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1 Johdanto 

Ikääntyneiden määrän kasvu on saanut kunnat miettimään uudenlaisia, edullisempia 

palvelumuotoja, joilla voitaisiin tukea ikääntyneiden kotona asumista mahdollisimman 

pitkään. Perhehoito on yksi tällaisista palvelumuodoista, ja sen käyttöönotto vaatii kun-

nalta panostusta. Jotta ikääntyneiden perhehoito palveluna leviäisi laajemmalle ja sen 

käyttö kasvaisi, kuntien on otettava perhehoito pysyväksi osaksi palveluvalikkoa ja per-

hehoidon tunnettuutta on lisättävä (Pulliainen, Kettunen, Steffansson & Rissanen 2015: 

115). Tavoitteen saavuttaminen vie aikaa ja edellyttää riittävää työpanosta. Tutkimuksel-

lisella kehittämistyölläni voin osaltani edistää tavoitteen toteutumista Kanta-Hämeen 

maakunnassa.  

”Takaako perhehoito hyvän elämänlaadun ja turvallisen arjen, vai onko se ihmiskauppaa 

kunnan palvelumarkkinoilla?”, kysyvät Tammelin ja Ilmarinen (2013: 259). Perhehoitoon 

liittyy paljon ennakkoluuloja ja historiasta kumpuavia väärinkäsityksiä. Osaltaan tähän 

on syynä perhehoidon vähäinen tunnettavuus. Tammelin ja Ilmarinen (2013: 265) kui-

tenkin toteavat myös, että perhehoidolla on hyvät mahdollisuudet olla toimiva vaihtoehto 

kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen välissä tai lyhytaikaisena palveluna 

omaishoitajien vapaapäivien mahdollistajana. Juuri tätä perhehoidon toimivuutta Kanta-

Hämeen maakunnassa tavoitellaan, ja kehittämistyöni tukee tavoitteen saavuttamista. 

Perhehoitolaki (263/ 2015 § 3) määrittelee perhehoidon hoidon ja hoivan järjestämiseksi 

osa- tai ympärivuorokautisesti joko perhehoitajan tai hoidettavan kodissa. Perhehoito 

perustuu kunnan tai kuntayhtymän tekemään toimeksiantosopimukseen perhehoitajan 

kanssa tai erilliseen sopimukseen yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa. (Perhehoi-

tolaki 263/ 2015 § 3.) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäi-

den sosiaali- ja terveyspalveluista (980/ 2012 § 3) taas määrittelee ikääntyneen väestön 

henkilöiksi, jotka ovat vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä. Perhehoito voi olla lyhyt- 

tai pitkäaikaista ympäri- tai osavuorokautisesti (Hakkarainen, Haverinen, Leinonen & 

Kuukkanen n.d: 4). Tutkimuksellisessa kehittämistyössäni tarkoitan ikääntyneiden pitkä-

aikaisella perhehoidolla toimeksiantosuhteista perhehoitoa, jonka käyttäjät ovat vanhus-

eläkkeeseen oikeuttavassa iässä ja asuvat ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityis-

kodissa.   
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Kanta-Hämeen maakunnassa ikääntyneiden perhehoitoa on koordinoinut vuodesta 

2016 lähtien Perhehoitoyksikkö Kanerva. Tämän kehittämistyön tekijä on työskennellyt 

kyseisessä yksikössä ikääntyneiden perhehoidon ohjaajana alusta alkaen. Perhehoito-

yksikkö Kanerva on Kanta-Hämeen kuntien maakunnallinen yksikkö, joka vastaa ikään-

tyneiden perhehoidon järjestämisen lisäksi myös lastensuojelun perhehoidon järjestämi-

sestä (Perhehoitoyksikkö Kanerva n.d.). Maakunnassamme on tällä hetkellä käytössä 

kaikkia ikääntyneiden perhehoidon eri muotoja. Ensimmäiset pitkäaikaisen perhehoidon 

kokeilut on tehty viimeisen vuoden aikana kahdessa alueemme kunnassa. Tulevaisuu-

den tavoitteena on lisätä ja laajentaa pitkäaikaisen perhehoidon palvelut koskemaan 

koko maakuntaamme. Rajaan edellä mainittujen asioiden vuoksi kehittämistyöni koske-

maan vain pitkäaikaista perhehoitoa, jonka kehittäminen on maakunnassamme vielä al-

kutekijöissä. Tutkimuksellisen kehittämistyöni tarkoituksena on laatia Kanta-Hämeen 

kunnille ehdotus ikääntyneiden pitkäaikaisen perhehoidon palvelukuvauksesta ja kohde-

ryhmistä.   

Ensimmäisenä esittelen työni teoreettiset taustat. Lähestyn perhehoitoa kuvaamalla 

ikääntyneiden siirtymiä asumispoluilla. Ikääntyneiden perhehoitoa käsittelen aina histo-

riallisista lähtökohdista tämän hetkiseen valtakunnalliseen kehittämiseen. Perhehoitoa 

käsittelevälle tutkimukselliselle tiedolle olen varannut työstäni oman erillisen luvun. Pal-

veluiden tuotteistamista ja segmentointia, eli kohderyhmien määrittämistä, esittelen ke-

hittämistyöni näkökulmasta viimeisessä teorialuvussani. Teorialukuja seuraa kehittämis-

työni toteutuksen kuvailu sekä tulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten esittely. Ehdo-

tukseni palvelukuvauksesta ja kohderyhmistä sijoitin johtopäätösten yhteyteen. Työni 

päättyy perinteiseen pohdintalukuun, jossa kuvaan tutkimuksellisen kehittämistyöni luo-

tettavuutta ja esitän ehdotuksia jatkotutkimuskohteista. Toivon, että kehittämistyöni siir-

tyy käytäntöön ja tarjoaa oman maakuntani lisäksi myös muille ikääntyneiden perhehoi-

toa kehittäville tahoille hyödyllistä materiaalia.  
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2 Ikääntyneiden asumispolkujen siirtymät 

Ikääntyminen tuo mukanaan lisääntyvän avun tarpeen, mikä useimpien kohdalla johtaa 

lopulta siirtymiseen omasta kodista paikkaan, jossa apua on jatkuvasti saatavilla. Pitkä-

aikainen perhehoito sijoittuu kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen välimaastoon, ku-

ten johdannossani Tammelin ja Ilmarinen (2013: 265) jo totesivat. Pitkäaikainen perhe-

hoito on palvelumuoto, joka edellyttää ikääntyneeltä siirtymistä omasta kodista toiseen 

kotiin. Kuvaan ikääntyneiden asumispolkujen siirtymiin liittyviä teoreettisia näkemyksiä 

ja tutkittuja kokemuksia tässä luvussa tarkemmin.  

Ikääntyneiden asumispoluilla valinnanmahdollisuudet ovat rajattuja ja kulttuurisesti nor-

mitettuja etenkin niissä tilanteissa, kun itsenäinen asuminen vaikeutuu terveydellisten tai 

sosiaalisten syiden vuoksi. Pahimmillaan ikääntyneen on tällaisessa tilanteessa valitta-

vana huonoilta tuntuvista vaihtoehdoista vähiten huonolta tuntuva. Yhteiskuntapoliittisilla 

linjauksilla ja sosiaali- ja terveydenhuollon instituutioilla ammattilaisineen on asumispol-

kujen siirtymäkohtien valintatilanteissa merkittävä rooli. Kotona asumisen tukemisen 

keskeisyys ohjaa ikääntyneiden asumispolkujen suuntaa. Palveluohjauksen ammattilai-

set ohjaavat ikääntyneitä kohti kulttuurisesti normaaleina pidettyjä asumispolkuja. Am-

mattilaisten rooliin kuuluu myös poluilta käännyttäminen, mikäli esim. paikkaa tehoste-

tussa palveluasumisessa ei myönnetä. (Juhila, Jolanki & Vilkko 2016: 21–24.) Pitkäai-

kainen perhehoito on yksi vaihtoehto ikääntyneen asumispolun siirtymäkohdaksi.  

Ikääntyneiden asumisvalintojen yhteydessä korostuvat keskustelut ikääntyneen tervey-

destä, toimintakyvystä ja turvallisuudesta. Ikääntyneen, hänen läheistensä ja ammatti-

laisten näkemykset ikääntyneelle turvallisesta ja sopivasta asuinpaikasta saattavat olla 

ristiriitaiset. Ikääntyneiden ideaaliasumisenpolku on omassa kodissa asuminen elämän 

loppuun asti tai ainakin niin pitkään kuin mahdollista. Viime aikoina on kuitenkin alettu 

kehittää ikääntyneille uusia asumisen vaihtoehtoja, joissa yhdistyvät omassa kodissa 

asuminen ja hoivan erilaiset järjestelyt. Tällaisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi asumisyh-

teisöt ja perhehoitokodit. (Juhila, Jolanki & Vilkko 2016: 30–31.)   

Anderssonin (2012) tutkimuksen mukaan ikääntyneet pitävät yksityisasunnossa asu-

mista parhaana asumismuotona myös ulkopuolista apua tarvitessaan. Kotoa muutta-

mista ollaan kuitenkin valmiita harkitsemaan, kun toimintakyky heikkenee. Ageing in 

place -ajattelu pyrkii löytämään ratkaisuja, joilla voidaan mahdollistaa ikääntyneille asu-

minen tutussa asunnossa ja elinympäristössä. Tutkimuksen mukaan tämä ajattelutapa 
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vastaa myös ikääntyneiden omia toiveita. Ikääntyneiden joukossa on kuitenkin myös 

niitä, joilla on ongelmia kodin ulkopuolisessa asioimisessa, ulkona liikkumisessa sekä 

yksinäisyyttä. Heidän kohdallaan ageing in place -ajattelun mukainen samassa kodissa 

ja elinympäristössä asuminen ei ole lähtökohdiltaan yhtä hyvin järjestettävissä kuin 

muille ikääntyneille. (Andersson 2012: 2, 11–12.) Juuri tämä ikääntyneiden joukko voisi 

hyötyä pitkäaikaisesta perhehoidosta, vaikka se onkin osittain agein in place -ajattelua 

vastaan. 

Kodin institutionalisoiminen on yleistä etenkin ikääntyneiden kotihoidossa. Kodissa käy 

useita eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista, kotiin tullaan omilla avaimilla ja 

usein koti alkaa ulkoisestikin muistuttaa laitosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-

laiset ovat tällöin merkittävässä roolissa ikääntyneen kotitunteen turvaamisessa. Kotiko-

kemusten näkökulmasta hyvä asuinpaikka riippumatta siitä, onko se yksityinen koti tai 

laitokseksi määritetty paikka, on sellainen, jossa on mahdollisuus epämuodollisuuteen ja 

intiimiyteen, itsemääräämiseen, turvan ja turvallisuudentunteeseen, riippumattomuu-

teen, tuttuuteen ja pysyvyyteen. Kotituntemusten edellytyksenä on se, että arkisten käy-

täntöjen lähtökohtana ovat ihmisen omat henkilökohtaiset toiveet ympäristön suhteen. 

(Juhila, Jolanki & Vilkko 2016: 38–39.) Perhehoitokodillakin on mahdollisuus saada 

ikääntynyt kokemaan olevansa kotona, kun edellä mainitut tekijät otetaan huomioon ja 

niiden on mahdollista toteutua.  
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3 Ikääntyneiden perhehoito 

Perhehoidossa ikääntyneen tarvitsema hoiva ja huolenpito järjestetään valmennetun 

perhehoitajan yksityiskodissa tai ikääntyneen omassa kodissa. Ikääntyneiden perhe-

hoito on vielä melko tuntematon palvelu Suomessa, vaikka se on ollut joillain alueilla 

käytössä jo useiden vuosien ajan. Viime vuosien aikana perhehoito on levinnyt laajem-

malle alueelle Suomessa, minkä seurauksena perhehoidon asiakasmäärät ovat alkaneet 

kasvaa. Perhehoidon käyttö on kuitenkin edelleen hyvin vähäistä, kuten alla olevasta 

taulukosta voi todeta.  

Taulukko 1. Taulukko 1. Perhehoidossa olleiden vanhusten ja perhehoitokotien lukumäärät 
Suomessa vuosina 2014-2017 (Sotkanet n.d.).  

 

Vuodesta 2014 perhehoidossa olleiden ikääntyneiden määrä on yli kolmikertaistunut 

vuoteen 2017 mennessä. Vastaavasti perhehoitokotien määrä on tuona ajanjaksona tup-

laantunut. Perhehoidossa olleiden ikääntyneiden määrä on myös noussut huomattavasti 

vuosien 2016–2017 aikana. (Sotkanet n.d.) Suunta näyttäisi siis olevan valtakunnallisesti 

noususuhdanteinen.   
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Esittelen tässä luvussa ikääntyneiden hoidon ja hoivan historiallista taustaa, joka on 

osaltaan vaikuttanut ikääntyneiden perhehoidon kehittämiseen. Perhehoitolaki ohjaa 

perhehoidon toteuttamista ja järjestämistä. Historiakatsauksen jälkeen kerron tarkemmin 

perhehoitolain sisällöstä ja sen konkretisoitumisesta perhehoidon käytänteissä. Tämän 

jälkeen esittelen perhehoitoon soveltuvia asiakasryhmiä teoriatiedon valossa. Ikäänty-

neiden perhehoidon kehittämisen valtakunnallisiin linjauksiin ja näkökulmiin paneudun 

luvun lopussa.  

3.1 Vaivaishuutokauppojen muistot perhehoidon taustalla 

Suomalaiset huolehtivat toisistaan vielä 1800-luvulla. Viime kädessä huolenpidosta vas-

tasivat kirkko ja hyväntahtoiset ihmiset. Kerjäys kiellettiin 1800-luvun alkupuolella ja ti-

lalle syntyivät eläte- ja ruotuhoito sekä vaivaistalot. Ruotuhoidossa lapset, vaivaiset ja 

köyhät annettiin hoitoon siihen taloon, joka suostui ottamaan heidät pienintä korvausta 

vastaan. Näiden huutokauppojen ikävä maine vaikutti pitkään perhehoidon kehittämi-

seen. (Ketola 2008: 15.) Ainakin ikääntyneiden perhehoidossa muistot näistä ajoista vai-

kuttavat todennäköisesti edelleen perhehoidon mielikuviin ja ennakkokäsityksiin varsin-

kin ikääntyneiden keskuudessa. 

Köyhäinhoito- ja vaivaistalojen määrä alkoi hiljalleen lisääntyvä, kun huutokauppojen 

ymmärrettiin loukkaavan ihmisarvoa. Vuonna 1923 ruotuhoito ja köyhäin-/ vaivaishuuto-

kaupat kiellettiin kokonaan, kun vaivaishoitoasetuksesta siirryttiin köyhäinhoitolakiin. 

Kunnan velvollisuudeksi tuli huolehtia jokaisesta hädänalaisesta. Ensisijaisesti hä-

dänalaisista pyrittiin huolehtimaan heidän omissa kodeissaan tai sijoittamaan heitä yksi-

tyiskoteihin, mutta myös kunnalliskoteihin sijoittaminen oli mahdollista. (Ketola 2008: 15-

16.) Tänä päivänä laitoshoidosta ollaan luopumassa ja ikäihmisten palveluissa paino-

piste on kotona asumisen tukemisessa. Siinä mielessä olemme palanneet historiassa 

takaisin päin, mutta ikääntyneiden perhehoidossa ei kuitenkaan ole kyse paluusta köy-

häin- ja vaivaishuutokauppoihin. Perhehoidosta maksetaan ennalta määritetty korvaus 

perhehoitajalle sekä peritään asiakasmaksu palvelun käyttäjältä.  

3.2 Kunta järjestää ja perhehoitaja toteuttaa 

Perhehoito tarjoaa mahdollisuuden perheenjäsenyyteen, pysyviin ihmissuhteisiin ja 

elinympäristöön, jossa on mahdollista osallistua arjen toimiin (Ketola 2008: 22). Perhe-
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hoidossa ikääntyneen on mahdollista saada yksilöllistä ja kodinomaista hoivaa ja huo-

lenpitoa, jonka perustana käytetään yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemista. 

Perhehoito voi olla kestoltaan pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Pitkäaikainen on ympärivuo-

rokautista perhehoitoa, joka voi kestää useita vuosia. Lyhytaikainen perhehoito voi olla 

joko ympärivuorokautista tai osavuorokautista. Sen avulla pystytään tukemaan ikäänty-

neiden kotona asumista. (Hakkarainen, Haverinen, Leinonen & Kuukkanen n.d.: 4.)  

Kunta vastaa perhehoidon järjestämisestä. Kunta voi järjestää perhehoidon yksin, alu-

eellisena yhteistyönä tai ostaa palvelun ulkopuoliselta toimijalta. Toimintaohjeessa kunta 

määrittää, miten se järjestää, tuottaa ja toteuttaa toimeksiantosuhteisen perhehoidon. 

Prosessiin kuuluvat perhehoidosta tiedottaminen, perhehoitajien rekrytointi ja ennakko-

valmennus, perhehoitoon sijoittaminen, perhehoidon seuranta ja valvonta sekä perhe-

hoidon tukiprosessit. Hyvä perhehoito edellyttää toimivaa yhteistyötä perhehoitajan, kun-

nan ja perhehoidossa olevan ikääntyneen sekä hänen läheistensä kanssa. (Hakkarainen 

ym. n.d.: 11–13.) Perhehoitolaissa (263/2015 § 16,17) määritetään kunnan perhehoita-

jalle maksaman hoitopalkkion ja kulukorvauksen vähimmäismäärä. Ikääntyneiden per-

hehoidossa perhehoitajille maksettavat hoitopalkkiot ovat yleisesti lain vähimmäismää-

rää korkeammat.  

Perhehoidossa voi hoitaa enintään neljää hoidettavaa yhtä aikaa mukaan lukien perhe-

hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoi-

toa tarvitsevat henkilöt. Mikäli perhehoitokodissa asuu kaksi siellä annettavasta hoidosta 

vastaavaa perhehoitajaa, joista vähintään toisella on tehtävään soveltuva koulutus ja riit-

tävä kokemus, voi perhehoitokodissa hoitaa enintään kuutta henkilöä. (Perhehoitolaki 

263/2015 § 7.) 

Perhehoitolain (263/2015 § 6) mukaan perhehoitajana voi toimia henkilö, joka koulutuk-

sensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella on soveltuva toi-

mimaan tehtävässä. Ennen perhehoitajana toimimista henkilön on suoritettava tehtävän 

edellyttämä ennakkovalmennus (Perhehoitolaki 263/2015 § 6). Perhehoitaja voi elää yk-

sin tai parisuhteessa. Kunnan tehtävänä on järjestää perhehoitajan tehtävästä kiinnos-

tuneille ennakkovalmennusta. Valmennuksessa annetaan tietoa perhehoitajan tehtä-

västä ja tarjotaan mahdollisuus perehtyä tehtävään etukäteen. Valmennuksen lopuksi 

käytävässä arviointikeskustelussa tehdään yhteinen päätös valmennuksen osallistujan 
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valmiuksista toimia perhehoitajana. Arviointi perustuu perhehoitajalta edellytettäviin val-

miuksiin, joita arvioivat henkilön itsensä lisäksi myös valmennuksen kouluttajat. (Hakka-

rainen ym. n.d.: 21–22.) 

Toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa perhehoitokoti on kunnan hyväksymä perhe-

hoitajan yksityiskoti, jossa tarjotaan perhehoitoa (Hakkarainen ym. n.d.: 5). Perhehoito-

lainen (263/2015 §5) mukaan perhehoitokodin pitää olla olosuhteiltaan annettavalle hoi-

dolle sopiva. Sopivuutta arvioitaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota perhehoitokodin 

ihmissuhteisiin ja perhehoitajan mahdollisuuksiin vastata perhehoitoon sijoitettavan tar-

peisiin. Perhehoitokodin kaikkien jäsenten tulee hyväksyä perhehoitoon sijoitettava, ja 

hänen pitää pystyä saamaan tasavertainen asema perheessä muihin jäseniin verrattuna. 

Huomiota tulee kiinnittää myös perhehoitokodin rakenteeseen, tiloihin ja varustetasoon. 

(Perhehoitolaki 263/2015 § 5.) 

3.3 Perhehoitoon soveltuvat asiakasryhmät  

Ikääntyneet, jotka eivät selviydy kotonaan sinne järjestetyistä avuista huolimatta, mutta 

eivät vielä tarvitse tehostettua palveluasumista, hyötyvät pitkäaikaisesta perhehoidosta. 

