimme vanhuksen, joka oli täysin vuoteeseen
hoidettava. Hän ei pystynyt kommunikoimaan enää sanallisesti vaan ainoastaan kehonkielellä. Tämä vanhus oli perhehoitajan lähisukulainen eikä häntä
sen vuoksi haluttu siirtää laitoshoitoon. Näimme omin silmin, että vanhusta
hoidettiin rakkaudella ja uskomme, ettei hän olisi voinut saada missään muualla parempaa hoitoa ja huolenpitoa.
Perhekodeissa elettiin normaalia kodin arkea, joka vahvisti yhteisöllisyyttä.
Kenenkään ei tarvinnut olla yksin, mutta jokaisella oli mahdollisuus myös
omaan rauhaan. Vanhukset eivät kaivanneet kodinomaisessa asuinympäristössä heille erikseen suunniteltua ohjelmaa, vaan kaikki osallistuivat arjen toimintoihin mieltymystensä ja toimintakykynsä mukaan. Vanhustyössä, perhehoidossakin on tärkeää huomioida vanhusten elämänkaari. Perhehoitajat kunnioittivat vanhusten yksilöllisiä, heidän eletyn elämänsä totuttuja tapoja ja tarpeita. Vanhojen asioiden muistelu ja laulujen laulelu kuuluivat perhehoidon arkeen. Luonto, eläimet ja lapset toivat mielekästä sisältöä vanhusten arkeen ja
toisen vanhuksen juttuseura oli sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta merkittävää.
Lapsiperheen jäsenyys koettiin rikkautena, jota laitoshoidossa ei voida saavuttaa. Vanhukset auttoivat lapsia koulutehtävissä. Lapset kertoivat vanhuksille
ilonsa ja surunsa ja vastavuoroisesti saivat kuulla vanhusten kertomuksia
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menneiltä ajoilta. Välttämättä heidän kesken ei tarvittu edes sanoja, vaan
vanhuksille tuotti iloa jo lasten touhujen seuraaminen.
Kaikissa neljässä perhekodissa tapasimme joukon onnellisia vanhuksia. Heidän tyytyväisyytensä paistoi heidän kasvoiltaan, kun he hymyilivät ja kertoivat
avoimesti elämästään perhekodin asukkaana. Tunne, jonka saimme kokea, oli
voimakas ja sitä on vaikea pukea sanoiksi, sillä niin vaikuttavaa se oli. Voimme yhdestä suusta todeta, että tunsimme itsemme erityisen tervetulleiksi ja
onnellisiksi vieraillessamme maaseutuympäristössä sijaitsevissa perhekodeissa. Vakuutuimme siitä, että maaseutuympäristöllä on voimakas merkitys ihmiseen; luonto elvyttää ja rauha, vapaus sekä kodinomainen ympäristö vaikuttavat edistävästi myös vanhusten hyvinvointiin.
Haastattelun lisäksi havainnointi, tutkimuskohteissa paikan päällä, oli antoisa
tapa hankkia tutkimusaineistoa. Sen pohjalta voimme päätellä, että haastattelemamme perhehoitajat viihtyivät maaseudulla eivätkä välimatkat olleet heille
este toteuttaa perhehoitoa. Kaikki eivät kuitenkaan viihdy maaseudulla, joten
työ maaseutuympäristössä sopii tietyntyylisille ihmisille. Usein luullaan, että
perhekodin perustaminen vaatii paljon muutostöitä asuntoon. Näin ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen perusteella, sillä jo pienet muutokset, kuten tartuntakahvojen lisääminen, mattojen poistaminen ja luiskien rakentaminen, voivat olla riittävät vanhusten esteettömään ja turvalliseen liikkumiseen. Pihapiirin
ei tarvitse olla rajattu, koska maaseudulla luonto rajaa pihan. Kohteissamme
rakennetut aidat olisivat jopa häirinneet maisemaa. Osassa kohteista oli rakenteilla tai jo rakennettu pihasauna. Yhdessä kohteessa oli savusauna ja toisessa tilava askartelu- tai vapaa-ajantila, vanhusten tarpeisiin, esimerkiksi
hengellisiä tilaisuuksia varten. Olisiko tämä kaikki mahdollista kaupungissa?
Onko vanhusten perhehoito maaseutuympäristössä pelastus suurten ikäluokkien ikääntyessä, silloin kun he ovat asumispalvelujen tarpeessa? Nykyyhteiskunnassa eletään mielenkiintoisia aikoja, koska heinäkuussa 2013 voimaan astuu vanhuspalvelulaki, jonka tarkoituksena on muun muassa turvata
vanhusten palvelutarpeet. Maaseutuympäristö tarjoaa vanhusten perhehoidolle hyvät resurssit hyvinvointia edistävään vanhustyöhön. Toiminta säilynee
melko marginaalisena, mutta se kiistatta tarjoaa yhden vaihtoehdon vanhus-