Perhehoito sopii erityisesti ikääntyneille, jotka joutuvat olemaan paljon yksin kotiin järjes-

tetyistä avuista huolimatta ja kokevat tämän vuoksi turvattomuutta. Monella perhehoi-

dossa olevalla ikääntyneellä on muistisairaus. Perhehoito ei sovellu hoidollisesti erityistä 

ammattitaitoa vaativille, aggressiivisesti tai erittäin haasteellisesti käyttäytyville. Perhe-

hoidossa olevan tulee selvitä yönsä pääsääntöisesti ilman apua. Haasteellisen käyttäy-

tymisen ja levottomuuden osalta on kuitenkin hyvä huomioida, että kodikas ympäristö, 

pysyvät hoitajat ja pieni ryhmäkoko voivat rauhoittaa tilannetta. (Hakkarainen ym. n.d.: 

6.) Perhehoitoon sijoittamisessa yksinkertainen perussääntö on asettua perhehoitajan 

asemaan ja miettiä pystyisitkö itse huolehtimaan kyseisen ikääntyneen hoivasta ja huo-

lenpidosta 24 tuntia vuorokaudessa.   

Lyhytaikaisella perhehoidolla voidaan mahdollistaa omaishoitajan lakisääteisten vapai-

den aikainen sijaishoito sekä tukea tarvittaessa ikääntyneiden toipilasaikaa ennen kotiu-

tumista sairaalasta (Hakkarainen ym. n.d.: 5). Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito 

soveltuu erinomaisesti omaishoitajan vapaapäivien aikaiseksi sijaishoidoksi. Lyhytaikai-

sella ympäri- tai osavuorokautisella perhehoitajan kotona tapahtuvalla perhehoidolla voi-
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daan tukea omaishoitoperheiden lisäksi myös epävirallisia omaishoitajia sekä muita ko-

tona asuvia ikäihmisiä. Esim. osavuorokautinen perhehoito voi soveltua jollekin yksinäi-

selle ja turvattomalle ikäihmiselle päivätoimintaa paremmin. 

3.4 Valtakunnallisen kehittämisen linjat 

Vuoden 2014 lopussa perhehoidossa oli 213 ikääntynyttä henkilöä ja perhehoitokoteja 

oli 113 kappaletta. Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi perhehoitolain muutta-

miseksi oletetaan perhehoidossa olevien ikääntyneiden määrän nousevan 1455 henki-

löön ja ikääntyneitä hoitavien perhehoitokotien määrän 540 kappaleeseen vuoteen 2020 

mennessä. Mikäli tämä toteutuu, kunnille on arvioitu kertyvän noin 30 miljoonan säästö 

vuoteen 2020 mennessä. Säästölaskelma perustuu siihen, että perhehoidon lisäämisen 

on arvioitu korvaavan 90 % tehostettua palveluasumista ja 10 % tehostettua kotihoitoa. 

(HE 86/2016.) Säästöjen lisäksi perhehoidon oletetaan yleisesti tarjoavan kunnille lisää 

mahdollisuuksia ikääntyneiden palvelujen järjestämiseen sekä vastaavaan ongelmiin, 

jotka johtuvat ikääntyneiden yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemuksista (Leinonen 

2017b: 216; Mäensalo 2018: 72).  

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeen 2016–2018 yksi painopiste on kaikenikäis-

ten omais- ja perhehoito. Hankkeen kuvauksessa omais- ja perhehoidon osalta pyritään 

uudistuksiin, jotka tukevat omais- ja perhehoitajien hyvinvointia, parantavat asiakkaiden 

ja hoitajien yhdenvertaisuutta sekä monipuolistavat palveluita niin, että ne vastaavat eri-

laisten perheiden tarpeisiin. Uudistusten myötä uskotaan omais- ja perhehoidon houkut-

televuuden paranevan sekä työikäisten omaishoidon ja työssäkäynnin yhteen sovittami-

sen helpottuvan. Lisäksi nähdään, että perhehoito vakiintuisi osaksi palvelurakennetta ja 

monipuolistaisi palveluvalikkoa. (I&O Kärkihanke n.d.)  

Ikääntyneiden perhehoidon kehittäminen on nyt ajankohtaista. Hallitus on säästötavoit-

teineen ja kärkihankkeineen pyrkimässä kohti ikääntyneiden perhehoidon käyttöasteen 

kasvua. Kehittämisen aikana on hyvä pitää mielessä sekä myös konkreettisesti kiinni 

perhehoidon laadusta kaikkien osapuolien näkökulmasta. Laadukkaasti toteutetun 

ikääntyneiden perhehoidon onnistumisen edellytykset ovat samat kuin muidenkin ryh-

mien perhehoidossa: riittävä taloudellinen resursointi, suunnitelmallisuus koskien mm. 

ennakkovalmennusta, sijoitustyöskentelyä ja perhehoitajien tukemista tehtävässään 

sekä valvonnan järjestäminen (Kuukkanen 2008: 97). 
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4 Perhehoito tutkimusten kohteena 

Ikääntyneiden perhehoidosta on tehty melko vähän kansallisia ja kansainvälisiä tutki-

muksia toteavat ikääntyneiden perhehoidosta kirjallisuuskatsaukset tehneet Pulliainen, 

Kettunen, Steffansson ja Rissanen (2015: 91) sekä Leinonen (2017a: 105). 2000-luvulla 

ikääntyneiden perhehoidosta on tehty useita opinnäytetöitä. Näistä ylemmän amk:n 

opinnäytetöitä ja pro gradu -tutkielmia on muutamat. Esittelen tässä luvussa näiden tut-

kielmien tuloksia ja muutamaa tutkimusartikkelia sekä luvun lopuksi vielä kansainvälisiä 

tutkimustuloksia ikääntyneiden pitkäaikaista perhehoitoa vastaavista palvelumuodoista.  

4.1 Vahvuuksia ja heikkouksia 

Perhehoitoliiton internet-sivuilla kerrotaan ikääntyneiden perhehoidon vahvuuksia ole-

van mm. pysyvät ihmissuhteet, koti elinympäristönä, jatkuvuus, yksilöllinen hoiva ja huo-

lenpito sekä mahdollisuus osallistua arkeen omien voimavarojensa mukaisesti (Ikäihmis-

ten perhehoidon lähtökohdat ja vahvuudet n.d). Aiheesta tehdyt tutkielmat tukevat tätä 

näkökantaa. Paasosen (2014) ylemmän amk:n opinnäytetyössä omaishoitajat kuvasivat 

haastatteluissa lyhytaikaisen perhehoidon vahvuuksien olevan kodinomaiset olosuhteet 

ja inhimillisyys. He kokivat, että perhehoitaja tekee työtään sydämellä ja ottaa hoidettavat 

perheenjäsenikseen. Tärkeäksi koettiin myös se, että perhehoidossa hoitaja ei vaihdu. 

Mahdollisuus ulkoiluun, kodinaskareisiin osallistumiseen ja myös halutessaan osallistu-

matta olemiseen sekä hoidettavien lempiruokien tekeminen vaikutti perhehoidossa ole-

van viihtymiseen. (Paasonen 2014: 46.)  

 

Peräisen (2014) pro gradu -tutkielmassa selvitettiin aikuisten kehitysvammaisten pitkä-

aikaisen perhehoidon vahvuuksia, haasteita ja kehittämistarpeita haastattelemalla per-

hehoitajia ja asumispalveluita järjestävien organisaatioiden edustajia. Vahvuuksien näh-

tiin kumpuavan perhehoidon arjesta. Vahvuuksiksi luokiteltiin kodinomaisuus, turvalli-

suus, pysyvyyden tukeminen sekä mahdollisuus osallistua normaaliin elämään ja olla 

osa yhteisöä. Samana pysyvät hoitajat nähtiin mahdollistavan asukkaiden yksilöllisen 

huomioimisen, itsemääräämisoikeuden toteutumisen vaalimisen sekä asukkaiden osal-

lisuuden ja toimijuuden tukemisen. (Peräinen 2014: 67.) 

 

Paasosen (2014) ja Peräisen (2014) tutkielmien tulokset ovat hyvin yhteneväiset, vaikka 

toisessa tutkielmassa haastateltavana olivat lyhytaikaista perhehoitoa käyttäneiden 

ikääntyneiden omaishoitajat ja toisessa taas aikuisten kehitysvammaisten pitkäaikaista 



11 

 

perhehoitoa tarjoavat perhehoitajat ja asumispalveluita järjestävien organisaatioiden 

edustajia. Tästä voisi päätellä, että perhehoidon vahvuudet ovat hyvin läsnä perhehoi-

don arjessa. Toisaalta vaikuttaako tutkielman tuloksiin haastatelluilla henkilöillä mahdol-

lisesti jo etukäteen tiedossa olleet yleiset käsitykset perhehoidon vahvuuksista. Nämä 

yleiset käsitykset tulevat hyvin esille Mäensalon (2018) ylemmän amk:n opinnäyte-

työssä, jossa tarkasteltiin ikääntyneiden perhehoidon hoivan ilmenemistä lehtikirjoituk-

sissa. Opinnäytetyön aineiston perusteella perhehoidon vahvuuksia olivat vuorovaiku-

tus, läsnäolo ja yhteisen arjen jakaminen. Hoivan nähtiin olevan yksilöllisiin tarpeisiin 

vastaamista ja niiden huomioimista osana arkipäivän toimintaa.  (Mäensalo 2018: 73.)  

Bradterin (2012) pro gradu -tutkielmassa haastateltiin ympärivuorokautisessa perhehoi-

dossa olevia vanhuksia tavoitteena selvittää, miten perhehoito toteutuu vanhuksille suh-

teessa Perhehoitoliitto ry:n aiheesta julkaisemiin dokumentteihin. Tutkielmaan osallistu-

neet vanhukset kokivat perhehoidossa olemisen kaikin puolin hyväksi, mutta tiedostivat 

hoidettava–hoitaja asetelman. Yhteydenpito omaisten kanssa koettiin tärkeäksi, vaikka-

kin perhehoitoperheessä koettiin myös perheenjäsenyyttä. Tutkielmassa tunnistettiin ris-

tiriita haastateltavien kertoman ja aiheesta julkaistujen dokumenttien välillä. Haastatelta-

vat kertoivat perhehoitajan vastaavan kaikista arjen askareista, vaikka aihetta käsitel-

lyissä dokumenteissa perhehoito kuvattiin hoitomuodoksi, joka tarjoaa toimintakykyä yl-

läpitävää toimintaa arjen askareisiin osallistumisen muodossa. Haastateltavat kokivat 

osallistumisensa esteeksi huonon kuntonsa. (Bradter 2012: 69–70.)  

Paasosen (2014) tutkielmassa perhehoidon heikkoudet liittyivät luonnollisesti perhehoi-

don käytäntöihin, koska tutkielman aineisto oli kerätty perhehoitoa käyttäneiden omais-

hoitajilta. Paasonen (2014) nimesi työssään perhehoidon heikkoudeksi perhehoitokotien 

liian kaukaisen sijainnin asiakkaan omasta kodista. Lisäksi perhehoitajien ammattiosaa-

mista sairaiden hoitamisen ja lääkehoidon toteuttamisen osalta sekä perhehoitokotien 

puutteellista varustelua hoitovälineiden osalta pohdittiin omaishoitajien ryhmähaastatte-

lussa. (Paasonen 2014: 47–48.) Näkyykö omaishoitajien vastauksissa ikääntyneiden 

hoidossa edelleen vahvasti vallalla oleva sairauksien ja lääkitysten hoidon korostaminen 

vai kuvastaako vastaus heidän omaa vaikeuttaan luottaa siihen, että joku muu kuin he 

itse voisi kyetä huolehtimaan heidän läheisestään.  
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4.2 Haasteita perhehoidon järjestämisessä 

Soinun (2015) pro gradu -tutkielma tarjoaa ikääntyneiden perhehoidon kehittämiseen 

kaivattua markkinointialan näkökulmaa. Tutkielmassa haettiin vastausta kysymykseen: 

Miten ikääntyneiden perhehoito on toteutettu yhteiskunnallisena palvelutuotteena? Yh-

teiskunnallinen palvelutuote määriteltiin aineettomaksi ydinominaisuudeksi, joka on os-

tettavissa. Tutkielmaan haastatellut kunnat eivät entuudestaan tunteneet yhteiskunnal-

lista palvelutuotetta ja markkinointia käsitteenä eikä siihen liittyvää tietotaitoa. Perhehoito 

on uusi palvelu, joka tulisi teoreettisesti nähdä monimutkaisena ilmiönä, joka koostuu 

monista asioista. Yhteiskunnallisena palvelutuotteena ikääntyneiden perhehoitoa on to-

teutettu monella tapaa eri kunnissa. Toiset kunnat ovat kehittämisessä askeleita enem-

pänä kuin toiset. Markkinoinnissa ei ole hyödynnetty riittävän hyvin perhehoidon hyötyjen 

ja etujen esittelyä asiakasnäkökulmasta. (Soinu 2015: 5–6, 81–82.) 

Ikääntyneiden perhehoitoon kohdistuvat ennakkoluulot ja kielteinen asenne kumpuavat 

historiasta, ruotuhoidosta ja köyhäin sekä vaivaisten huutokaupoista. Soinun (2015) tut-

kimuksessakin todetaan tämä ilmiö: palvelutuotteen markkinoinnin ongelmaksi muodos-

tuu lopulta se, että useat ikääntyneet kokevat perhehoidon jotenkin vastenmielisenä hoi-

tomuotona, vaikka sen tulisi olla kodinomainen vaihtoehto palvelutalojen ja laitoshoidon 

rinnalla (Soinu 2015: 81).  Paasosen (2014) tutkielmassa tähän tarjotaan yhdenlainen 

ratkaisu, kun perhehoitoa käyttäneiden omaishoitajat toteavat tutustumiskäynnin perhe-

hoitoon hälventäneen ennakkoluuloja ja epätietoisuutta (Paasonen 2014: 50).   

Toinen ratkaisuehdotus ennakkoluulojen ja kielteisen asenteen muuttamiseen on perhe-

hoidon tunnettuvuuden lisääminen. Lindqvistin (2017) ylemmän amk:n opinnäytetyössä 

nousi esille tarve perhehoidosta tiedottamiselle, jotta se tulisi tunnetummaksi ja näky-

väksi (Lindqvist 2017: 32). Peräisen (2014) tutkielmassa perhehoidon yhdeksi haas-

teeksi mainittiin tiedon puute niin organisaation edustajilla perhehoidosta kuin myös per-

hehoitajilla tarjolla olevista tukimuodoista (Peräinen 2014: 67). Omaishoitajat toivat esille 

kaipaavansa lisää tietoa perhehoidosta, koska eivät itse jaksa selvittää mahdollisuuksi-

aan käyttää perhehoitoa (Paasonen 2014: 49). Pienillä paikkakunnilla, joilla perhehoito 

oli osa palveluvalikkoa, työntekijät eivät välttämättä tunteneet perhehoitoa lainkaan (Lei-

nonen 2017a: 110). 
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Lindqvistin (2017) ylemmän amk:n opinnäytetyössä käytettiin ennakointidialogia perhe-

hoidon kehittämisessä. Ennakointidialogiin osallistui perhehoitajia, omaishoitajia, kol-

mannen sektorin toimijoita sekä eri viranomaisia kehitysvammahuollosta, psykiatrian 

puolelta ja hoidon ja hoivan alueelta. Dialogin tuloksena toivottiin organisaation puolelta 

enemmän tukea, ymmärrystä ja yhteistyötä. Moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden 

välillä koettiin tärkeäksi. Perhehoitajien vapaiden toteutuminen huoletti, joten toivottiin 

lisää kiertäviä perhehoitajia. (Lindqvist 2017: 31–32.) Vastaavia haasteita nousi esille 

myös Peräisen (2014) tutkielmassa. Haasteena nähtiin resurssien puute järjestää per-

hehoitajille riittävää tukea. Perhehoitajat kokivat erityisesti taloudellisen tuen ja vapaiden 

järjestämiseen liittyvän tuen puutteelliseksi, mikä sai heidät tuntemaan, ettei heidän työ-

tään arvosteta. Perhehoidon laadun valvonnan vähäisyys sekä perhehoitajan ja organi-

saation välisen yhteistyön ja yhteydenpidon puutteet koettiin myös haasteiksi. (Peräinen 

2014: 67.)  

Yksi merkittävä perhehoidon kehittämisen haaste on resurssien puute. Perhehoitoon ei 

ole varattu riittävästi resursseja, jotta perhehoidon kehittäminen olisi mahdollista (Lind-

qvist 2017; Peräinen 2014). Soinu (2015) tuo tutkielmassaan esiin, miten tärkeänä hä-

nen haastattelemansa kunnat näkevät kaikkien yhteisen työpanoksen ikääntyneiden 

perhehoidon kehittämisessä, jotta perhehoito saadaan otettua käyttöön (Soinu 2015: 

82). Perhehoitoon liittyvät tutkielmat siis puoltavat ajatusta siitä, että kehittäminen vaatii 

riittäviä resursseja sekä kaikkien oleellisten tahojen aitoa mukana oloa.  

4.3 Perhehoitajien kokemuksia työstänsä 

Kotilainen (2013) selvitti pro gradu -tutkielmassaan aikuisia kehitysvammaisia hoitavien 

perhehoitajien jaksamista työssään ja heidän käsityksiään työhönsä liittyvistä voimava-

roista ja vaatimustekijöistä. Tutkielman tulokset osoittivat, että perhehoidossa voimava-

roja ja jaksamista edesauttavia tekijöitä ovat ihmisläheisyys ja -keskeisyys. Henkistä jak-

samista edesauttaa perhehoitajien mielestä hyvä henkinen olotila, tyytyväisyys työhön 

ja hyvä työtehtävistä suoriutuminen. Voimavaratekijöiksi perhehoitajat nimesivät koti-

työn, vertaistuen, hoidettavan edistymisen, kodin antamisen ja hoidettavan tyytyväisyy-

den. Vaatimustekijöiksi taas nimettiin yöllä valvominen, vapaa-ajan puute, sitovuus, hoi-

dettavien mielenterveysongelmat ja ulkopuolisten ihmisten kielteinen suhtautuminen. 

Perhehoitajien mielestä voimavarojen vahvistamiseen ja vaatimustekijöiden vähenemi-

seen vaikuttaa se, miten onnistuu hallitsemaan arkea, osaako erottaa vapaa-ajan työn 

lomasta ja pystyykö tekemään työstään omannäköistä. (Kotilainen 2013: 29, 31, 36, 39.)  
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Jokihaara (2015) ylemmän amk:n opinnäytetyössä taas keskityttiin kehitysvammaisten 

perhehoitajien ymmärrykseen kuntouttavasta työotteesta ja sen käytön merkityksestä 

perhehoidossa olevien toimintakyvylle. Perhehoidon yhtenä vahvuutena pidetään per-

hehoidossa olevan mahdollisuutta osallistua kodin normaaliin arkeen, mikä on kuntout-

tavaa työotetta parhaimmillaan. Jokihaaran (2015) opinnäytetyön tulosten mukaan per-

hehoitajat näkivät kuntouttavan työotteen tärkeänä tekijänä asukkaan kokonaisvaltai-

selle hyvinvoinnille sekä myös työtapana, joka auttaa heitä itseään jaksamaan työssään. 

Perhehoitajat korostivat asukkaan yksilöllistä huomioimista ja yhdessä tekemistä toteut-

taessaan kuntouttavaa työotetta. Asukkaan hyvän fyysisen kunnon nähtiin mahdollista-

van asuminen pitkään perheessä sekä hallita omaa elämäänsä. Perhehoidossa asuk-

kaalle annetaan mahdollisuus osallistua perheen arjen toimiin, mikä edistää hyvän ja 

laadukkaan elämän toteutumista. Asukkaiden onnistumisen tuottama ilo tarjosi perhe-

hoitajalle henkistä palkkaa tekemästään työstä. (Jokihaara 2015: 50–52.)  

Leinonen (2018) haastatteli tutkimuksessaan perhehoitajia, jotka tarjoavat ikääntyneille 

pitkäaikaista perhehoitoa. Tutkimuksen tulosten mukaan perhehoitajat pystyvät hallitse-

maan ja sopeutumaan työnsä sisältämiin jännitteisiin, mutta heillä ei ole voimavaroja 

neuvotella itselleen parempia työolosuhteita. Kunnan tulee olla sitoutunut tukemaan per-

hehoitajia, jotta perhehoitajat kokisivat työtään arvostettavan. Säännöllisellä mentoroin-

nilla ja vertaistuella on tärkeä merkitys perhehoitajien vastoinkäymisten sietokyvylle.  Lei-

nonen toteaa tutkimuksessaan, että perhehoitajien hyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Perhehoitajilla täytyy olla mahdollisuus pitää päivän aikana lyhyitä taukoja 

sekä lisäksi pidempiä lomia. (Leinonen 2018: 192–193.) Samansuuntaisia johtopäätök-

siä on mahdollista tehdä myös Kotilaisen (2013) tutkielman tuloksista, vaikka tutkiel-

massa haastateltiin kehitysvammaisia hoitavia perhehoitajia.  

Kotilaisen (2013), Jokihaaran (2015) ja Leinosen (2018) selvitykset osoittavat sen, että 

perhehoitajan työ ei ole vain työtä vaan elämäntapa. Tärkeää on oppia hallitsemaan ar-

keaan ja nauttimaan työnsä tuloksista, jotka näkyvät perhehoidossa olevien hyvinvoin-

tina. Perhehoitajat selviytyvät vaikeista asioista huumorin, myötätunnon ja sisäisen aut-

tamishalun sekä sosiaalisen tukiverkoston avulla (Leinonen 2018: 192). Selvitykset ker-

tovat myös perhehoitajan työn raskaudesta, joten on hyvin ymmärrettävää, että Peräisen 

(2014) ja Lindqvistin (2017) tutkielmissa perhehoitajat kaipasivat lisää tukea työhönsä ja 

olivat huolissaan vapaiden järjestymisestä. Myös Reposen (2017) ylemmän amk:n opin-

näytetyössä perhehoitajat toivat esille tykkäävänsä työstänsä, mutta kokivat työnsä ras-
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kaaksi (Reponen 2017: tiivistelmä). Pulliaisen ym. (2015) selvityksen mukaan perhehoi-

tajana toimimisen taloudellisen kannattavuuden edellytys olisi se, että kunnat maksaisi-

vat lakisääteisiä korvauksia suurempia korvauksia niin, että perhehoitajalle jäisi palve-

luntuottamisesta aiheutuvat kustannukset vähennettyään palkkatyöhön verrattava kor-

vaus tekemästään työstä (Pulliainen ym. 2015: 115).  

4.4 Yhteisöllinen palvelumuoto 

Yhteisöllisillä asumisratkaisuilla nähdään tulevaisuudessa olevan suuri merkitys ikään-

tyneiden yksinäisyyden ehkäisemisessä ja toimintakyvyn tukemisessa. Kotona asumi-

sen edistämisestä tulisi siirtyä kotoa lähtemisen edistämiseen. Kotikeskeisyydestä, yksin 

asumisesta ja ulkona liikkumisen vähenemisestä seuraa herkästi eristäytymistä. Yhtei-

söön kuuluminen luo ikääntyneelle turvaa. (Särkelä-Kukko & Rönkä 2015: 303, 305–

306.) Perhehoito nähdään yhtenä yhteisöllisen asumisen muotona. Leinonen (2017a) 

totesi tekemänsä kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden perusteella, että parhaimmil-

laan perhehoito edistää yhteisöllisyyttä ja asukkaiden hyvinvoinnin paranemista. Hän 

näki, että yhteisöllisyys rakentuu perhehoitokodin arjessa, yhteisöllisissä ruokailu- ja 

kahvihetkissä. (Leinonen 2017a: 110.) 

 

Toisaalta toisessa tutkimusartikkelissaan Leinonen (2017b) epäilee perhehoidon yhtei-

söllisyyttä, sillä ikääntyneiden perhehoitoa käsittelevissä poliittisissa asiakirjoissa ikään-

tyneiden osallisuus ei nouse esille ollenkaan. Leinonen pohtiikin, että onko perhehoito 

vain uusi laitoshoitoa kevyempi hoitomuoto, joka on kunnille edullisempi tuottaa. (Leino-

nen 2017b: 222.) Myös Bradterin (2012) tutkielmassa todettiin ristiriita perhehoidon yh-

teisöllisyyteen liittyen. Perhehoidosta julkaistuissa dokumenteissa viestitään perhehoito-

perheen ihmissuhteilla olevan suuri merkitys vanhusten hyvinvoinnille. Tutkielman tulos-

ten mukaan vanhukset kokivat kuitenkin olevansa perhehoidossa enemmän yksin kuin 

yhdessä muiden kanssa.  Tästä huolimatta he kokivat olonsa perhehoidossa hyväksi 

vailla yksinäisyyden kokemuksia. (Bradter 2012: 70.) 

Reponen (2017) tutki opinnäytetyössään Kaarinassa sijaitsevan Perhehoitokylä Säteen 

yhteisöllisyyttä haastattelemalla Perhehoitokylän asukkaita, heidän omaisiaan ja perhe-

hoitajia. Kohdeorganisaatio ei antanut tutkielman tuloksille julkaisulupaa. Opinnäyte-

työnsä tiivistelmässä Reponen (2017) tuo kuitenkin lyhyesti esille tutkimuksensa keskei-

simmät tulokset. Asukkaat ja omaiset kokivat yhteisöllisen perhehoidon hyvänä, kodik-
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kaana ja turvallisena. Yhteisöllisyys nähtiin tärkeänä asiana, jolla oli suuri merkitys hy-

vinvoinnille. Yhteisöllisyys ei ollut perhehoitajien keskuudessa kehittynyt heidän toivo-

mallaan tavalla. Näiden tulosten pohjalta Perhehoitokylälle laadittiin toimintakalenteri, 

jonka toivottiin lisäävän kylän yhteisöllisyyttä ja tuovan kylään lisää asukkaiden ja omais-

ten toivomaa viriketoimintaa. (Reponen 2017: tiivistelmä, 29.) Opinnäytetyö osoittaa, 

ettei yhteisöllisyyden muodostuminen ole yksinkertaista.  

4.5 Kodinomaista asumista Yhdysvalloissa 

Yhdysvalloissa Suomen ikääntyneiden perhehoidon kaltainen palvelu on nimeltään adult 

foster care.  Mollican, Boothin, Grayn ja Sims-Kasteleinin (2008) mukaan tällaisille pie-

nille kodinomaisille yksiköille luvan toimia myöntää osavaltiot tai lääninhallitukset. Adult 

foster care -yksiköt tarjoavat asukaspaikan muutamalle ikääntyneille aikuisille, jotka eivät 

enää kykene itsenäisesti asumaan omissa kodeissaan. Yksikössä on tarjolla hoivaa ja 

huolenpitoa 24 tuntia vuorokaudessa. (Mollica, Booth, Gray & Sims-Kastelein 2008: 3.) 

Tämä ympärivuorokautisen palvelun mahdollisuus on selkeä eroavaisuus adult foster 

care`n ja suomalaisen ikääntyneiden perhehoidon välillä.   

Mollican ym. (2008) tutkimus perustuu viiden osavaltion adult foster care -toimintaa kos-

keviin periaatteisiin ja käytäntöihin. Tutkimuksessa todettiin, että aikuisten perhehoitokoti 

on hyvä vaihtoehto ikääntyneille ja vammaisille, jotka haluavat asua yhteisössä, mutta 

eivät kykene siihen yksinään. Aikuisten perhehoitotoiminnan palveluntarjoajien omistau-

tuminen ja sitoutuminen nähtiin hyvänä asiana. Sitoutuminen näkyi asukkaiden tuntemi-

sena ja kohtelemisena perheenjäseninä. Tutkimuksen mukaan perhehoitokotien sisäi-

nen ja ulkoinen valvonta vaikuttaa positiivisesti hoidon laatuun. Osavaltiot korostivat, että 

on tärkeää ylläpitää valvontaa ja avointa keskustelua niiden tahojen kanssa, jotka ovat 

säännöllisesti yhteydessä perhehoitotoiminnan palveluntarjoajien ja asukkaiden kanssa. 

Koulutuksen ja konsultoinnin nähtiin myös parantavan laatua, sillä perhehoitokotien 

asukkaiden tilanteet ja tarpeet ovat yhä useammin monimutkaisia. (Mollica ym. 2008: 1, 

38.)  

Osavaltiot toivat tutkimuksessa esille, että perhehoitotoiminta vaatii huolellista suunnit-

telua. Miten toimintaa markkinoidaan ja, miten palveluntarjoajia saadaan palkattua. Kor-

vausten tulisi kannustaa palveluntarjoajia tarjoamaan palveluita ikääntyville, joilla on pal-

jon tarpeita ja halu asua samassa paikassa koko loppuelämän ajan. (Mollica ym. 2008: 



17 

 

1.) Nämä huomiot pätevät myös ikääntyneiden perhehoidon käynnistämiseen ja kehittä-

miseen Suomessa. Perhehoidon onnistuminen edellyttää riittävää resurssointia, suunni-

telmallisuutta ja markkinointia, kuten Soinun (2015) tutkielmassakin todettiin.   

4.6 Huolellista yhteensovittamista Iso-Britanniassa 

Shared Lives on yhteisöllisen tuen malli, jossa aikuinen, joka tarvitsee tukea, siirtyy tai 

käy säännöllisesti hyväksyttyjen Shared Lives -hoitajien kodeissa.  Ennen palvelun alka-

mista asiakkaan ja hoitajan yhteensopivuus arvioidaan huolellisesti. Iso-Britanniassa 

Shared Lives -palvelua käyttää 12 000 ihmistä. Osa heistä muuttaa hoitajan kotiin pysy-

västi, mutta palvelua käytetään myös päivähoitona, palkattomien läheishoitajien vapai-

den mahdollistajana, kotisairaalahoitona ja itsenäiseen asumiseen siirtymisen tukena. 

Palvelun käyttäjät ovat pääasiassa henkilöitä, joilla on oppimisvaikeuksia. Muita käyttä-

järyhmiä ovat mm. mielenterveysongelmista kärsivät, ikääntyneet, päihteiden väärin-

käyttäjät ja entiset rikolliset. (Brookes, Palmer & Callaghan 2016: 180.) 

Brookes, Palmer ja Callaghan (2016) esittelevät tutkimustuloksia siitä, miten shared lives 

on vaikuttanut sitä käyttäneiden ikääntyneiden elämänlaatuun. Artikkelissa huomaute-

taan, että Shared Lives on tietynlainen yhteisöllistä tukea tarjoava palvelu, joten tulokset 

eivät välttämättä ole siirrettävissä muualle. Tulosten mukaan ikääntyneiden käyttäjien 

kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. He mainitsivat palvelun tarjoaman tuen ole-

van suurin syy itsenäisyyden tunteen säilymiseen. Shared Lives -palvelulla on monia 

hyötyjä ikääntyneille, kuten sosiaalisen eristäytymisen ja yksinäisyyden vähentyminen, 

itsenäisyyden, valinnan sekä hallinnan tunteen edistäminen ja emotionaalisen tuen sekä 

hyvinvoinnin lisääminen. (Brookes ym. 2016: 185.) 

Ikääntyneet käyttäjät saivat palvelusta henkistä terveyttä ja emotionaalista hyvinvointia, 

mikä perustui hyvään tukisuhteeseen, joka heillä oli Shared Lives -hoitajien kanssa. Sha-

red Lives -palvelun onnistumisen lähtökohtana on palvelun käyttäjän ja tarjoajan yhteen-

sopivuus. (Brookes ym. 2016: 185.) Suomessa tulisi ottaa mallia Iso-Britannian perhe-

hoidossa käytössä olevasta yhteensovittamisprosessista, joka nähdään Iso-Britanniassa 

tärkeänä asiana perhehoidon onnistumisen ja jatkuvuuden näkökulmasta (Leinonen 

2017: 111). Tämän yhteensovittamisprosessin lisäksi Iso-Britannian Shared Lives -pal-

velun listatut hyödyt ovat samoja, joihin Suomessakin ikääntyneiden perhehoidolla tulisi 

pyrkiä.  



18 

 

5 Palveluiden tuotteistaminen ja asiakassegmentointi 

Tutkimuksellisen kehittämistyöni tarkoituksena on tuotteistaa ikääntyneiden pitkäaikai-

nen perhehoito sekä määritellä palvelun asiakassegmentit. Tuotteistaminen ja segmen-

tointi liittyvät läheisesti toisiinsa, joten niiden toteuttaminen samaan aikaan on järkevää. 

Seuraavassa määrittelen tarkemmin, mitä tarkoitan kehittämistyössäni palveluiden tuot-

teistamisella ja asiakassegmentoinnilla. Tuotteistuksen osalta kuvaan tuotteistusproses-

sin hyötyjä kehittämistyöni näkökulmasta, eri osapuolten osallistamisen tärkeyttä tuot-

teistuksen onnistumisessa sekä palvelumallia tuotteistukseni päämääränä. Asiakasseg-

mentoinnin kohdalla taas esittelen segmentointiajattelun taustaa ja lähtökohtia sekä sitä, 

miten sovellan näitä asioita kehittämistyössäni. Asiakassegmentoinnin sijaan käytän 

työssäni ymmärrettävämpää ja asiayhteyteen paremmin soveltuvaa termiä kohderyhmä.  

5.1 Tuotteistusta yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa 

Tuotteistamisessa on tavoitteena luoda yhteinen ymmärrys palvelusta ja sen tuotta-

masta hyödystä eri toimijoille (Hiltunen 2007: 7; Tuominen, Järvi, Lehtonen, Valtanen & 

Martinsuo 2015: 5). Palvelu määritellään ja yhdenmukaistetaan huolellisen dokumen-

toinnin avulla. Tuotteistamisella saadaan toiminnalle läpinäkyvyyttä ja palvelutoimin-

nasta yhtenäisempää ja tehokkaampaa. Tuotteistetun palvelun vaikutukset tulevat pa-

remmin esille, mikä tekee palvelun juurruttamisesta helpompaa. Asiakkaat kokevat tuot-

teistetut palvelut houkutteleviksi ja itselleen arvoa tuottaviksi. (Hiltunen 2017: 6–7.) Juuri 

näitä asioita pitkäaikainen perhehoito maakunnassamme tarvitsee, jotta se vastaisi sekä 

ikääntyneiden että kuntien tarpeisiin ja vakiintuisi pysyväksi osaksi palveluvalikkoa. 

Tuotteistaminen voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen tuotteistamiseen. Sisäisessä tuot-

teistamisessa keskitytään sisäisten, asiakkaalle näkymättömien prosessien ja toiminta-

mallien kuvaamiseen sekä dokumentointiin. Ulkoinen taas keskittyy asiakasrajapinnan 

eli ulkoisten prosessien kuvaamiseen ja dokumentointiin. (Lehtinen & Niininmäki 2005: 

43.) Ulkoisen tuotteistamisen tuloksena syntyy palvelukuvaus ja myyntimateriaaleja, joi-

hin on koottu työntekijöiden ja asiakkaiden yhteinen näkemys asiakkaalle tärkeistä pal-

velun elementeistä (Tuominen ym. 2015: 5). Kehittämistyössäni keskityn ulkoiseen tuot-

teistamiseen laatimalla Kanta-Hämeen kunnille palvelukuvauksen ikääntyneiden pitkä-

aikaisesta perhehoidosta. Myyntimateriaalia en varsinaisesti pyri tuottamaan, mutta 

näen palvelukuvauksen toimivan ikääntyneille ja heidän läheisilleen eräänlaisena 

myynti- ja markkinointimateriaalina.  
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Parhaimmillaan työntekijöiden ja asiakkaiden osallistuminen palveluiden tuotteistami-

seen motivoi ja sitouttaa osallistujia sekä johtaa molemmin puoliseen oppimiseen, yhtei-

seen ymmärrykseen, toimintatapojen muutokseen ja innovointiin. Työntekijät tuntevat 

palvelun ja asiakkaat, joten heiltä saatava tieto on merkittävässä asemassa tuotteista-

misen onnistumisessa. Onnistuminen vaatii lisäksi myös taustatukea johdolta. Asiak-

kailta saatava tieto on palvelujen kehittämisessä tärkeää. Se mahdollistaa asiakkaalle 

hyödyllisen palvelun kehittämisen. (Tuominen ym. 2015: 5, 21, 24.) Tutkimuksellisessa 

kehittämistyössäni palvelun tuotteistamiseen osallistuvat kaikki edellä mainitut tahot, jo-

ten tuotteistamisen onnistumiselle on olemassa hyvät edellytykset.  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Tuotteistamisprosessin vaiheet (Jaakkola ym. 2009 mukaillen)  

Yllä olevassa kuviossa (Kuvio 1) on kuvattu tuotteistamisprosessin eri vaiheet. Kehittä-

mistyössäni keskityn ensisijaisesti palvelun määrittelyyn. Jaakkolan, Oravan & Varjosen 

(2009) mukaan palvelun keskeisten ominaisuuksien määritteleminen on tuotteistamisen 

ensimmäinen vaihe. Tähän vaiheeseen kuuluvat palvelun sisällön, käyttötarkoituksen ja 

toteutuksen kuvaaminen. (Jaakkola, Orava & Varjonen 2009: 11.) Palvelun sisällön ku-

vaamisessa voidaan käyttää apuna palvelumallia, jonka avulla abstraktit asiat tiivistetään 

yksinkertaiseen muotoon. Palvelumallin tulee olla informatiivinen ja ymmärrettävä, koska 

sen avulla muodostetaan ja viestitään palvelun yhteinen merkitys kaikille osapuolille. 

Käytännön on hyvä antaa muokata ja kehittää palvelumallia. (Tuominen ym. 2015: 14–

15.) Keskityn tutkimuksellisessa kehittämistyössäni rakentamaan pitkäaikaisen perhe-

hoidon palvelumallia. Palvelun toteutusvaiheiden kuvaamisen ja palvelun hinnoittelun 

rajaan tutkimuksellisen kehittämistyöni ulkopuolelle.  

 

Palvelun määrittely 

Palvelun vakioiminen 

Palvelun konkretisointi 

Palvelun hinnoittelu 

Seuranta ja mittaaminen 

Jatkuva kehittäminen 
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5.2 Segmentoinnilla palvelut kohdentuvat oikein 

Nykyisen markkinointiajattelun mukaan segmentoinnilla tarkoitetaan erilaisten asiakas-

ryhmien etsimistä ja valitsemista markkinoinnin kohteeksi. Asiakkailla on erilaisia arvos-

tuksia ja tarpeita, eikä yksi yritys pysty vastaamaan kaikkien asiakkaiden tarpeisiin, joten 

segmentoinnin avulla valikoidaan sopivimmat asiakasryhmät. Asiakasymmärrys auttaa 

yritystä tyydyttämään valittujen segmenttien eli asiakasryhmien tarpeet paremmin ja kan-

nattavammin kuin kilpailijat. Segmentointi-käsitteen syntyaikoina markkinointi oli myynti-

suuntautunutta ja tuote oli yrityksille valmiina annettu tekijä. Tällöin segmentoinnilla py-

rittiin löytämään tuotteille sopivimmat asiakasryhmät. (Bergström & Leppänen 2015: 

132–133.) Kehittämistyössäni segmentoinnissa on kyse juuri tästä vanhan ajattelutavan 

mukaisesta sopivien kohderyhmien etsimisestä. Julkinen sektori ei toimi ja tavoittele voit-

toa, kuten yritykset, vaan segmentoinnin tavoitteena on kohdentaa palvelut oikein.  

Segmentointi on suppeasti ajateltuna vain kohderyhmien määrittelyä. Todellisuudessa 

se on prosessi, joka pitää sisällään kohderyhmien valinnan lisäksi markkinoiden tutki-

mista, osto käyttäytymisen selvittämistä sekä asiakasryhmien tarpeisiin perustuvan 

markkinointiohjelman toteuttamista. (Bergström & Leppänen 2015: 135.) Tässä työssä 

segmentointi nähdään suppean määritelmän kautta. Tavoitteena on määrittää pitkäai-

kaisen perhehoidon kohderyhmät. Käytän kehittämistyössäni käsitettä kohderyhmät ku-

vaamaan asiakassegmenttejä. Näen segmentoinnilla olevan kuitenkin perhehoidon koh-

dalla vaikutusta myös palvelun markkinoinnin tehostumiseen, jota Soinu (2015) tutkiel-

massaan perään kuulutti. Tutkimuksellisessa kehittämistyössäni segmentointi etenee 

seuraavanlaisesti: Asiakkaat jaetaan yhtenäisiin, toisistaan poikkeaviin segmentteihin, 

joista muutama valitaan kohderyhmiksi (Grönroos 2009: 422–423).  

Segmentointi auttaa organisaatiota kohdistamaan resurssinsa tarkoituksenmukaisesti.  

Sitä käytetään paljon palvelualoilla, mutta usein se tapahtuu yrityksen ja erehdyksen 

kautta suunnitelmallisuuden sijaan. Palvelua aletaan tarjota ja käytäntö näyttää minkä-

laisia asiakkaita palvelua alkaa käyttää. Kaiken tulisi kuitenkin lähteä liikkeelle potenti-

aalisten asiakkaiden ja heidän tarpeidensa kuvaamisesta. Tärkeää on selvittää tutkimus-

ten avulla, mitä potentiaaliset asiakkaat arvostavat palvelussa, ja kuinka he käyttäytyvät. 