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ten asumispalvelujen valikkoon. Yltävätkö lakisääteiset palvelut tulevaisuudessa maaseutuympäristössä asuville vanhuksille, kun palvelut keskitetään
kuntakeskuksiin?
Jatkotutkimuksena näkisimme tarpeelliseksi tutkia perhehoitajien vertaistukitoiminnan merkitystä. Vanhusten perhehoitajilta nousi voimakas tarve vertaistukeen työssä jaksamiseen. Ehdotimme heille sosiaalisen median hyväksikäyttöä vertaistukiverkoston luomiseen, koska perhehoitajat tekevät työtään
eri puolella Suomea, pitkien välimatkojen päässä toisistaan.
Tutkimusprosessi on ollut opettavainen ja vaativakin, mutta olemme saaneet
siitä itsellemme paljon. Prosessin edetessä mielenkiintomme vanhustyön kehittämishaasteisiin ja perhehoidon tunnettavuuden lisäämiseen on kasvanut ja
ammatillinen osaamisemme vanhustyön haasteiden edessä on vahvistunut.
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7.3 Kiitokset
Tämän opinnäytetyön tekeminen oli antoisaa. Haluamme kiittää kaikkia heitä,
jotka olivat tukenamme matkan varrella. Aluksi osoitamme kiitoksemme Kymenlaakson ammattikorkeakoulun lehtori, Tuija Suikkanen-Malinille, koska
hän tarjosi meille oppilaitokselta tilattua opinnäytetyötä. Kiitämme myös rakentavasta ja napakasta ohjauksesta.
Kiitämme Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n kehityspäällikkö Miia Nättiä,
koska hän valitsi meidät, useiden hakijoiden joukosta, tämän opinnäytetyön
tekijöiksi. Kiitoksemme yhteistyöstä myös Liisa Niilolalle.
Kiitoksemme Terveyden ja hyvinvointilaitoksen erikoistutkijoille Katja Ilmariselle sekä Mari Kattilakoskelle ohjauksesta, jotta pääsimme työn alkuun. Katjalle
vielä erityiskiitokset erittäin hyvästä, rohkaisevasta ja kannustavasta ohjaustyöstä ja siitä, että jaksoit tukea meitä loppuun asti.
Lämpimät kiitoksemme osoitamme haastatteluun osallistuneille, vanhuksille
sekä perhehoitajille, jotka antoivat meille mahdollisuuden vierailla kodeissaan.
Ilman heidän vieraanvaraisuuttaan ja avoimuuttaan emme olisi saaneet materiaalia tutkimustyöhömme.
Kiitämme Perhehoitoliitto ry:tä ja Terveyden ja hyvinvointi laitoksen / Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Hyvinvointipalvelujen teemaryhmää saamastamme taloudellisesta tuesta, jolla saimme katettua haastattelumatkoilta kertyneet
kulut.
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Teemahaastattelurunko
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Perhehoitajan tausta:
1. Kerro hieman itsestäsi; ikäsi, sukupuoli, koulutus, perhesuhteet, työkokemuksestasi.
Motiivi vanhusten perhehoitoon maaseudulla
1. Mikä innoitti aloittamaan vanhusten perhehoidon omassa kodissa? Miksi juuri vanhukset eikä esim. lasten perhehoito?
2. Miksi juuri tämä työ ja tässä ympäristössä?
3. Toimeentulon lähde vai kutsumustyö?
Asukkaat
1. Kuinka monta vanhusta tällä hetkellä asuu kodissasi?
2. Mitä kautta asukkaat ovat valikoituneet ja millainen fyysinen kunto vanhuksilla on?
3. Osallistuvatko vanhukset kaikkiin arkipäivän askareisiin, kuten pyykinpesuun, siivoukseen, ruoan laittoon? Millä tavalla?
4. Osallistuvatko he maatilan töihin? Millä tavalla?
5. Ovatko asiakkaan läheiset ihmissuhteet säilyneet välimatkasta huolimatta?
6. Millaista viriketoimintaa vanhuksille järjestetään?
7. Millä tavalla tilan viljelystoiminta vaikuttaa vanhusten/asukkaiden rytmiin?
Maaseutuympäristö / maatila
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mitä lisäarvoa mielestäsi maaseutu tuo vanhusten perhehoidolle?
Mitkä ovat juuri tämän tilan perhehoitoon lisäarvoa tuovat tekijät?
Mitkä tekijät tuovat haastetta vanhusten perhehoitoon maaseudulla?
Asuinrakennuksen toimivuus ja muutostyöt
Millaisia virikkeitä maaseutuympäristö tarjoaa vanhuksille?
Maatilan töiden ja vanhusten hoidon yhteensovittaminen
Millaisten tekijöiden vuoksi voisit suositella muille vanhusten perhehoitoa maaseudulla?
8. Millä tavalla luonto/maaseutu vaikuttavat vanhusten mielialaan?