(Ylikoski 2001: 47–49.) Kehittämistyössäni teen juuri tällaista tutkimusta siitä, mitä pitkä-

aikaisen perhehoidon potentiaaliset asiakkaat arvostavat kyseisessä palvelussa, ja 

kuinka he haluavat tulla siinä kohdatuiksi.  
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6 Tutkimuksellisen kehittämistyön toteutus 

Tutkimuksellisessa kehittämistyössä käytetään erilaisia menetelmiä, joiden avulla etsi-

tään uskottavaa, luotettavaa ja totuudenmukaista ratkaisua tutkimusongelmaan. Ratkai-

sun löytyminen edellyttää tiedon keräämistä tiedonkeruumenetelmien avulla. Näin saa-

daan kokoon tutkimusaineisto, jota analysoidaan aineiston edellyttämällä tavalla. (Kana-

nen 2014: 64–65.) Esittelen tässä luvussa kehittämistyöni toteutukseen liittyviä lähtökoh-

tia, valintoja ja menetelmiä perusteluineen. Kuvaan vaihe vaiheelta, kuinka toteutus on 

edennyt aina tutkimuskysymyksistä analysointiin asti tavoitellen tutkimuksellista lä-

pinäkyvyyttä.  

6.1 Tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksellisen kehittämistyöni tavoitteena on laatia pitkäaikaiseen perhehoitoon ku-

vaus palvelutuotteesta ja palvelun kohderyhmistä. Pyrin kehittämään ja muotoilemaan 

pitkäaikaista perhehoitoa niin, että valmis tuotteistettu palvelu vastaa ikääntyneiden tar-

peisiin ja on sisällöltään sellainen, että kuntien on mahdollista sitä järjestää. Tavoitteena 

on tuotteistamisen avulla tehdä perhehoidosta houkuttelevampi ja toimivampi palvelu 

niin ikääntyneiden kuin kuntienkin näkökulmasta, ja näin samalla tehostaa myös perhe-

hoidon markkinointimahdollisuuksia. 

Pitkäaikaisen perhehoidon sijoitusten varhentaminen mahdollistaisi perhehoidon sijoi-

tusten pidemmän keston ja ympärivuorokautisten asumispalveluiden tarpeen siirtymisen 

vuosilla eteenpäin. Tämä voisi johtaa myös siihen, että tehostetussa palveluasumisessa 

vietetty aika lyhenisi, vaikkei perhehoidon tarkoitus olekaan korvata kokonaan tehostet-

tua palveluasumista. Perhehoitoon sijoittamisen kriteereitä arvioitaessa tulisi lisäksi 

muistaa, että perhehoito on kotona tapahtuvaa huolenpitoa. (Leinonen 2017a: 111.) 

Nämä näkökulmat toimivat tutkimuksellisen kehittämistyöni lähtökohtina. Sijoitusten var-

hentaminen ja perhehoidon näkeminen kotona tapahtuvana hoivana ja huolenpitona vai-

kuttavat sekä perhehoidon palvelun sisältöön että siihen kenet perhehoitoon sijoitetaan.   

Tutkimuksellisen kehittämistyöni tutkimusongelmana on selvittää, minkälaista pitkäaikai-

sen perhehoidon tulisi olla, jotta sen hyödyt saataisiin parhaiten käyttöön. Tutkimuson-

gelmasta johdetut tutkimuskysymykseni ovat: 
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1) Minkälainen pitkäaikaisen perhehoidon tulisi olla, jotta se vastaisi ikääntyneiden 

tarpeita? 

2) Minkälaisia ehtoja ja vaatimuksia kunnilla on pitkäaikaiselle perhehoidolle, jotta he 

voivat järjestää sitä? 

3) Minkälaiset ikääntyneet hyötyisivät pitkäaikaisesta perhehoidosta parhaiten? 

6.2 Tutkimuksellisen kehittämistyön lähtökohdat 

Tutkimuskysymykset ohjasivat kohdistamaan aineiston keruun ikääntyneisiin henkilöihin 

ja kuntien työntekijöihin. Perhehoitajat sijoittuvat näiden kahden ryhmän väliin ja tekevät 

perhehoidosta konkreettista, joten näin heidän osallistumisensa tutkimukseen välttämät-

tömäksi. Kuntien työntekijöiden osalta näin tärkeäksi ottaa tutkimukselliseen kehittämis-

työhön mukaan sekä palveluohjauksen työntekijöitä, että vanhustyön johdon edustajia. 

Palveluohjauksen työntekijöillä on käytännön läheistä näkemystä hoivaa ja huolenpitoa 

tarvitsevista ikääntyneistä ja heidän tarpeistaan, kun taas johdon edustajat lähestyvät 

aihetta suurempien raamien ja tavoitteiden näkökulmasta.  

6.2.1 Bikva-malli osana laadullista tutkimusta 

Laadullisessa tutkimuksessa kuvataan todellisen elämän moninaisuutta mahdollisim-

man kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Saravaara 2016: 161). Toimintatutkimus on 

tutkimuksellinen lähestymistapa, jonka tavoitteena on tuottaa käytäntöä hyödyttävää tie-

toa ja kehittää käytäntöjä paremmiksi. Tutkijan rooli toimintatutkimuksessa on aktiivinen 

ja osallistuva. (Heikkinen 2010: 16, 19.) Tapaustutkimuksessa taas tutkitaan tämänhet-

kistä ilmiötä keskittyen tiettyyn tapaukseen ja pyrkien saamaan kohteesta syvällinen ym-

märrys (Kananen 2013: 54). Tutkimuksellinen kehittämistyöni on laadullinen toimintatut-

kimus, mutta siinä on piirteitä myös tapaustutkimuksesta. Keskityn työssäni tietyn alueen 

ikääntyneiden pitkäaikaiseen perhehoitoon ja sen kehittämiseen olemalla itse aktiivinen 

tutkimuksellisessa kehittämisprosessissa. Kehittämistyön menetelmänä käytin Bikva-

mallia. 

Bikva-lyhenne tulee tanskan kielestä ja tarkoittaa suomennettuna asiakkaiden osallistu-

mista laadun varmistamiseen. Nimensä mukaisesti Bikva-mallin tavoitteena on ottaa asi-

akkaat mukaan arviointiin, koska heillä nähdään olevan tietoa, josta julkinen sektori voisi 

hyötyä kehittämistyössään. Malli on oppimislähtöinen ja etenee alhaalta ylöspäin. Siinä 

on neljä eri vaihetta, joissa jokaisessa kerätään perinteisesti tietoa ryhmähaastattelun 
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avulla. Ensimmäisenä asiakkaita pyydetään kertomaan omista kokemuksistaan ja siten 

arvioimaan käyttämäänsä palvelua. Toisessa vaiheessa asiakkailta saatu tieto ja palaute 

esitellään kenttätyöntekijöille, jotka pohtivat saamansa tiedon perusteella omaa toimin-

taansa. Kolmannessa vaiheessa kahden edellisen vaiheen synnyttämä palaute esite-

tään hallintojohdolle, joka pyrkii pohtimaan syitä kuulemaansa palautteeseen. Viimei-

sessä vaiheessa poliittiset päättäjät pohtivat aiemmissa vaiheissa kerättyjen palauttei-

den syitä. Bikva-mallin käytöllä pyritään kyseenalaistamaan olemassa olevat käytännöt 

ja toimintatavat. (Krogstrup 2004: 7, 11, 15.) 

Keräsin aineistoni sovelletun Bikva-mallin mukaisesti kolmelta eri ryhmältä.  Mallin nel-

jännen vaiheen jätin kokonaan pois ja kolmannen vaiheen toteutin ryhmähaastattelun 

sijaan sähköisellä kyselyllä. Kanta-Hämeen alueella ei ollut ikääntyneitä, joilla olisi ollut 

kokemusta pitkäaikaisesta perhehoidosta, joten ensimmäisen vaiheen ryhmähaastatte-

lun järjestin mahdollisille tuleville pitkäaikaisen perhehoidon käyttäjille, minkä kuvasin jo 

aiemmin olevan segmentoinnin lähtökohta (ks. Ylikoski 2001). Toiseen vaiheeseen otin 

kenttätyöntekijöitä edustamaan kuntien palveluohjauksen työntekijöitä sekä perhehoita-

jia. Kolmannen vaiheen kohderyhmänä olivat kuntien ja kuntayhtymien vanhustyön 

johto. Ensimmäisen vaiheen ryhmähaastattelun alustavasti analysoitu aineistosta toimi 

toisen vaiheen ryhmähaastattelun haastattelurungon ja yhteisen työskentelyn pohjana. 

Vastaavasti kolmannen vaiheen sähköisen kyselyn laadin kahden edellisen vaiheen 

analysoitujen tulosten pohjalta. Esittelen aineiston keruuta vielä tarkemmin seuraavissa 

alaluvuissa.  

6.2.2 Teemoitetut ryhmähaastattelut ikääntyneille ja kenttätyöntekijöille 

Käytin aineiston keräämiseen teemoitettuja ryhmähaastatteluja. Ryhmähaastattelu sopii 

menetelmäksi, kun halutaan selvittää jonkun tietyn joukon yhteinen näkemys johonkin 

ajankohtaiseen asiaan. Ryhmähaastattelu on keskustelu, jossa osallistujat kommentoi-

vat vapaasti asioita, tekevät huomioita ja tuottavat monipuolista tietoa tutkittavasta ilmi-

östä. (Hirsjärvi & Hurme 2017: 61.) Teemahaastattelussa määritetään tutkimushaastat-

telun teemat eli aihealueet tutkimusongelman perusteella tavoitellen vastausten löyty-

mistä. Teemojen käsittelyjärjestyksellä ei ole väliä, vaan tärkeintä on saada haastatelta-

vilta kuvaus kaikista etukäteen määritellyistä teemoista. (Vilkka 2015: 124.) Teemaryh-

mähaastattelulla uskoin saavani monipuolista tietoa tutkimusongelmani mukaisiin tee-
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moihin. Erityisen tärkeänä aineiston hyödynnettävyyden ja monipuolisuuden näkökul-

masta näin sen, että ryhmähaastattelu on keskustelu, jolloin aineistoa tuotetaan erilais-

ten ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.  

Hyvässä tutkimuksessa teemahaastattelun teemat on määritelty luovan ideoinnin ja ai-

hepiirin tuntemuksen sekä aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja teorian pohjalta. Haastat-

telutilanteessa käytettävä teemarunko tulee pitää mahdollisimman lyhyenä, sillä keskus-

telu ei ole kovin luontevaa, jos haastattelija selaillee ja vilkuilee koko ajan papereitaan. 

(Eskola & Vastamäki 2015: 35–36.) Ensimmäisen vaiheen ryhmähaastattelua varten laa-

din lyhyen haastattelurungon (ks. Liite 1). Tutkimuskysymysteni ohjaamana jaoin ikään-

tyneiden pitkäaikaisen perhehoidon kokonaisuuden pienempiin osiin: perhehoito, perhe-

hoitaja, perhehoitokoti ja perhehoidon asiakas.  

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkimukseen osallistuvia ei nähdä vain 

tiedonsaantivälineinä, vaan tutkimukseen osallistumisen toivotaan myös lisäävän osal-

listujien ymmärrystä tutkittavasta asiasta ja vaikuttavan myönteisesti heidän ajattelu- ja 

toimintatapoihin tutkimuksen aihealueeseen liittyen myös tutkimuksen jälkeen (Vilkka 

2015: 125). Roolini ryhmähaastatteluissa oli aktiivinen juuri tästä syystä, erityisesti per-

hehoidon potentiaalisten asiakkaiden haastatteluissa. Uskon, että tutkimuksellisessa ke-

hittämistyössäni toteutui tämä edellä kuvattu emansipatorisuus, ja sain näin lisättyä 

myös perhehoidon tunnettuutta.   

Aineiston kerääminen alkoi perhehoidon potentiaalisten asiakkaiden eli ikääntyneiden 

kuntalaisten ajatusten ja toiveiden kartoittamisella. Ensin valitsin sopivat ikääntyneiden 

vaikuttamiseen pyrkivät ryhmät ja sovin heidän kanssaan ryhmähaastattelun ajankohdat. 

Ryhmien valitsemista ohjasi toive saada kuuluviin sekä isojen että pienien kuntien ikään-

tyneiden ääni sekä se, että ryhmällä olisi jo entuudestaan hieman tietoa ikääntyneiden 

palveluiden kokonaisuudesta ja siitä, mitä ikääntyneiden perhehoito on. Ryhmähaastat-

telujen kohteeksi valikoitui isomman ja pienemmän kunnan ikääntyneiden ryhmä, joille 

olin jo aiemmin käynyt esittelemässä ikääntyneiden perhehoitoa. Ennakkotieto ikäänty-

neiden perhehoidosta teki haastattelutilanteista sujuvamman, sillä pääsimme heti käsiksi 

itse asiaan, kun kaikki tiesivät, minkälaisesta palvelumuodosta oli kyse. Haastattelutilan-

teen aluksi kerroin osallistujille tutkimuksellisen kehittämistyöni tarkoituksesta sekä pyy-

sin heiltä kirjallisen suostumuksen osallistumisesta erillisellä tiedote- ja suostumuslo-

makkeella (ks. Liite 2).  
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Kuntien työntekijöiden näkemyksien keräämisessä hyödynsin olemassa olevaa perhe-

hoidon verkostoa, johon kuuluu edustaja jokaisesta maakuntamme kunnasta tai kun-

tayhtymästä. Verkoston jäsenet ovat palveluohjauksen työntekijöitä ja esimiehiä, joiden 

työnkuvaan kuuluu myös asiakastyö. Toisen vaiheen ryhmähaastattelun ajankohdan so-

vin verkoston tapaamisen yhteydessä. Tämän jälkeen laitoin sähköpostitse perhehoita-

jille kutsun ryhmähaastatteluun. Kohdistin kutsun niille maakuntamme alueella toimiville 

perhehoitajille, jotka tarjoavat tai ovat suunnitteilla aloittaa tarjoamaan perhehoitoa 

omassa kodissansa joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Sähköisen kutsun yhteydessä toimitin 

molemmille tahoille tutkimuksellisen kehittämistyöni tiedote- ja suostumuslomakkeen 

(ks. Liite 2). Perhehoidon verkoston jäsenille esitin lisäksi toiveen, että mikäli he ovat itse 

estyneitä osallistumaan, niin pyytävät jonkun toisen kunnastaan tai kuntayhtymästään 

tilallensa. Näin kaikkien kuntien tai kuntayhtymien näkemykset saataisiin mukaan kehit-

tämistyöhön. Ryhmähaastattelun teemarunkona (ks. Liite 3) käytin edellisen vaiheen 

alustavasti analysoitujen tulosten pohjalta laadittuja fläppipapereita.  

6.2.3 Sähköinen kysely vanhustyön johdolle 

Kyselylomake on perinteinen aineiston keruumenetelmä ja se voidaan toteuttaa monella 

eri tavalla. Toteutustapa määräytyy kyselyn tarkoituksen ja kohderyhmän perusteella. 

Kyselylomakkeen kysymysten laadinnan perustana on tutkimuksen tavoite ja tutkimus-

ongelma. Kysymykset tulee laatia huolellisesti. On tärkeää, että vastaaja ymmärtää ky-

symykset samalla tavalla kuin tutkija. Muutoin saadut tulokset ovat vääristyneitä. Kysy-

mysten tulee siis olla yksiselitteisiä ja sanamuotojen selkeitä. (Valli 2015: 84–85.) Säh-

köisten kyselylomakkeiden etuja ovat visuaalisuus, nopeus ja taloudellisuus. Niiden 

käyttö vähentää tutkijan työmäärää, sillä aineisto saadaan suoraan sähköisessä muo-

dossa. (Valli & Perkkilä 2015: 109–110.)  Sähköisen kyselylomakkeen laadin huolelli-

sesti, jotta se tuottaisi tutkimusongelmaan vastauksia ja olisi kohderyhmälle helposti vas-

tattavissa.  

Laadullisessa tutkimuksessa hypoteeseja ei muodosteta etukäteen, vaan tutkimuspro-

sessin aikana, kun tutkittava kohde tulee tutuksi ja tutkija löytää mielekkäitä hypoteeseja. 

Hypoteeseja voi testata tutkimuksen aikana esittämällä haastateltaville erilaisia testiky-

symyksiä, joilla pyritään operationalisoimaan hypoteeseja. Näin saadaan lisätietoa poh-

dittavaan ilmiöön. (Alasuutari 2011: 268–269.) Sähköinen kysely toimi tutkimuksellisessa 

kehittämistyössäni eräänlaisena hypoteesien testikenttänä. Kysymykset eli hypoteesit oli 

muodostettu kahden aiemman vaiheen analysoitujen tulosten pohjalta.  
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Kolmannen vaiheen aineiston keräämisen toteutin ryhmähaastattelun sijaan sähköisellä 

kyselylomakkeella (ks. Liite 4). Kohderyhmänä toimi olemassa oleva ikääntyneiden pal-

veluiden työryhmä, joka on osa maakuntamme SOTE-valmistelua. Työryhmän kuntien 

ja kuntayhtymien edustajat toimivat omissa kunnissaan tai kuntayhtymissään vanhus-

työn johtotehtävissä. Työryhmän jäsenten aikataulujen yhteensovittaminen osoittautui 

hyvin haasteelliseksi ja sovittujen palaverien asialistat täysiksi, joten ryhmähaastattelun 

toteuttaminen ei ollut tutkimuksellisen kehittämistyöni aikataulun puitteissa mahdollista. 

Sähköiseen kyselyyn vastaamisen kukin vastaaja voi ajoittaa oman aikataulunsa mu-

kaan, ja saan kyselyllä varmemmin tarvitsemani aineiston.  

 

Vierailin ennen kyselyn lähettämistä työryhmän tapaamisessa ja kerroin vanhustyön joh-

don edustajille tutkimuksellisesta kehittämistyöstäni sekä motivoin vastaamaan sähköi-

seen kyselyyn. Suostumuksen kehittämistyöhön osallistumisesta varmistin työryhmän 

edustajilta sähköisen kyselyn (ks. Liite 4) alussa olevassa saatetekstissä. Tämän tekstin 

yhteydessä kerroin vastaajille myös sen, että kehittämistyöni raportti kirjoitetaan niin, 

ettei siitä tunnista yksittäisiä henkilöitä tai heidän edustamiaan kuntia. Muistuttelin van-

hustyön johdon edustajia kyselyyn vastaamisesta myös sähköpostitse kyselyn lähettä-

misen jälkeen, jotta lopullinen vastausprosentti olisi mahdollisimman kattava.  

6.3 Aineiston kuvaus ja analysointi 

Aineiston analysointi eteni vaiheittain, kuten aineiston keruukin. Ennen toisen vaiheen 

ryhmähaastattelua tein ensimmäisen vaiheen aineistosta alustavan analyysin. Toisen 

vaiheen haastattelun litteroinnin jälkeen analysoin sekä ensimmäisen että toisen vaiheen 

haastatteluaineistot tarkemmin. Analysointiprosessin lisäksi kuvaan seuraavaksi myös 

tarkemmin haastattelutilanteita ja sähköisen kyselyn toteutusta.  

Analysointi voidaan ymmärtää joko laajasti tai suppeasti. Suppean määritelmän mukaan 

aineiston analysoinnissa kokonaisuus jaetaan osiin ja saadut osat jaetaan luokkiin. Seu-

raavassa vaiheessa edellisessä vaiheessa syntyneitä luokkia yhdistellään. Tämän jäl-

keen siirrytään analysoinnista synteesiin, jolloin pyritään takaisin kokonaisuuteen tulkin-

nan avulla. Tavoitteena on esittää tutkittava ilmiö uudesta näkökulmasta käsin. (Hirsjärvi 

& Hurme 2017: 143–144.) Analysoinnin suppea käsite kuvaa hyvin tutkimuksellisen ke-

hittämistyöni analysointiprosessia. Lopputuloksena on uusia näkökulmia ikääntyneiden 

perhehoidosta.  
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6.3.1 Haastatteluaineistojen litterointi 

Aloitin haastatteluaineistojen analysoinnin litteroimalla. Ensimmäisen vaiheen haastatte-

luaineistot litteroin kahteen kertaan, koska ensimmäinen litterointi alustavaa analysointia 

varten ei ollut lopulliseen analysointiin riittävän tarkka. Litteroidessani erotin haastatteli-

jan puheenvuorot erikseen, mutta haastateltavien kohdalla kirjasin puheenvuorot ilman 

minkäänlaisia tunnistetietoja kuitenkin niin, että jokainen puheenvuoro oli eriteltynä. Tut-

kimuskysymyksissä painottuu yleiskuvan hahmottaminen, ei yksittäisten henkilöiden 

henkilökohtaiset kokemukset tai näkemykset, joten tämä tarkkuus litteroinnissa oli mie-

lestäni riittävä.  

Ensimmäisen vaiheen kahdesta ryhmähaastattelusta litteroitua aineistoa tuli yhteensä 

29 sivua. Ensimmäisessä haastattelussa oli osallisena 11 henkilöä ja haastatteluäänit-

teen kesto oli yksi tunti ja 16 minuuttia. Toisessa haastattelussa oli mukana kahdeksan 

aktiivista henkilöä sekä lisäksi hiljaisia sivusta seuraajia. Haastattelun äänitteen kesto oli 

29 minuuttia. Toisen vaiheen ryhmähaastatteluun kutsuin seitsemän kuntien työntekijää 

ja neljä perhehoitajaa. Heistä haastatteluun osallistui kaksi kuntien työntekijää ja kaksi 

perhehoitajaa, eli yhteensä neljä henkilöä. Tämän ryhmähaastattelun äänitteen kesto oli 

yksi tunti ja 33 minuuttia. Litteroitua aineistoa tästä haastattelusta tuli 17 sivua.   

6.3.2 Havaintoja haastattelutilanteista 

Ikääntyneiden ryhmähaastattelut olivat monien tekijöiden osalta hyvin erilaiset. Yhteinen 

tekijä oli kuitenkin se, että haastattelupaikat olivat molemmille ryhmille entuudestaan tu-

tut. Ensimmäisen ryhmän kanssa sovin erillisen ajankohdan haastattelulle vierailemalla 

heidän tavanomaisessa kokoontumisessaan. Toisen ryhmän kanssa sovin haastatte-

lusta puhelimitse ryhmän vetäjän kanssa. Haastattelu ajoittui ryhmän tavanomaisen ta-

paamisen yhteyteen. Ensimmäisessä ryhmähaastattelussa istuimme kaikki tiiviisti ison 

pöydän ympärillä, kun taas toisen ryhmän kanssa enemmän hajallaan. Toisessa ryhmä-

haastattelussa oli myös useita sivusta seuraajia, jotka eivät osallistuneet haastattelun 

keskusteluun. Ensimmäinen ryhmä oli huomattavasti innostuneempi ja aktiivisempi kuin 

toinen ryhmä, joka vastaili kysymyksiini hieman vastahakoisesti ja käsitteli asioita her-

kästi huumorin kautta.  

Oma roolini haastattelijana oli aktiivinen. Toimin kysymysten esittämisen lisäksi johdat-

telijana tilanteissa, joissa keskustelu jämähti paikalleen ja tuli tunne, ettei haastateltavat 
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ymmärtäneet, mitä kysymyksellä haetaan. Tarjosin haastateltaville lisäinformaatiota per-

hehoidon käytännöistä haastattelujen aikana (vrt. Vilkka 2015). Tämä korostui tilan-

teissa, joissa haastateltavat toivat esille asioita, jotka olivat ristiriidassa todellisuuden 

kanssa. Huomioin kuitenkin haastatteluaineistoa analysoidessani myös nämä ristiriitai-

set näkökulmat. Perustelen toimintaani työroolini kautta. Koin velvollisuudekseni oikoa 

perhehoitoon liittyvää väärää tietoa, jotta uudesta palvelumuodosta ei leviäisi virheellistä 

tietoa haastateltavien välityksellä eteenpäin. Haastattelujen jälkeen jäin pohtimaan, että 

kuinka paljon oma työroolini vaikutti siihen, miten haastateltavat näkivät perhehoidon. 

Haastateltaville saattoi muodostua lähtöoletuksena ajatus siitä, että perhehoito on posi-

tiivinen asia ja sitä ollaan kehitetty ja kehitetään edelleen maakunnassamme.  

Kuntien työntekijöiden ja perhehoitajien ryhmähaastattelu toteutettiin työpaikkani neu-

votteluhuoneessa. Tila oli yhtä osallistujaa lukuun ottamatta entuudestaan tuttu osallis-

tujille. Ryhmähaastattelu alkoi kahvitarjoilulla, jonka aikana kerroin haastateltaville tutki-

muksellisesta kehittämistyöstäni. Haastattelutilanteeseen levottomuutta toi se, että yksi 

osallistujista liittyi ryhmään vasta hieman aloituksen jälkeen ja eräs toinen osallistujista 

joutui poistumaan ryhmästä vähän ennen haastattelun loppumista. Ryhmään osallistu-

neet eivät kaikki tunteneet toisiaan entuudestaan, mutta koin ilmapiirin olevan kuitenkin 

vapautunut ja luottamuksellinen. Jokainen haastateltava toi rohkeasti esille omia mielipi-

teitään ja kokemuksiaan. Keskustelu pysyi melko hyvin aiheessa. Toisinaan se kuitenkin 

ajautui lyhytaikaiseen perhehoitoon, mutta näitäkin keskusteluja voin soveltuvin osin 

hyödyntää analysointivaiheessa.  

Osallistuin toisen vaiheen ryhmän keskusteluun aktiivisemmin kuin ikääntyneiden ryh-

mähaastatteluissa. Haastateltavat olivat tässä ryhmässä minulle entuudestaan tuttuja ja 

koin osittain edustavani tätä ryhmää työroolistani käsin.  Ryhmähaastattelun osallistuja-

määrä oli myös huomattavasti pienempi kuin ikääntyneiden haastatteluissa, joten aktii-

vinen roolini sopi tähän vaiheeseen ja työskentelytapaan mielestäni hyvin. Haastattelu-

tilanne eteni edellisen vaiheen alustavasti analysoituja tuloksia käsitellen. Kirjasin tulos-

ten oleelliset kohdat teemoittain fläppipapereille ennen haastattelua. Esittelin haastatte-

lun aikana fläppipaperit haastateltaville ja täydensin niitä esille nousevilla asioilla. Jou-

duin esittämään haastattelun aikana johdattelevia kysymyksiä, kun yritin saada vastauk-

sia kysymyksiin, jotka eivät nousseet esille vapaassa keskustelussa. Kohdensin joitakin 

kysymyksiä erikseen kuntien työntekijöille. Perhehoitajat toivat näkemyksiään esille hy-

vin ilman erillisiä heille osoitettuja kysymyksiä. Jälkikäteen olen pohtinut, kuinka paljon 
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kuntien työntekijöiden puheisiin vaikutti se, että ryhmässä oli mukana myös perhehoita-

jia, tai päinvastoin.  Pohdiskelen tätä asiaa tarkemmin vielä pohdintaluvussa.   

6.3.3 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysissa empiirisestä aineistosta muodostetaan käsitteellisempi kuvaus tut-

kittavasta ilmiöstä tulkinnan ja päättelyn avulla. Analysoinnin aikana tulee huolehtia siitä, 

että eri vaiheiden jälkeenkin aineistossa säilyy yhteys alkuperäiseen haastatteluaineis-

toon. Sisällönanalyysi alkaa litteroidun aineiston lukemisella, minkä jälkeen aineisto pel-

kistetään eli redusoidaan. Tässä kohtaa aineistosta karsitaan pois kaikki epäoleellinen 

tutkimustehtävän näkökulmasta. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 123, 125–127). Luettuani lit-

teroidun aineiston useaan kertaan valikoin sieltä tutkimuskysymysteni kannalta oleelliset 

kohdat ja pelkistin niiden oleellisen sisällön.  

Pelkistetyistä ilmaisuista etsin samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Tämän jälkeen 

ryhmittelin eli klusteroin pelkistetyt ilmaisut. Ensin muodostin alaluokkia ja niistä edelleen 

yläluokkia. Näin sain aineiston tiivistetympään muotoon. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 123–

124.) Alkuun nimesin turhan paljon erilaisia luokkia. Luokkien lukumäärä kuitenkin vä-

heni vaihe vaiheelta analysointiprosessin edetessä. Yhdistelin luokkia keskenään ja 

vaihdon myös niiden nimiä useita kertoja. Toisinaan luulin luokkien vihdoin asettuneen 

paikoilleen, mutta luettuani analysointitaulukkoani uudelleen löysin taas muokattavaa. 

Vielä tuloksia kirjoittaessani tein muutamia muutoksia analysointitaulukkoihin.   

Lopuksi yläluokat yhdistellään tavoitteena muodostaa kokoavia teoreettisia käsitteitä. 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa teoreettiset käsitteet muodostetaan tutkittavan il-

miön aiempaa teoriatietoa hyödyntäen. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 123, 133.)  Yläluokkia 

yhdistelemällä sain muodostettua kahden ensimmäisen vaiheen haastatteluaineistoista 

yhteensä kahdeksan pääluokkaa ja niistä edelleen kolme yhdistävää luokkaa. Näillä kai-

killa luokilla on selkeä yhteys ikääntyneiden perhehoidon teoriatietoon, jota esittelin 

aiemmin tämän työni teorialuvuissa.  
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Taulukko 2. Esimerkki analysointitaulukosta 

YHDISTÄVÄ 
LUOKKA 

PÄÄLUOKKA  YLÄLUOKKA ALALUOKKA 

Perhehoidon  
toteutus 

Perhehoidon  
sisältö 

Tavallista  
arkea 

Elämän jatkuminen ennallaan 

Arkipäivän askareita yhdessä 

Ulkoilu 

Vuodenkierron seuraaminen 

Juhlapyhäperinteet 

Rutiineista turvaa 

Vaihtelua  
arkeen  

Yhteiset retket 

Kunnan toimintaan osallistuminen 

Rutiineista poikkeaminen 

Monimuotoinen elämä 

Erilaisia harrastusmahdollisuuksia 

Elämän  
mielekkyys 

Mielen vireys 

Yhdessäolon positiiviset vaikutukset 

Psyykkinen tukeminen 

Kuulluksi tuleminen 

Elämänkokemuksia nuoremmille 

Osaamisen jakaminen 

Yksilöllisyyden  
tukeminen 

Itselle tärkeitä asioita 

Minuuden säilyttäminen 

Yksilöllinen päivärytmi 

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen 

Perhehoidossa olevien ehdoilla 

Yhteisöllisyys Avoin vuorovaikutus 

Toimivat ja aidot ihmissuhteet 

Sopeutuminen 

Samanlainen tausta 

Luottamus 

Tasapuolinen kohtelu 

Yksilön ongelmat heijastuvat yhteisöön 

Muiden huomioiminen 

Omaiset osana yhteisöä 
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Esimerkkitaulukossa on kuvattuna yhden pääluokan jakautuminen ylä- ja alaluokkiin. 

Taulukossa on yhdistettynä aineiston keruun kahden ensimmäisen vaiheen analysoidut 

aineistot. Yhdistävänä luokkana esimerkkitaulukossa on perhehoidon toteutus, johon si-

sältyvät perhehoidon sisällön lisäksi perhehoitokoti ja perhehoitaja -pääluokat. Alaluok-

kien alle on ryhmitelty vielä pelkistetyt ilmaisut, jotka on jätetty taulukosta pois, jotta in-

formaation määrä säilyisi lukijan näkökulmasta hallittavana.  Muut analysointitaulukko-

jeni yhdistävät luokat ovat perhehoidon järjestäminen ja perhehoidon kohderyhmät. Per-

hehoidon järjestämisen alta löytyy pääluokat: perhehoito vaihtoehtona, hyvät käytännöt 

ja yhteistyö perhehoidossa. Vastaavasti perhehoidon kohderyhmään kuuluvat pääluo-

kat: potentiaalisen kohderyhmän suhtautuminen palvelumuotoon sekä sopivat ja sopi-

mattomat asiakasryhmät. Nämä tulevat hyvin esille myös tulosluvun otsikoinnissa.    

6.3.4 Sähköisen kyselyn tulosten analysointi 

Sähköisen kyselyn vastauslinkin lähetin sähköpostitse yhdeksälle Kanta-Hämeen kun-

tien ja kuntayhtymän johtotehtävissä toimivalle henkilölle. Vastausaikaa annoin 13 työ-

päivää, joiden aikana muistutin kyselyyn vastaamisesta kaksi kertaa sähköpostiviestillä. 

Alkuperäisen vastausajan aikana sain kyselyyni 5 vastausta. Jatkoin vastausaikaa vielä 

kolmella työpäivällä saadakseni lisää vastauksia ja kerroin asiasta kohderyhmälle. Lo-

pulta sain kyselyyni vastauksia kuudelta henkilöltä. Lopullinen vastausprosentti oli 66 %, 

joka on kohtuullisen hyvä huomioiden kohderyhmäni pieni koko. Vastausten lukumäärä 

jäi kuitenkin niin pieneksi, että tulosten analysointi onnistui hyvin ilman erillisiä menetel-

miä. 

Laadin kyselyn Webropol-ohjelmalla, jonka kautta sain kattavan raportin kyselyn tulok-

sista. Raportin pohjalta pystyin helposti analysoimaan kyselyllä keräämäni aineiston. 

Analysoinnissa keskityin etsimään aineistosta enemmistön näkemyksiä esitettyihin ky-

symyksiin. Vapaamuotoisten kysymysten vastaukset olivat lyhyitä, joten ne analysoin 

hyödyntämällä yhdistelyä ja tiivistämistä. Esittelen seuraavassa tulosluvussa analysoi-

miani tuloksia tarkemmin.  
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7 Tulokset 

Haastatteluaineistojen analysoinnin tuloksena syntyivät analysointitaulukot (ks. Tau-

lukko 2), joiden sisältöä kuvaan tässä luvussa tarkemmin. Sähköisen kyselyn vastausten 

määrä oli niin pieni, että esittelen kyselyn tulokset yhdessä haastatteluaineistojen tulos-

ten kanssa. Eri vaiheissa kerättyjen aineistojen tulokset esitellään siis yhtenä kokonai-

suutena. Tulokset on jaoteltu käsitteiden perhehoidon toteuttaminen, perhehoidon koh-

deryhmät ja perhehoidon järjestäminen alle. Nämä olivat myös analysointitaulukkojen 

kolme yhdistävää luokkaa.  

Perhehoidon toteuttaminen pitää sisällään perhehoidon sisällön sekä toimintaympäris-

tön ja perhehoitajan roolin kuvaamisen. Tämä osuus toimii palvelukuvauksen määrittä-

misen pohjana. Kohderyhmän kuvailu taas luo pohjan asiakasryhmien määrittämiselle. 

Kohderyhmän kohdalla kuvaan myös ikääntyneiden haastateltavien omia ajatuksia per-

hehoidosta palvelumuotona. Perhehoidon järjestämiseen on isompi kokonaisuus, johon 

kuuluu useita eri osa-alueita. Aineistosta esille nousseita tähän teemaan liittyviä tuloksia 

hyödynnän laatiessani ehdotusta pitkäaikaisen perhehoidon palvelukuvauksesta. Ko-

koan palvelukuvaukseen ja kohderyhmien määrittämiseen liittyvistä tuloksista yhteenve-

dot taulukoiden muodossa jokaisen alaluvun loppuun. Ehdotus palvelukuvauksesta ja 

kohderyhmistä on kokonaisuudessaan johtopäätösluvussa.  

7.1 Perhehoidon toteuttaminen 

Perhehoidon toteutuksesta vastaa perhehoitaja yhdessä perhehoitokodin yhteisön 

kanssa. Kaikki haastateltavat ja sähköiseen kyselyyn vastanneet korostivat yhteisön toi-

mivuuden merkitystä perhehoidon onnistumiselle. Myös perhehoitaja ja hänen työnsä 

luonne herättivät paljon ajatuksia ryhmähaastatteluissa. Perhehoidon toteutuksen toi-

mintaympäristönä on perhehoitajan yksityiskoti, josta käytetään tässä yhteydessä nimi-

tystä perhehoitokoti. Perhehoidossa päivien toivottiin olevan sisällöltään tavallista ja toi-

minnallista arkea, mutta rutiineista poikkeamista ei saanut kuitenkaan unohtaa. Puolet 

vanhustyön johdon edustajista kokivat kodinomaisuuden olevan yksi perhehoidon vah-

vuuksista. Lisäksi he näkivät perhehoidon sisältävän yhdessä olemista ja tekemistä ta-

vallisessa perheessä. Perhehoidon toteutus herätti paljon ajatuksia ja näkökulmia haas-

tateltavien keskuudessa. Esittelen seuraavassa näitä asioita tarkemmin.  
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7.1.1 Monipuolista arkea perhehoidossa 

Perhehoidon päivien nähtiin pitävän sisällään tavallisia arjen askareita. Ikääntyneet 

haastateltavat korostivat yhdessä tekemistä. Toivottiin, että elämää voitaisiin jatkaa sa-

malla tavalla kuin ennen ja tehdä asioita, joita omassa kodissaan on totuttu tekemään. 

Ulkoilun mahdollisuus korostui kaikissa ryhmähaastatteluissa. Ikääntyneet toivat esille 

myös luonnon ja vuodenaikojen seuraamisen, mikä nähtiin eräänlaisena virikkeenä ar-

jessa. Kuntien työntekijöiden ja perhehoitajien haastattelussa nousi esille perhehoitoko-

tien omien juhlapyhäperinteiden muodostuminen. Tämän nähtiin lisäävän perhehoidon 

kodikkuuden tunnetta. Seuraavassa ikääntyneet kuvaavat toiveitaan yhdessä tekemi-

sestä perhehoidossa:   

Kaikenlaista hjelppaamista vaikka keittiössä, vaikka perunoiden kuorimista, ros-
kien viemistä, kaikkee toimintaa, eikä pelkkää sohvaperunaa.  

Ainakin itte ajattelisin, jos perhehoitoon menisin, just tätä niin, ku sä sanoit, et teh-
täis niitä arkipäivän asioita, tehtäis ruokaa yhdessä, käytäis nostamassa perunoita 
yhdessä ja istuttais ulkona ja juteltais, pidettäis lukupiiriä yhdessä. 

Vaikka arjen rutiinien nähtiin lisäävän turvallisuuden tunnetta etenkin muistisairailla, ar-

keen toivottiin myös vaihtelua. Kaikissa ryhmähaastatteluissa tuotiin esille ajatus perhe-

hoitokodin yhteisön yhteisistä retkistä. Retkiä voitaisiin tehdä teatteriin, tanssilavoille, ke-

sätapahtumiin tai kirkkoon. Ikääntyneiden haastattelussa tuotiin esille toive saada har-

rastaa erilaisia asioita perhehoidossa. He toivoivat elämän olevan monimuotoista. Seu-

raavassa katkelmassa ikääntynyt esittää toiveensa erilaisista harrastusmahdollisuuk-

sista:   

Eiks se just se, että kaikkia harrastusmahdollisuuksia niitten mukaan mitä voi en-
sinnäkin se hoitoperhe tarjota, ja ei välttämättä niillä tarvitse olla ammattitaitoa sii-
hen, vaan antaa vaan tilaisuuden. 

Kuntien työntekijöiden ja perhehoitajien haastattelussa ideoitiin perhehoitajan ja perhe-

hoidossa olevien mahdollisuutta osallistua kunnan järjestämään toimintaan, kuten mu-

siikkituokioihin. Kunnan toivottiin tukevan perhehoitokodin osallistumista järjestämällä 

taksikuljetuksia. Perhehoidossa olevien ajateltiin voivan osallistua myös kunnan järjes-

tämiin suljettuihin päivätoimintaryhmiin. Vanhustyön johdon edustajista yli puolet näkivät 

päivätoiminnan olevan päällekkäinen palvelu perhehoidossa olevalle, eivätkä siksi pitä-

neet sitä mahdollisena toteuttaa.  
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7.1.2 Yksilönä perhehoitokodin yhteisössä 

Perhehoidon yhteisöön kuuluu perhehoitajan perheen lisäksi ikääntyneen oma perhe. 

Yhteisön osalta keskustelua herätti se, miten yhteisö saadaan toimivaksi. Ikääntyneiden 

mielestä perhehoidossa voi muodostua aitoja ihmissuhteita, kun perhehoitaja pysyy sa-

mana. Kolmasosa vanhustyön johdon edustajista kokivat aidot ihmissuhteet yhdeksi per-

hehoidon vahvuudeksi. Ikääntyneet haastateltavat toivat myös esille, että perhehoidossa 

olevien pitää pystyä puhumaan avoimesti kaikesta perhehoitajalle. Kuntien työntekijät, 

perhehoitajat ja vanhustyön johdon edustajat näkivät perhehoitajan ja perhehoidossa 

olevan ikääntyneen luottamuksellisen suhteen tärkeänä. Kuntien työntekijät ja perhehoi-

tajat korostivat lisäksi perhehoidossa olevien tasapuolista kohtelua.  

Ja sit vielä, et jos on muita, niin se toinen jää aivan paitsioon, kun sä hoidat vaan 
koko ajan sitä. 