Vanhukset
1.
2.
3.
4.
5.

Muutitko suoraan omasta kodistasi perhehoitajan luokse?
Mikä oli ensimmäinen reaktio kuullessasi perhehoidosta?
Miten olet viihtynyt täällä maaseudulla kaukana palveluista?
Oletko kotoisin maaseudulta?
Jos joutuisit muuttamaan täältä pois, muuttaisitko mieluummin jonkun toisen perhehoitajan luokse vai esim. palvelutaloon?
6. Miksi maaseudulla on mukava olla?
7. Ovatko sosiaaliset suhteesi säilyneet pitkästä välimatkasta huolimatta?
8. Miltä sinusta tuntuu, kun saat asua maaseudulla?

Teemoittelutaulukko
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ELÄIMET
MAASEUTUYMPÄRISTÖ


































nautinto
luonnon seuraaminen
kunto nousee
ruoka
rauhoittaa
vapaus
luonto
luomuruoka
luonnon ihailu
mielenrauha
mahdollisuus hoitaa puutarhaa
saa olla oma
itsensä
ei katsota kelloon
kuin kotona olis
vapaus
yksilöllistä hoitoa
vapaus
luonto
vapaus
viihtyy
yhteisöllisyys
rauhallisuus
yhteisöllisyys
puhdas luonto
isot tilat
antaa vanhuksille
tilaa ja luontoa
ympärille
mahdollisuus ihailla peltoja joka
vuodenaikaan ja
katsella
pellolla työtätekeviä vaikuttaa mielialaan rauhoittavasti
mukavampi seurata luontoa kuin betonista pihaa tai
seinää
luonnon seuraaminen voi ajatukset pois omista
vaivoista ja kolotuksista







luomuruoka
ihana seurata
eläimet tulee
katsomaan
tuovat arkeen
ilon aiheita
eläinten seuraaminen vie
ajatukset pois
omista vaivoista
ja kolotuksista

PERHEHOIDON
HAASTEET MAASEUDULLA





joillekkin saattaa olla välimatkat esteenä
20km olisi liian
pitkä matka
kauppaan
vanhusten
toimintakyky
välimatka ei ole
este kenellekään meidän
haastattelemalle perhehoitajalle

OSALLISUUS / YHTEISÖLLISYYS














puutarhan hoito
arkiaskareet
(pyykkien laitto,
pöydän kattaus)
marjojen
poimiminen luonnosta
ruoan laitto (perunoiden ja porkkanoiden kuoriminen, salaatin
teko)
leipominen
siivoaminen (pölyjen pyyhkiminen)
kukkien
kasteleminen
postin hakeminen
kaupassa käynti
yhdessä
pyykkien kuivumaan laitto
kaikki tehdään
voimavarojen
mukaan!
maaseudulla välitetään toinen toisesta = yhteisöllisyys