Yhteisössä elämisen koettiin vaativan jokaiselta sen jäseneltä kykyä sopeutua ja ottaa 

toiset ihmiset huomioon. Ikääntyneiden mielestä samaan perhehoitokotiin tulisi sijoittaa 

ihmisiä, joilla on samanlainen tausta. Näin saataisiin luotua pohja toimiville ihmissuh-

teille, minkä nähtiin olevan yhteisön toimivuuden kannalta tärkeää. Ikääntyneet toivat 

esille, että vanhemmiten uusien ihmissuhteiden luominen vaikeutuu, ja sitä valikoi tar-

kemmin kenen kanssa haluaa viettää aikaansa. Toisen vaiheen ryhmähaastattelussa 

nousi esille, että on tärkeää huolehtia kaikkien yhteisön jäsenten hyvinvoinnista, sillä 

yksilön ongelmat heijastuvat herkästi koko yhteisön toimintaan.  Lisäksi ikääntyneen lä-

heisten vierailuja ajateltiin voivan tarvittaessa rajoittaa, jos ne kuormittavat liikaa perhe-

hoitajaa ja perhehoitokodin muuta yhteisöä. Seuraavassa katkelma ikääntyneiden ryh-

mähaastattelussa, jossa he keskustelevat yhteisön toimivuudesta:  

Mutta me voisimme, jos aatellaan, että me olisimme siellä asumassa, niin tässäkin 
jo huomaa, kuinka erilaisia me ollaan ja tälläset ajatuksetkin. 

Se on rikkaus, mut just se, että se vaatii paljon tätä vuorovaikutustaitoja 

… ja sitä et se itsekkyys meistä itse kustakin vähän vähenee, että otetaan huomi-
oon toinen toisemme. 

Yhteisöllisyyden vastapuolena on yksilöllisyys ja sen tukeminen, joka korostuivat molem-

pien vaiheiden haastatteluissa. Vanhustyön johdon edustajistakin enemmistö näki yksi-

löllisen hoivan ja huolenpidon olevan yksi perhehoidon vahvuuksista. Ikääntyneet toivat 



35 

 

erityisesti esille omien tärkeiden tavaroiden merkityksen turvallisuuden tunteelle. Perhe-

hoitokotiin toivottiin saavan tuoda mukanaan itselle tärkeitä tavaroita. Tämä tukisi omalta 

osaltaan identiteetin säilymistä. Näin eräs ikääntynyt kiteyttää edellä kuvattuja asioita:  

Joo mutta eihän se, kun me vanhetaan niin eikö ne nurkat, eikö se oo ihan yks lysti 
minkälaisia ne on, jos siellä on vuode ja pöytä ja lämpöö. Ja saa omat kirjansa 
sinne. 

Perhehoidossa toivottiin myös noudatettavan jokaisen perhehoidossa olevan omaa yk-

silöllistä päivärytmiä niin, että arjessa edettäisiin jokaisen omilla ehdoilla niin pitkään kuin 

mahdollista. Lisäksi tulisi huomioida, että kaikki eivät halua olla koko ajan ryhmässä, 

vaan haluavat viettää aikaa myös itseksensä. Itsemääräämisoikeus ja sen vaaliminen 

nousivat haastatteluissa esille. Erityisesti ikääntyneet korostivat sen tärkeyttä, mutta ym-

märsivät, että raja tulee siinäkin jossain kohtaa vastaan. Kuntien työntekijät ja perhehoi-

tajat näkivät asian tärkeänä, mutta kokivat sen toteuttamisen olevan ajoittain käytän-

nössä haasteellista.  

Toi itsemääräämisoikeuden vaaliminen voi olla myös sellainen aika veitsen terällä 
taiteiltava juttu, koska jos mennään tähän siisteyteen ja muuhun, niin kun paljon 
tapaa näitä ikäihmisiä, joilla suihkuun meneminen ja nää asiat on tosi vaikeeta, 
niin, et miten siinä sitten taiteilee.  

Tulee vastaan monissa muissakin palveluissa. Ja liittyy usein niihin muistiongel-
miin, ettei osata enää ajatella sitä omaa parasta. Mutta eihän sitä väkisinkään voi 
mitään.  

7.1.3 Mielekkyyttä perhehoidossa elämiseen 

Ikääntyneiden ryhmähaastatteluissa nousi vahvasti esille tarve kokea elämä mielek-

kääksi. Lasten mukana olo perhehoidossa ja heidän puuhien katselun nähtiin lisäävän 

mielen vireyttä. Tärkeäksi koettiin myös mahdollisuus saada jakaa elämänkokemuksia 

ja -viisautta nuoremmille sukupolville. Lisäksi omaa osaamista toivottiin voivan jakaa 

myös muille perhehoidossa oleville esim. opettamalla muille osaamiaan taitoja. Ikäänty-

neet kokivat jo pelkän yhdessäolon lisäävän elämän mielekkyyttä. Erään haastateltavan 

kokemuksen mukaan omat säryt ja kivut voivat unohtua, kun viettää aikaa yhdessä mui-

den kanssa. Perhehoitaja toi haastattelussa esille myös sen, kuinka tärkeää ikääntyneille 

on saada puhua omia asioitansa ja ennen kaikkea tulla kuulluksi. Tämä lisää myös ko-

kemusta elämän mielekkyydestä.  
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Et sit jutellaan, et paljon se on sitä, että me jutellaan, voi olla, että jutellaan monta 
kertaa samat asiat, mut siitä huolimatta, että se ihminen saa kertoo ja puhuu niit 
omia asioitaan. 

Yhtenä tärkeänä teemana elämän mielekkyyden näkökulmasta nostettiin esille psyykki-

nen tukeminen. Ikääntyneet kokivat, että kun perhehoidossa oleva kotiutuu perheeseen, 

uskaltaa hän puhua omista peloistaan ja muista vaikeista asioista. Perhehoitaja pystyy 

tukemaan perhehoidossa olevia psyykkisesti kuuntelemalla ja ylläpitämällä turvallisuu-

den tunnetta. Kuntien työntekijät ja perhehoitajat toivat esille, että joskus ikääntyneiden 

voi olla helpompi puhua ongelmistaan muille kuin omaisilleen. Perhehoitajan tarjoaman 

psyykkisen tuen lisäksi haastateltavat ajattelivat, että ikääntyneille voitaisiin järjestää tar-

vittaessa myös ammattilaisen tarjoamaa tukea. Seuraavassa lainauksessa ikääntynyt 

kuvaa luottamuksellisen suhteen muodostumista perhehoidossa olevan ja perhehoitajan 

välille:  

Niin, sen takia perhehoito on hyvä asia olla olemassa. Ja se, että kun siitä tulee 
sillain oikeesti perhe ajan kanssa, kun on omaksunut sen asumisen, niin tulee us-
kallus kertoo juuri niistä asioista, joita mä pelkään, joita mä inhoon.  

7.1.4 Perhehoitajan ominaisuudet ja työn luonne 

Ikääntyneet toivoivat pääsevänsä tavalliseen perheeseen, jossa perhehoitajapariskun-

nalla olisi eri-ikäisiä lapsia. He eivät halunneet paikkaan, jossa on vain vanhoja ihmisiä. 

Toive lapsien ja ikääntyneiden yhdessäololle nousi esille myös kuntien työntekijöiden ja 

perhehoitajien haastattelussa. Jos perhehoitajan lapset ovat jo aikuisia, niin perhehoita-

jan ja ikääntyneen omat lapsenlapset voisivat vierailla perhehoitokodissa. Tavallisessa 

perheessä ajateltiin olevan myös lemmikkieläimiä, joilla nähtiin olevan rauhoittava vai-

kutus. Näin eräs ikääntynyt kuvaa toivettaan monivaiheisesta perhehoitokodista: 

Mä toivoisin ainakin, että se olisi monivaiheinen, että olis sitä eri ikäpolvia siinä 
perheessä… niin tota, että siellä olis aina sitä nuorempaa porukkaa ja vanhempaa 
porukkaa ja ikästä porukkaa, kaikennäköstä. Se olis sellanen, joka tois sitä. 

Kaikki haastateltavat sekä vanhustyön johdon edustajat kokivat, että perhehoitajalla on 

oltava hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Tämän ajateltiin näkyvän käytännössä 

sosiaalisuutena, avoimuutena ja rauhallisuutena. Kuntien työntekijöiden ja perhehoita-

jien haastattelussa nousi vahvasti esille perhehoitajan kyky luovimiseen. Sillä viitattiin 

niin tavallisiin vuorovaikutustilanteisiin, kuin tasapainoiluun ikääntyneiden ja heidän 

omaisten toiveiden välillä. Ikääntyneiden haastatteluissa korostui perhehoitajan tarkoi-
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tusperien selvittäminen. Perhehoitajaksi ei voisi ryhtyä kuka tahansa, vaan heidän taus-

tansa tulisi selvittää ja valmentaa tehtävään. Perhehoitajalla pitäisi olla jonkinlaista hoi-

vaviettiä ja eettiset arvot elämässään kohdillaan.  

Ja sitä että ihmiset, eihän varmaan ees tän tyyppistä ammattia valitse, eikä perhe-
kotia halua perustaa, jos ei ole ihminen, jolla on tämmöset eettiset arvot kohdal-
lansa ja kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan. 

Haastatteluissa nousi esille myös perhehoitajalta edellytettävät kärsivällisyys ja terve it-

seluottamus. Muistisairaiden kanssa työskentelyn nähtiin vaativan pitkää pinnaa. Terve 

itseluottamus taas liittyy ikääntyneiden haastattelussa esille nostettuun vaikeiden asioi-

den käsittelyyn sekä kuntien työntekijöiden ja perhehoitajien näkemykseen perhehoita-

jan kyvystä osata luovuttaa tai luopua tarvittaessa. Perhehoitajan työssä tulee vastaan 

vaikeita asioita, joista ei pidä ottaa liikaa itseensä. Joskus henkilökemiat perhehoidossa 

olevien kanssa ei vain yksinkertaisesti toimi, ja silloin perhehoitajan pitää pystyä myön-

tämään se itsellensä.   

Et kyllä siinäkin varmaan täytyy osata antaa sillai periksikin, että voi tulla sit sem-
monen hoidettava, että ei onnistukaan, et sit tavallaan niin, ku myöntää sit sekin, 
että meillä ei vaan niin ku kemiat, kun joskus voi vaan käydä niin, vaikka tekisit 
kuinka parhaas ja sulla olis kaikki kohdillaan, niin se voi vaan sit olla niin. 

Ikääntyneiden mielestä perhehoitajan työ on sitovaa ja vastuullista. Nämä asiat koros-

tuivat erityisesti ikääntyneiden toisessa ryhmähaastattelussa. He epäilivät myös vahvasti 

voiko tällaiseen työhön haluavia ihmisiä löytyä. Vapaapäivien vähäisyyden osalta ikään-

tyneet rinnastivat perhehoitajat omaishoitajiin ja maanviljelijöihin. Kuntien työntekijät ja 

perhehoitajat taas näkivät perhehoitajien työn hieman toisesta näkökulmasta. Heidän 

mielestään perhehoitajan työssä pitää näkyä persoona, koska työ tapahtuu perhehoita-

jan omassa kodissa. Ei omassa kodissa voi esittää jotain muuta kuin mitä on.  

Että tota osaa olla niin, ku sellanen oma itsensä, ei nyt tarvii riehuu tai mitään, jos 
kiukuttelee. Mut osaa käyttäytyy, mut silti on niin ku luonteva, miten mä sanoisin.  

Niin on tossa aika paljon joka tapauksessa persoonalla täytyy tai saa tehdä sitä 
työtä, et kyllä se täytyykin näkyä se persoonallisuus. Eihän sitä kukaan voi kone 
olla, varsinkin kun se on se oma elämä siellä kodissa, ja niin kyllähän se siinä sitten 
näkyy, että minkälainen persoona se hoitajakin on.  
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7.1.5 Perhehoitajan osaaminen 

Perhehoitajan osaaminen herätti paljon ajatuksia niin ikääntyneissä kuin kuntien työnte-

kijöissä ja perhehoitajissa. Ikääntyneiden haastatteluissa korostui toive hoitoalan koulu-

tuksen saaneesta perhehoitajasta. Erityisesti muistisairaiden kanssa työskenteleminen 

ja ongelmatilanteista selviytyminen nähtiin haastavaksi ilman hoitoalan koulutusta. Li-

säksi perhehoitajan ajateltiin joutuvan vastailemaan usein perhehoidossa olevien kysy-

myksiin heidän sairauksistaan. Hoitoalan koulutuksen lisäksi ikääntyneet korostivat ko-

kemuksen merkitystä. Perheeseen, jolla on kokemusta ikääntyneiden kanssa työsken-

telemisestä, koettiin olevan helpompi mennä. Seuraavassa katkelmassa ikääntynyt ku-

vaa ajatustaan perhehoitajan osaamisesta: 

Monipuolinen, niin ku sanotaan, että vähintään olis se lähihoitajan koulutus, koska 
siinähän käydään niin monta asiaa. 

Vanhustyön johdon edustajista enemmistö koki hoitoalan koulutusta tärkeämmäksi ih-

missuhde- ja vuorovaikutustaidot, terveydentilan seurantaan liittyvän osaamisen sekä 

halun hoivata. Kuntien työntekijät ja perhehoitajat näkivät, ettei perhehoitajalla tarvitse 

olla sairaanhoidollista osaamista, vaan taito hoivata ja pitää huolta riittää. Kotisairaan-

hoidon nähtiin tuovan perhehoitoon tarvittavan sairaanhoidollisen osaamisen. Lääkehoi-

don osalta ajateltiin, että perhehoitajille olisi hyvä järjestää oma lyhytmuotoinen lääke-

hoitokoulutus. Tähän koulutukseen olisi hyvä sisällyttää myös perustietoa ikääntyneiden 

sairauksista ja terveydentilan seuraamiseen liittyvistä asioista. Ravitsemusasioiden 

osaaminen koettiin myös perhehoitajalle tärkeäksi. Ruoka ja sen laittaminen on kuitenkin 

iso osa perhehoidon arkea.  

Pitää olla varmaan aika kiinnostunut sit ravitsemusasioistakin, kun se ruokahom-
makin on sit aika iso sitten sitä, et jaksaa sitten miettiä niitä ruokia ja mitä sitten 
tehdä, ja ehkä osata vähän laittaakin sitä. Se on kuitenkin tärkee osa sitä päivää.   

7.1.6 Perhehoitokoti asumisympäristönä 

Perhehoitokodin nähtiin sijaitsevan ensisijaisesti maaseudulla, jossa olisi oma piha ja 

puutarha. Kaupungissa sijaitseville perhehoitokodeille annettiin kuitenkin mahdollisuus 

kuntien työntekijöiden ja perhehoitajien ryhmähaastattelussa. Kaupungin ajateltiin tar-

joavan toisenlaisia virikkeitä kuin maaseudun. Maaseudulla luonto on lähellä, kun taas 

kaupungissa on enemmän kohteita ja tapahtumia, joissa voi perhehoidossa olevien 

kanssa vierailla. Toisen vaiheen ryhmähaastattelussa nousi myös esille ajatus siitä, että 
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perhehoitokodin tulee olla ilmapiiriltään myönteinen. Perhehoitajan oman perheen tulee 

olla mukana perhehoitotoiminnassa ainakin ajatuksen tasolla. Seuraavassa ikääntyneet 

kuvaavat ajatustaan perhehoitokodille sopivasta ympäristöstä:  

Ei ne kerrostalossa kyllä varmaan onnistu.  

Kyllä maaseutua täytyis olla. Ja omaa pihaa. 

Ettei kadulle mene heti niin. Kyllä se maaseutu sillai olis niin ku. 

Perhehoitokodin turvallisuuden erittäin tärkeäksi koki kaikki vanhustyön johdon edusta-

jat. Tärkeiksi koettiin myös kodin sijainti, pihaympäristö, tilojen riittävyys ja viihtyisyys. 

Turvallisuuden näkökulmasta esille nousi kaikissa ryhmähaastatteluissa teknologian 

hyödyntäminen. Sen nähtiin tarjoavan paljon erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla perhe-

hoidossa olevat voisivat liikkua vapaasti ilman, että perhehoitajan pitää olla koko ajan 

vieressä. Kuntien työntekijät ja perhehoitajat näkivät kuitenkin perhehoitajan läsnäololla 

olevan suuri merkitys perhehoitokodin turvallisuuden näkökulmasta. He toivat myös apu-

välineet ja niiden käytön esille turvallisuuden edistäjänä. Paloturvallisuuteen liittyvät asiat 

toivat esille perhehoitajat, joilla oli niistä jo käytännön kokemusta. He toivoivat niihin laa-

dittavan valtakunnalliset suositukset.  

Ei se ihan niin oo kuitenkaan. Musta tossa on ihan hirveen hyvä näkökulma juuri 
siihen, että kuinka erilaisia me ollaan. Juuri et pitää olla se oma kulma siellä ko-
dissa, että voi todella panna oven kiinni sillon, kun mä haluan. Mä voin tulla sieltä 
sillon, kun mä haluan. Mä saatan jopa innostua, kun tehdään yhdessä asioita, mut 
mulla täytyy olla oikeus siihen yksityisyyteen ja omaan kohtaan. 

Perhehoitokodin tiloista puhuttaessa korostuivat huonejärjestelyt. Edellä olevasta suo-

rastalainauksesta tulee hyvin esille haastateltavien korostama tarve yksityisyyteen ja 

omaan rauhaan. Tämän nähtiin olevan mahdollista myös kahden hengen huoneessa, 

jos huone on riittävän tilava. Ikääntyneiden suunnalta tuli voimakkaammin toive omasta 

huoneesta, vaikka heillä oli positiivisiakin kokemuksia yhteisistä huoneista. Yleisesti tilo-

jen toivottiin olevan perhehoitotoiminnan mukaiset. Lisäksi kuntien työntekijät ja perhe-

hoitajat kokivat, ettei perhehoitokoti saa olla liian hieno, jotta perhehoidossa olevat voivat 

elää ja liikkua siellä vapaasti. He painottivat myös perhehoitajan omien tilojen tarvetta. 

Tilat tulisi pystyä rajaamaan selkeästi, jotta perhehoidossa olevat tietävät mitkä tilat ovat 

heidän käytössänsä.  

Sillä just tarkotan, et sit täytyy olla sillai, et on ajateltu. Sit täytyy oma tila olla rajattu, 
jos on vaikka omakotitalo, että on sit oma pääty esimerkiksi, minkä sit haluu pitää, 
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jos puhutaan niin ku, pitää omana… Vielä tohon perhehoitajan omat tilat haluan 
sanoa sen, että se oiskin hyvä, jos olis semmonen puoli oikeesti, jos on mahdolli-
suus tehdä, jos tulee niitä omia lapsia tai omaa perhettä, niin vois mennä sitten, 
jos kokee ne omat lapset tai muut, että ne haluaa sen äidin, isän. 

7.1.7 Perhehoidon toteuttaminen osana palvelukuvausta 

Kokosin edellä kuvatuista tuloksista keskeisimmät asiat alla olevaan taulukkoon. Tau-

lukko toimii yhteenvetona, jonka pohjalta laadin ehdotuksen pitkäaikaisen perhehoidon 

palvelukuvauksesta maakuntamme kunnille ja kuntayhtymille. Palvelukuvausehdotuk-

seen sisältyvät myös myöhemmin esiteltävät perhehoidon järjestämistä käsittelevät tu-

lokset. Alla olevan taulukon sisältö vastaa kahteen tutkimuskysymykseen: ”Minkälaista 

pitkäaikaisen perhehoidon tulisi olla, jotta se vastaisi ikääntyneiden tarpeisiin?” sekä 

”Minkälaisia ehtoja ja vaatimuksia kunnilla on pitkäaikaiselle perhehoidolle, jotta he voi-

vat järjestää sitä?”.  

Taulukko 3. Yhteenveto perhehoidon toteuttamisesta  

Perhehoidon toteuttaminen 

Perhehoidon  
sisältö 

• Monipuolista tavallista arkea 

• Yhdessä olemista ja tekemistä 

• Yhteisöllisyyttä 

• Aidot ja toimivat ihmissuhteet 

• Luottamuksellinen suhde 

• Yksilöllisyyden tukemista 

• Mielekästä elämää 

• Psyykkistä tukemista 

Perhehoitaja • Tavallinen perhe, lapsia perheessä 

• Hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot 

• Persoonalla tehtävää työtä 

• Vastuullista ja sitovaa työtä 

• Halu ja kyky hoivata sekä pitää huolta 

Perhehoitokoti • Virikkeellinen ympäristö 

• Lähellä läheisiä ihmisiä 

• Turvallisuus 

• Asianmukaiset tilat 
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7.2 Perhehoidon kohderyhmät 

Perhehoidon kohdentaminen oikeille ryhmille on tärkeää, jotta palvelusta hyötyvät niin 

palvelun käyttäjät kuin myös järjestäjät. Haastateltavat kokivat, että perhehoitoon mene-

vien tulisi olla vielä toimintakykyisiä, jotta he pystyisivät osallistumaan perhehoitokodin 

arkeen. Vanhustyön johdon edustajista taas osa ajatteli, että perhehoito soveltuisi myös 

heille, joiden toimintakyky on jo runsaasti heikentynyt. Muistisairaiden asuminen perhe-

hoitokodissa herätti haastateltavissa ajatuksia puolesta ja vastaan. Kehittämistyöhöni 

osallistuneet ikääntyneet edustivat perhehoidon mahdollisia tulevaisuuden asiakkaita. 

He suhtautuivat perhehoitoon hyvin eri tavoin. Toiset näkivät palvelun myönteisesti, kun 

toiset taas epäilevästi ja kielteisesti. Kohderyhmien määrittämisen näkökulmasta on tär-

keää ymmärtää potentiaalisen kohderyhmän ajatusmaailmaa. Seuraavaksi esittelen tar-

kemmin tämän edellä mainitun ajatusmaailmaan lisäksi aineistosta esille nousseita per-

hehoitoon soveltuvia asiakasryhmiä.   

7.2.1 Potentiaalisen kohderyhmän suhtautuminen palvelumuotoon  

Osa ikääntyneistä näki perhehoidon olevan kodinomainen ja inhimillinen tulevaisuuden 

palveluvaihtoehto. Kodinomaisuus kumpusi ajatuksesta, että perhehoito tapahtuu taval-

lisessa kodissa. Perhehoitoa verrattiin myös laitoshoitoon ja todettiin sen perusteella ko-

dikkaammaksi vaihtoehdoksi. Eräs ikääntyneistä ajatteli perhehoidon tarjoavan uuden 

haasteen ja alun elämälle. Ensimmäisessä haastattelussa tuotiin esille myös se, ettei 

perhehoidon yhteydessä pitäisi puhua hoitamisesta vaan ennemmin perheenjäsenenä 

olemisesta. Hyvään perheeseen pääseminen nähtiin asiana, josta kannattaa iloita. Seu-

raavassa suorassa lainauksessa ikääntyneet vertailevat perhehoitoa ja laitoshoitoa kes-

kenään: 

Jos ajattelee sillai, et jos ois laitos ja tämmönen perhe, niin kyllä se tuntus, että se 
perhe olis parempi kuin joku laitos.  

Joo, kodikkaampi se on. 

Perhehoito yhdistyi ikääntyneiden ajatuksissa muistoihin omasta lapsuudesta. Ennen 

samassa kodissa oli asunut useampi sukupolvi, eikä se ollut silloin epänormaalia. Nyky-

ään tilanne oli toisenlainen. Eräs haastateltavista muisti nuorempana ihmetelleensä, 

miksi sukulaisensa halusi asua kolhoosissa, mutta nyt vanhempana hän ajatteli, että se-

hän oli hienoa, kun elämän koko kirjo oli samassa kodissa ja kaikilla oli oma tarkoituk-

sensa kokonaisuudessa.  
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Se talo oli ollut majatalo eli se oli hirveen suuri. Sinne jäi sitten kaksi veljestä per-
heineen pitämään sitä yhdessä. Siellä oli mummoo sieltä ja vaarii tuolta ja sitten 
tuli se sisar, joka siellä Amerikassa oli tehnyt elämäntyöstä, ja se tuli sinne kotiin, 
ja joku tuolta. Ja kaikille riitti töitä, oli peltoo, oli karjaa, ja lapsilla oli aina tekemistä 
ja keskenään. Ja sinne oli aina hirveen kiva mennä kylään, kun siellä aina joku oli 
kotona ja sillä tavalla. Ja musta ainakin tuntu, ja tottakai nehän oli sit sukulaisia, 
osa oli naitu sinne, mutta kuitenkin, sillä tavalla, että se oli semmonen tuttu piirii. 
Miusta tuntuu, että joskus meistä tuntu, että on se hirveetä, kun ne elää semmo-
sessa kolhoosissa. Mutta nyt tuntuu todella, että se oli ihan ihanne tila. Kaikilla oli 
töitä ja kaikki oli tarpeellisia. Ja jokaisella oli paikkansa.  

Kielteisesti perhehoitoon suhtautuvat kokivat, että perhehoidon ainoa positiivinen puoli 

on se, että se tarjoaa työllistymismahdollisuuden etenkin syrjäseuduilla. Perhehoito näh-

tiin tulevaisuuden kauhukuvana. Ajatuksissa se yhdistettiin muistoihin ajasta, jolloin oli 

vielä käytössä huutolaisuus ja syytinki. Perhehoidossa oleminen koettiin kunnan vaivai-

sena ja heittopussina olemiseksi vieraassa kodissa. Ympäristö koettiin kokonaisuudes-

saan epämiellyttäväksi. Vieraan kodin lisäksi pitäisi elää vieraiden ihmisten kanssa.  

Mä kokisin, että se vanhus, joka sinne joutuu, niin se on niin ku jonkinlainen täm-
mönen kunnan heittopussi. Se heitetään sinne vieraitten ihmisten luokse, siellä voi 
olla kissaa, koiraa, papukaijaa ja vinkuvia lapsia ja muita, joita täytyy siinä sitten 
sietää. Niin se on epämiellyttävä ympäristö. 

Lisäksi perhehoidon nähtiin olevan hoitomuotona palvelutalossa asumista henkilökoh-

taisempaa, eikä se ollut kaikkien mieleen. Perhehoidossa pitäisi olla osa perhettä, kun 

taas palvelutalossa pystyy säilyttämään paremmin yksityisyytensä, kun hoitajat vaihtu-

vat. Perhehoitoon menevien nähtiin olevan jo niin huonossa kunnossa, että perhehoi-

dossa ei pystyttäisi enää tekemään muuta kuin odottaa kuolemaa. Seuraavassa eräs 

haastateltava kuvaa, kuinka tiukasti mielikuva syytinkiajasta yhdistetään perhehoitoon 

joissain sukupolvissa: 

Et toinen on tietysti tää historia, että meillä on ollut tämä syytinki ja tuota tämmöset 
niinku asioita kohtaan, ne ei muutu yhdessä sukupolvessa eikä kahdessakaan 
vielä. Että niitä, jotka ajattelee, että joutuu syytinkille niin, se on paha ajatus, ja 
näin on realistisesti ajateltava. 

Perhehoidon laajenemiseen ja kehittämiseen osa ikääntyneistä suhtautui epäilevästi. 

Palvelun kehittäminen vaikutti hitaalta. Monia vuosia sitten asia oli ollut esillä ja kovin 

pitkälle ei oltu kuluneiden vuosien aikana päästy. Kulttuuriympäristön nähtiin vaikuttavan 

siihen, sopiiko perhehoito osaksi jonkun tietyn alueen ikääntyneiden palveluiden valik-

koa. Ihmiset ovat erilaisia eri puolilla Suomea. Perhehoidon nähtiin soveltuvan paremmin 

Pohjois-Karjalaan kuin Hämeeseen. Perhehoidon ajateltiin olevana kokonaisuudessaan 
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vaikeasti toteutettava, eikä sen uskottu pystyvän tarjoamaan kovin suurta ratkaisua van-

hustenhoidon nykyisiin ongelmiin. Palvelulla pystyttäisiin palvelemaan vain pientä osaa 

ikääntyneistä 

Yhteiskunnan pitäis panostaa näihin tiettyihin asioihin. Eihän tämmönen kehittä-
misjuttukaan, kun ei tästä todellisuutta tule koskaan. Niit on hyvin harvoin semmo-
sia paikkoja, mihin joku henkilö ottaa omaan kotiinsa hoidettavan ja sitten. 

Suurin osa ikääntyneistä toivoi perhehoidon lisäksi kehitettävän myös muita erilaisia asu-

misvaihtoehtoja, koska ihmiset ovat erilaisia. Joillekin sopii perhehoito ja joillekin toisille 

taas yhteisöllinen asuminen kerrostalossa. Perhehoito herätti haastateltavat pohtimaan 

rahan vaikutusta vanhustenhoitoon. Osa oli tiedostanut perhehoidon edullisuuden ja koki 

sen vaikuttavan liikaa siihen, että kyseisen palvelumuodon kehittämiseen panostetaan. 

Pelättiin, että perhehoito korvaa kaikki muut asumisvaihtoehdot ja -palvelut. Joillakin 

ikääntyneillä oli myös ajatuksia siitä, miten ja mihin suuntaan perhehoitoa tulisi kehittää. 

Koettiin, että kuntien tyhjillään olevia kiinteistöjä tulisi hyödyntää perhehoidon käyttöön. 

Lisäksi perhehoidon ajateltiin elävöittävän maaseutupitäjiä.  

7.2.2 Sopivia ja sopimattomia asiakasryhmiä  

Perhehoidolla nähtiin pystyttävän vastaamaan ikääntyneiden yksinäisyyden ja turvatto-

muuden tunteisiin. Ikääntyneiden haastatteluissa korostui ajatus asiakasryhmästä, jotka 

ovat yksinäisiä ja, joiden elämässä omaiset eivät ole aktiivisesti mukana. Kuntien työn-

tekijät ja perhehoitajat taas toivat esille sen, että yksinäisyys voi aiheuttaa pelkotiloja, 

joita perhehoidossa voitaisiin lievittää. He näkivät myös, että nykyajan palvelutaloissa 

asuessaan moni saattaa kokea yksinäisyyttä. Perhehoidossa tilanne saattaisi olla toi-

senlainen, kun ei olla enää omassa yksityiskodissa vaan perhehoitajan kotona perhehoi-

don yhteisön ympäröimänä.  

Onko se jo uusi kansansairaus yksinäisyys, niin siihen mä nään, että tässä perhe-
hoidossa voisi olla parempi vaihtoehto. Palvelutalossa voi olla ihan yhtä yksinäinen 
kuin jossain yksityisessä kodissa. Monet palvelutalot on, uudet varsinkin, ne on 
aika isoja ja aika kerrostalomaisia. Että ne on hyvin yksityisiä ne asunnot ja koti-
hoito käy ja käynnit on tarkkaan rajattu, ja mitä niihin kuuluu, aika vähän siihen 
valitettavasti kuuluu sosiaalista puolta, seurustelua, keskustelua ja yhdessä ole-
mista. Että se voi silti olla se yksinäisyys. 

Ikääntyneet kokivat turvattomuuden tunteen aiheuttavan pelkotiloja, jotka usein katoa-

vat, kun pääsee turvalliseen ympäristöön lähelle muita ihmisiä. Perhehoidossa on per-
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hehoitaja, joka voi auttaa, jos jotain sattuu. Tiedon tästä koettiin voivan lievittää turvatto-

muuden tunnetta. Vanhustyön johdon edustajista kaikki ajattelivat turvattomuutta koke-

vien ikääntyvien hyötyvän perhehoidosta parhaiten. Ryhmähaastatteluissa perhehoidon 

asiakkaiden ajateltiin olevan sosiaalisia ja kaipaavan seuraa. Heidän tulisi viihtyä pie-

nessä yhteisössä ja olla toimintakyvyn osalta sellaisia, että pystyvät vielä itsekin toimi-

maan avustettuna. Ryhmähaastatteluissa nähtiin, että henkilöt, joiden toimintakyky on jo 

huomattavasti heikentynyt, ei enää selviydy perhehoidossa. Vanhustyön johdon edusta-

jat olivat asiasta osittain eri mieltä, kuten jo aiemmin mainitsin. Seuraavassa haastatte-

lukatkelmassa ikääntynyt kuvailee ajatuksiaan perhehoitoon soveltuvista asiakkaista.  

Niissä tapauksissa, jossa mä olen, kahta videota kattonu, niin siin on kuitenkin, 
että ne ei ole vielä tämmösiä, kun hoitokodissa on, et olisivat esimerkiksi vuode-
potilaita asukkaita, vaan heillä on sitä toimintakykyä vielä jäljellä, että ajattelisin, 
että täälläkin varmaan lähdettäis kehittämään siitä suunnasta. 

Kuntien työntekijät ja perhehoitajat toivat esille muutaman muun ryhmän, joille perhe-

hoito voisi sopia. Ikääntyneiden joukossa on niitä, jotka eivät enää pysty huolehtimaan 

kotinsa riittävästä siisteydestä, täyttävät asuntonsa erinäisillä tavaroilla tai syövät pilaan-

tuneita ruokia, mutta eivät itse ymmärrä asiassa olevan mitään ongelmaa. Heille perhe-

hoito voisi olla hyvä asumisvaihtoehto. Vanhustyön johdon edustajista myös lähes kaikki 

ajattelivat tämän ryhmän hyötyvän perhehoidosta. Paljon palveluita käyttäville tai usein 

terveydenhuollossa asioiville perhehoito voisi olla itsenäistä asumista parempi vaihto-

ehto. Haastattelussa esille nousi myös ikääntyneet, jotka kuormittavat omaisiaan koh-

tuuttomasti esim. jatkuvilla puhelinsoitoilla. Tätä ryhmää vanhustyön johdon edustajat 

eivät kuitenkaan kokeneet ideaaliasiakasryhmäksi. Kuntien työntekijät ja perhehoitajat 

näkivät perhehoitoon sijoitettavien asiakkaiden osalta tärkeäksi sen, että he selviytyisivät 

pari tuntia ilman perhehoitajan läsnäoloa ja nukkuisivat yönsä rauhassa. Nämä tukisivat 

omalta osaltaan perhehoitajan jaksamista.  

Kyl mun mielestä pitää, et ois ehkä sit kuitenkin ideaalimpi se, että pystyis sen pari 
tuntiakin olemaan niin, ku turvallisesti keskenäänkin. Jotenkin aattelen käytännön 
kannalta, et voi käydä siellä kaupassa. 

Eihän missään hoivakodissakaan ole. Siellä ne on omissa oloissaan. Niin siel on 
hoitaja, jos siellä on kaks kolme hoitajaa, niin ei ne pysty koko aikaa olee siinä 
vieressä.  

Ja kotihoidossa, et miten huono kuntosia siellä on yksin jonkun turvapuhelimen 
varassa, ja pääasiassa yksin ympärivuorokauden. Siihen verrattuna. 
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Muistisairaiden soveltumisesta perhehoitoon oltiin montaa mieltä. Aggressiivisesti käyt-

täytyvät, karkailuun taipuvaiset ja harhoista kärsivät eivät haastateltavien mielestä so-

veltuneet perhehoitoon. Vanhustyön johdon edustajista taas osa koki harhoista kärsivien 

soveltuvan perhehoitoon. Henkilöt, joilla muistisairaus on jo pitkälle edennyt, ajateltiin 

olevan parempi hoitaa ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa yksiköissä. Sen sijaan rau-

hallisesti käyttäytyville alkuvaiheen muistisairaille perhehoito voisi olla hyvä vaihtoehto. 

Etenkin sellaisilla, jotka eivät enää selviydy kotonaan itsenäisesti. Vanhustyön johdon 

edustajistakin yli puolet ajatteli tämän ryhmän soveltuvan perhehoitoon. Suurin osa 

haastatelluista ikääntyneistä koki, että enemmistöllä muistisairaista ilmenee haasteel-

lista käyttäytymistä, minkä vuoksi perhehoito ei olisi heille paras vaihtoehto.  Heidän 

nähtiin vaarantavan koko perhehoitokodin yhteisön turvallisuuden. Samasta syystä kun-

tien työntekijät ja perhehoitajat nostivat esille päihdeongelmista ja haastavista mielenter-

veysongelmista kärsivien henkilöiden soveltumattomuuden perhehoitoon.  

Nää käytöshäiriöt. Siinä on jo sitten sekä niiden toisten asukkaiden että hoitajien 
turvallisuus alta aikayksikön. Että kun tiedän monta Alzheimer-tapausta, jossa on 
perheenjäseniäkin pahoinpidelty ihan sillä, kun on jostain oltu erimieltä ja ei oo 
tuntenut enää, että kuka sä oot. Niin just se, että se pitää olla täysin semmonen 
turvallinen. 

7.2.3 Perhehoidon kohderyhmien kuvaus 

Kokosin keskeisimmät perhehoidon kohderyhmiä kuvaavat kehittämistyöni tulokset alla 

olevaan taulukkoon. Taulukon pohjalta tein ehdotuksen pitkäaikaisen perhehoidon koh-

deryhmistä (Taulukko 6) maakuntamme kunnille ja kuntayhtymille. Lähestyin perhehoi-

don kohderyhmien kuvaamista kehittämistyössäni kahden teeman kautta: potentiaalisen 

kohderyhmän suhtautuminen palvelumuotoon ja soveltuvat sekä soveltumattomat asia-

kasryhmät. Taulukon sisältö vastaa tutkimuskysymykseeni ” Minkälaiset ikääntyneet 

hyötyisivät pitkäaikaisesta perhehoidosta parhaiten?”.  

Taulukko 4. Yhteenveto perhehoidon kohderyhmien kuvauksesta 

Perhehoidon kohderyhmät 

Potentiaalisen kohde-
ryhmän suhtautuminen 
palvelumuotoon 

• Kodinomainen ja inhimillinen tulevaisuuden palvelumuoto 

• Paluu historiaan 

• Epämiellyttävä ympäristö, vieraita ihmisiä 

• Vaikeasti toteutettava marginaaliryhmän palvelu 

• Yksi asumisen vaihtoehto 
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Soveltuvat ja soveltu-
mattomat asiakasryhmät 

• Turvattomille 

• Sopimattomassa elinympäristössä asuville, jotka eivät tun-
nista ympäristön haittavaikutuksia 

• Yksinäisille 

• Paljon palveluita käyttäville 

• Sosiaalisille  

• Henkilöille, joilla on vielä toimintakykyä jäljellä 

• Muistisairaille, jotka käyttäytyvät rauhallisesti 

• Ei henkilöille, joilla on ilmennyt haastavaa käyttäytymistä 

 

7.3 Perhehoidon järjestäminen 

Kunnalla ei ole lakisääteistä velvoitetta järjestää perhehoitoa, vaan se voi halutessaan 

tarjota perhehoitoa yhtenä vaihtoehtona. Vanhustyön johdon edustajista kaikki toivoivat, 

että pitkäaikainen perhehoito saataisiin pysyväksi osaksi kunnan palvelurakennetta. 

Kuntien työntekijöiden ja perhehoitajien haastattelussa korostui kunnan vanhustyön joh-

don ja päättäjien valta perhehoidon järjestämiseen liittyvissä linjauksissa. Alaluvussa 

”Perhehoito vaihtoehtona” esittelen perhehoidon järjestämisen taustalla vaikuttavia asi-

oita sekä palvelumuodon monipuolisuutta. Kaikissa haastatteluissa nousi esille ehdotuk-

sia käytännöistä, joita noudattamalla perhehoito saataisiin toimimaan. Ikääntyneiden 

haastatteluissa tuotiin esille myös hoitopolun katkeamattomuus ja turvallisuuden tunteen 

säilymisen tärkeys. Kuntien työntekijät ja perhehoitajat korostivat yhteistyön merkitystä 

perhehoidossa. Yhteistyöllä viitattiin niin kunnan ja perhehoitajan kuin perhehoitajan ja 

ikääntyneen omaisten väliseen yhteistyöhön. Näitä asioita esittelen tarkemmin alalu-

vuissa ”Hyvät käytännöt” ja ”Yhteistyö perhehoidossa”.  

7.3.1 Perhehoito vaihtoehtona 

Perhehoito jakoi selvästi mielipiteitä ikääntyneiden keskuudessa. Kuten ikääntyneiden 

haastatteluissa, myös kuntien työntekijät ja perhehoitajat kertoivat kohdanneensa näke-

myksiä puolesta ja vastaan. Oli ikääntyneitä, jotka olivat tyytyväisiä perhehoitoon, mutta 

myös heitä, joille muistot syytingistä aiheuttivat pelkoa, ja ajatus perhehoitoon menemi-

sestä tuntui vastenmieliseltä. Kuntien työntekijät toivat kuitenkin esille, ettei perhehoi-

dosta kieltäytymisen taustalla aina ole kokemus palvelumuodon vastenmielisyydestä, 

vaan moni ikääntynyt haluaa asua omassa kodissansa mahdollisimman pitkään, tai va-

litsee mieluummin palvelumuodon, joka on heille entuudestaan tuttu. Lisäksi etenkin 
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muistisairaiden kohdalla valinnan tekee usein ikääntyneen sijaan hänen omaisensa. 

Seuraavassa kunnan työntekijä kuvaa tilannetta, jossa perhehoitoa on tarjottu ikäänty-

neelle.  

Ei ehkä ennakkoluuloja sinänsä, mutta niin ku se, että ei ole vielä halunnut lähteä 
sieltä kodista. Sitten kun on esim. muistisairas, joka on fyysisesti hyvä kuntoinen 
ja toimelias, mutta on vähän semmosta kiikunkaakun olemista siellä kotona, mutta 
pärjäisi hyvin perhehoidossa, aika hyväkin perhehoidon asiakas, niin ei sitten vielä 
kuitenkaan, että kyllä mä vielä siellä kotona.   

Kuntien työntekijät ja perhehoitajat näkivät, että perhehoitoon sijoitukset tulisi tehdä var-

haisemmassa vaiheessa, oikea-aikaisesti. Tämän ajateltiin hyödyttävän kaikkia osapuo-

lia niin kuntaa, perhehoitajaa kuin perhehoitoon sijoitettua ikääntynyttä. Koettiin, että 

kunnissa ei oltu vielä ymmärretty kunnolla perhehoidon perimmäistä tarkoitusta, ja per-

hehoitoon sijoittamisen sijaan sopiville asiakkaille lisättiin kotihoidon palveluja. Vanhus-

työn johdon edustajista yli puolet koki sijoitusten oikea-aikaisuuden erittäin tärkeäksi tai 

tärkeäksi perhehoidon onnistumiselle. Perhehoidon edullisuus kunnan näkökulmasta 

tuotiin myös haastattelussa esille. Edullisuudestaan huolimatta perhehoidosta aiheutu-

vat kustannukset ovat kunnalle kuitenkin lisäkustannuksia omaan olemassa olevaan ko-

tihoidon palveluun verrattuna. 

Kuntien työntekijä: Kun aina ne eurot puhuu päätöksen teossa, niin onko se ihan 
oikeasti laskettu, että jos ajatelleen, että on viisi kotihoidon käyntiä vuorokaudessa 
seitsemänä päivänä viikossa, niin onko se… Se on kalliimpaa kuin perhehoito, eiks 
se ollut laskettu, että jos on yli kolme käyntiä, niin jollain alueella, mutta kyllä se 
varmaan kuitenkin aika yks yhteen. Se on jo kalliimpaa, jos kolme kertaa päivässä 
kuin jos menis perhehoitoon.  

Vanhustyön johdon edustajat kokivat kaikki tuntevansa pitkäaikaisen perhehoidon pal-

veluna hyvin. Vastaajista puolet näki perhehoidon sijoittuvan palvelurakenteessa ja or-

ganisaatiossa samaan kohtaan tuetun palveluasumisen kanssa. Muut vastaajat sijoittivat 

perhehoidon kotihoidon, tehostetun kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yhteyteen. 

Enemmistö näki perhehoidon olevan kevyempi vaihtoehto kuin tehostettu palveluasumi-

nen. Vanhustyön johdon edustajat kokivat tärkeäksi sen, että perhehoitopaikkoja olisi 

riittävästi. Perhehoitajan odotettiin olevan sitoutunut ja sydämellään työtä tekevä, mikä 

näkyisi pitkäkestoisina sijoituksina ja pysyvyytenä. Perhehoidon nähtiin olevan erilainen 

vaihtoehto, jonka tunnettuuden saavuttaminen vie aikaa. Puolet vastaajista näki, että 

ikääntyneitä tulisi velvoittaa käydä tutustumassa perhehoitopaikkaan ennen kuin he voi-

vat kieltäytyä palvelusta. Toinen puoli taas ajatteli, että ikääntyneille, joilla on ennakko-

luuloja perhehoitoa kohtaan, tarjotaan perhehoidon sijaan muita palveluita.  
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Ikääntyneiden ryhmähaastatteluissa oli noussut esille toive siitä, että pariskunnat pääsi-

sivät samaan perhehoitokotiin. Kuntien työntekijät näkivät asian hyvänä, mutta tiedosti-

vat, että toive voisi olla käytännössä haasteellista toteuttaa, jos pariskunnan toinen osa-

puoli ei ole kriteerien valossa perhehoidon tarpeessa. Vanhustyön johdon edustajienkin 

osalta asia jakoi mielipiteitä. Puolet vastaajista koki, että pariskunnan täytyy saada halu-

tessaan asua yhdessä. Toinen puoli taas koki, ettei tällainen ratkaisu olisi mahdollinen, 

koska perhehoidon paikkoja on rajallisesti ja järjestely tulisi kunnalle kalliiksi.  

Kuntien työntekijät ja perhehoitajat kannattivat ikääntyneiden ryhmähaastatteluissa esiin 

tuotua ajatusta ikääntyneiden ja lasten yhteisestä perhehoidosta. Ajatusta vietiin eteen-

päin ja ideoitiin minkälaisia palveluita ikääntyneiden perhehoitoon voisi yhdistää. Pienet 

koululaiset voisivat mennä perhehoitokotiin iltapäivähoitoon koulun jälkeen. Pohdittiin 

myös voisiko sijoitetut lapset ja ikääntyneet olla samassa perhehoitokodissa. Aluehal-

linto virasto oli kieltänyt asian vuosia sitten, mutta toiveissa oli, että kanta tulisi tulevai-

suudessa muuttumaan. Perhehoidon toteutuksessa nähtiin siis olevan monenlaisia vaih-

toehtoja, jos palvelumuoto vaan nähdään kunnassa varteen otettavana vaihtoehtona.  

7.3.2 Hyvät käytännöt  

Perhehoitoon sijoitukset tulisi tehdä harkiten ja ikääntyneiden omat toiveet huomioiden. 

Toiveiden huomioimisen taustalla vaikutti ajatus ikääntyneistä moninaisena joukkona. 

Jokainen pitää erilaisista asioista. Lisäksi ikääntyneet haastateltavat korostivat sitä, että 

perhehoitoon ei tarvitsisi mennä, jos sinne ei halua mennä. Esihaastattelut ennen per-

hehoitoon sijoittamista koettiin hyväksi toimintatavaksi. Niiden yhteydessä toiveet ja tar-

peet saataisiin hyvin kartoitetuksi. Ikääntyneiden toive pariskuntien yhteissijoituksista tu-

likin jo edellisessä alaluvussa esille. Tämän lisäksi toivottiin, että perhehoitokoti sijaitsisi 

paikkakunnalla, jossa läheiset ihmiset olisivat lähellä. Muutoin paikkakunnalla ei koettu 

olevan suurta merkitystä.  

Ja näkökulma vois olla myös semmonen, että jos haluaisi hakeutua esimerkiksi 
sellaiselle paikkakunnalle, missä omat lapset on tai lapsenlapset, että olis jotain 
yhteyksiä. Eihän se pakko ole olla sillai, et on hämäläinen hämäläiselle, vaikka 
vaan voi olla, että jos porukat onkin Savossa niin pääsis sinne perheeseen. 

Kuntien työntekijät ja perhehoitajat toivat esille sijoitusten oikea-aikaisuuden. Vanhus-

työn johdon edustajistakin enemmistö koki asian tärkeäksi, kuten edellä asiaa kuvasin. 

Etenkin muistisairaiden kohdalla olisi tärkeää, että sijoitus tehtäisiin sellaisessa vai-
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heessa, jolloin henkilö pystyy vielä sopeutumaan uuteen ympäristöön. Näin perhehoi-

dossa vietettävä aikakin olisi todennäköisesti pidempi. Ikääntyneet kokivat myös, että 

muistisairaiden tulee antaa rauhassa sopeutua uuteen ympäristöön. Heidän mielestä 

muistisairaiden sijoittamista perhehoitoon tulisi harkita tarkasti, koska muistisairaat ovat 

hyvin erilaisia ja käyttäytyvät eri tavoin. Seuraavassa haastattelukatkelmassa kuntien 

työntekijä perustelee perhehoitoon sijoittamisen oikea-aikaisuutta.   

Jopa joskus sitten on niin, että sitten ei se perhehoito enää käykään, mihin oltais 
sopeuduttu ehkä vuotta aiemmin ja pystyttäis asumaan siellä perhehoidossa. Että 
sitten kun se asiaa viedään niin pitkälle, niin sitten se ei enää ookaan se perhehoi-
don asukas. Että sen takia pitäisi mun mielestä aiemmin, etenkin juuri muistiasiak-
kaiden. Että tottuis ja oppis ja sopeutuis, niin ne varmaan perhehoidossa pärjäis 
pidempään.  

Perhehoidon käytäntöihin liittyen kaikissa haastatteluissa korostettiin tutustumisjakson 

merkitystä. Vanhustyön johdon edustajistakin lähes kaikki kokivat asian tärkeäksi perhe-

hoidon onnistumisen näkökulmasta. Perhehoito tulisi aina aloittaa tutustumisjaksolla, 

jonka aikana perhehoitoon sijoitettu ikääntynyt saisi tutustua rauhassa uuteen perhee-

seen ja perhehoitaja saisi tutustua vastaavasti uuteen perheenjäseneen. Tutustumisjak-

son jälkeen vasta päätettäisiin jääkö ikääntynyt perheeseen vai ei. Toinen tärkeäksi ko-

ettu käytäntö oli toimivat sijaisjärjestelyt. Näin mahdollistettaisiin perhehoitajalle sään-

nölliset vapaapäivät, mikä tukisi perhehoitajan jaksamista ja lisäisi osaltaan myös perhe-

hoidossa olevien turvallisuuden tunnetta.  

Perhehoidossa olevien kokonaistilannetta tulisi seurata ja arvioida jatkuvasti. Perhehoi-

tajan tulisi osata seurata perhehoidossa olevien terveydentilaa ja konsultoida tarvitta-

essa terveydenhuollon ammattilaisia. Kotisairaanhoidon nähtiin olevan tämän osalta tär-

keä yhteistyökumppani perhehoitajalle. Vanhustyön johdon edustajista kukaan ei koke-

nut kotisairaanhoidon palveluita jatkuvana tukimuotona erittäin tärkeäksi, mutta enem-

mistö näki asian olevan kuitenkin tärkeä. Kuntien työntekijät ja perhehoitajat kokivat, että 

kotisairaanhoito on välttämätön tukipalvelu pitkäaikaisessa perhehoidossa.  

Mut kyl mä ainakin nään, et jos perhehoidossa on ikäihmisiä, joilla on perus lääki-
tysasiat kunnossa ja näin, niin kyllä kotisairaanhoito hirmu pitkälle pystyy. Et jos 
sulla on kotisairaanhoidon avut käytössä, ja et itse haluu, niin nehän nyt pystyy 
oikeestaan tekee vaikka ja mitä. Ja nehän voi konsultoida sitten taas lääkäriä, jos 
havaitsee. Että kyllä mä sillälailla näen, että se on tukitoimena perhehoidolle.  

Ikääntyneet toivoivat, että perhehoidossa saisi asua mahdollisimman pitkään. Turhia siir-

toja paikasta toiseen pitäisi välttää, koska se lisää turvattomuuden kokemuksia. Ikäänty-

neet kuitenkin ymmärsivät, että jossain kohtaa perhehoidossakin voi tulla raja vastaan, 
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eikä eläminen perhehoitokodissa ole enää mahdollista. Tällöin tulisi olla tarjolla ympäri-

vuorokautisia asumispalveluyksiköitä, joihin perhehoidosta voisi siirtyä asumaan loppu 

elämäksensä. Ikääntyneet näkivät, että tarjolla tulee olla erilaisia palveluvaihtoehtoja, 

jotka tulee kohdentaa oikea-aikaisesti olemassa olevien tarpeiden mukaan.  

Mutta sitten toivos sitäkin, että kun tulee semmonen tilanne, että ei kukaan enää 
voi, ei jaksa hoitaa 24 tuntia vuorokaudessa yksin tai kaksin, niin oikeesti voin sa-
noo, että se vanhan ajan vanhainkoti oli hyvä semmosille. 

7.3.3 Yhteistyö perhehoidossa 

Kunnan ja perhehoitajan välinen yhteistyö konkretisoituu perhehoidon valvonnassa, per-

hehoidossa olevan ikääntyneen hoitoon liittyvissä asioissa sekä perhehoitajan tukemi-

sessa. Erityisesti ikääntyneet haastateltavat korostivat perhehoidon valvonnan tärkeyttä. 

Lääkehoidon valvonta mainittiin erikseen, koska liiallisen lääkityksen oli koettu omien 

kokemusten perusteella heikentävän toimintakykyä. Kaikki vanhustyön johdon edustajat 

näkivät perhehoidon valvonnan erittäin tärkeänä tai tärkeänä perhehoidon onnistumisen 

näkökulmasta. Samalla tavoin johdon edustajat kokivat perhehoitajan ja kunnan välisen 

yhteistyön merkityksen. Näin ikääntyneiden ensimmäisessä ryhmähaastattelussa poh-

dittiin perhehoidon valvontaa:  

Tässä askarruttaa just tää, mikä tuli sulla, että valvonta, jos on vain yhden tai kah-
den ihmisen. Koska tää on, vaikka olis isompikin yhteisö, jos se olis sitten isompi-
kin hoitokoti, niin valvonta on todella tärkeetä, että miten se sitten kunnassa hoituu. 

Kuntien työntekijät ja perhehoitajat kokivat tärkeäksi sen, että perhehoitaja saa kunnalta 

riittävät tiedot perhehoitoon tulevasta. Hoito- ja palvelusuunnitelma tulisi myös pitää ajan 

tasalla. Myös enemmistö vanhustyön johdon edustajista piti tätä asiaa tärkeänä. Ilman 

riittäviä ja ajan tasaisia tietoja perhehoidon toteuttaminen olisi mahdotonta. Ikääntyneet 

haastateltavat näkivät, että perhehoitajalla olisi hyvä olla nimetty yhteyshenkilö kun-

nassa, jonka puoleen voi tarvittaessa kääntyä. Kuntien työntekijöiden ja perhehoitajien 

ryhmähaastattelussa pohdittiin, kuinka turvattaisiin perhehoidossa olevien hoito, jos per-

hehoitajalle sattuisi yllättäen jotain. Perhehoitajan sähköisiin potilastietoihin tulisi saada 

tällaisien tilanteiden varalta merkintä, josta kävisi ilmi, että kotona on hoivaa ja huolenpi-

toa tarvitsevia henkilöitä.  

Perhehoitajien tukeminen nähtiin tärkeänä. Näin pystyttäisiin huolehtimaan perhehoita-

jien jaksamisesta. Vanhustyön johdon edustajistakin yli puolet näki perhehoitajan tuke-
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misen erittäin tärkeänä. Ikääntyneet kokivat, että perhehoitajien väsymyksen tunnistami-

nen voi olla vaikeaa. Perhehoitaja ei välttämättä itsekään tunnista väsymystään. Kuntien 

työntekijät ja perhehoitajat ehdottivat, että perhehoitajille tulisi tarjota säännöllisesti mah-

dollisuus keskustella työstänsä jonkun toisen henkilön kanssa. Koettiin, että monet asiat 

selkiytyvät, kun niistä puhutaan.  

Ja sit voi oikeesti tulla sellasia ajatuksia, mitä voi haluta purkaa ja puhua, että mitä 
tuntee, et jonkun kanssa voi, jos on tarvetta, niin on sit mahdollisuus jonkun kanssa 
puhua, koska useinhan ne solmut sillai aukeaa, kun niistä pääsee puhumaan. 

Ikääntyneiden haastatteluissa korostui se, ettei perhehoitajaa saisi jättää ongelmatilan-

teisiin yksin, vaan kunnan pitäisi olla niissä tukena. Perhehoitajien ammattitaidon ylläpi-

tämisestä tulisi myös huolehtia. Ajateltiin, että perhehoitajat voisivat osallistua samoihin 

koulutuksiin kuin kunnan muut sosiaali- ja terveysalan työntekijät. Ryhmähaastatteluissa 

nousi esille myös se, että perhehoitajalla olisi hyvä olla oma erillinen paikka, jossa voisi 

viettää vapaapäiviään, koska työ tapahtuu omassa kodissa. 

Eikä se sillai hirveen hassukaan ajatus ole, jos just ei ole kaupungissa vaan on 
omakotitalo jossakin vähän sivummallakin, niin et ihan oikeesti vaikka pihapiirissä-
kin, jos on pieni mökkikin, ei sen tarvii hirveen iso olla. Ja useinhan on jotain ulko-
rakennuksii, mihin voi rakentaa, et on sit se oma tupa ja lupa. Et jos sulle tulee 
sijainen perhehoitaja, niin sä voitkin olla siellä ja vaikka maalailla tauluja tai soittaa 
vaikka hevimusiikkia niin, että korvat räjähtää. 

Kunnan ja perhehoitajan välisen yhteistyön lisäksi kuntien työntekijät ja perhehoitajat 

nostivat esille yhteistyön perhehoidossa olevan ikääntyneen omaisten kanssa. Tämän 

nähtiin olevan yksi perhehoidon onnistumisen edellytys. Tärkeäksi asian kokivat myös 

kaikki vanhustyön johdolle suunnattuun kyselyyn vastanneet. Perhehoitajien tulee nähdä 

omaiset yhteistyökumppaneina ja pyrkiä luomaan heidän kanssaan luottamuksellinen 

suhde. Luottamuksen koettiin olevan vahvasti yhteydessä tyytyväisyyden kokemukseen. 

Epäluottamus voi aiheuttaa ristiriitoja omaisten ja perhehoitajan välille. Ryhmähaastat-

telussa tuotiin esille ajatus siitä, että haastavien omaisten käytöksen taustalla voi olla 

huonommuuden ja syyllisyyden tunteet siitä, ettei itse pysty huolehtimaan omasta lähei-

sestään.  

7.3.4 Perhehoidon järjestäminen osana palvelukuvausta 

Esittelin edellä perhehoidon järjestämiseen liittyviä kehittämistyöni tuloksia, joista koko-

sin merkittävimmät alla olevaan taulukkoon. Taulukko on toiminut pitkäaikaisen perhe-

hoidon palvelukuvausehdotuksen laatimisen pohjana. Perhehoidon järjestäminen ja 
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aiemmin kuvaamani perhehoidon toteuttaminen muodostavat yhdessä palvelukuvaus-

ehdotukseni perustan (Taulukko 6). Alla olevaan taulukkoon kokoamani asiat vastaavat 

kahteen tutkimuskysymykseen: ”Minkälaisia ehtoja ja vaatimuksia kunnilla on pitkäaikai-

selle perhehoidolle, jotta he voivat järjestää sitä?” sekä ”Minkälaista pitkäaikaisen per-

hehoidon tulisi olla, jotta se vastaisi ikääntyneiden tarpeisiin?”. 

Taulukko 5. Perhehoidon järjestäminen osana palvelukuvausta 

Perhehoidon järjestäminen 

Perhehoito vaihtoehtona • Tehostettua palveluasumista kevyempi vaihtoehto 

• Pysyvyys ja jatkuvuus 

• Monenlaisia toteuttamisvaihtoehtoja  

Hyvät käytännöt • Harkitut sijoitukset, toiveiden huomioiminen 

• Tutustumisjakso 

• Oikea-aikaiset sijoitukset 

• Kotisairaanhoidolliset palvelut perhehoidon tukena 

• Sijoitettujen tilanteen säännöllinen seuranta  

• Toimivat sijaisjärjestelyt 

Yhteistyö perhehoidossa • Perhehoidon valvonta 

• Onnistunut tiedonkulku 

• Perhehoitajan tukeminen 

• Toimiva yhteistyö omaisten ja perhehoitajan välillä 
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8 Johtopäätökset 

Tutkimuksellisen kehittämistyöni tarkoituksena oli tuottaa kantahämäläinen näkemys pit-

käaikaisesta perhehoidosta. Alueellisesta näkökulmasta työni tulokset ovat ainutkertai-

sia, vaikka ne ovat hyvin yhdenmukaisia perhehoidon teoriatiedon ja aiemmin tehtyjen 

tutkimusten tulosten kanssa. Näen hyvänä asiana sen, että alueellinen kehittämistyöni 

ei ole ristiriidassa valtakunnallisten näkemysten kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön 

I&O-kärkihankkeenkin yksi tavoitteista on ollut omais- ja perhehoidon osalta edistää asi-

akkaiden ja hoitajien yhdenvertaisuutta (I&O Kärkihanke n.d.). Valtakunnallisesta näkö-

kulmasta yhdenmukaisuus on siis toivottavaa. Seuraavaksi esittelen tutkimuksellisen ke-

hittämistyöni keskeisimmistä tuloksista (ks. Taulukot 3–5) johdettuja päätelmiä sekä nii-

den yhteyksiä aiempaan teoria- sekä tutkimustietoon. Luvun lopussa on kehittämistyöni 

tulosten johtopäätöksenä syntynyt ehdotus pitkäaikaisen perhehoidon palvelukuvauk-

sesta ja kohderyhmistä (Taulukko 6). 

8.1 Mielipiteitä jakava tulevaisuuden palvelumuoto 

Perhehoito jakoi tutkimukselliseen kehittämistyöhöni osallistuneiden ikääntyneiden kes-

kuudessa mielipiteitä. Toiset näkivät palvelumuodon inhimillisyyden ja kodinomaisuu-

den, kun toiset taas kokivat ajatuksen perhehoidossa olemisesta vastenmielisenä ja pal-

velun järjestämisen monimutkaiseksi. Mielipiteiden taustalla vaikuttavat niin henkilökoh-

taiset ominaisuudet ja ikääntymiseen liittyvät pelot kuin muistot vuosien takaa. Juhilan, 

Jolankin ja Vilkkon (2016) mukaan yhteiskuntapoliittisilla linjauksilla ja kulttuurisilla nor-

meilla on suuri vaikutus ikääntyneiden asumispolkujen suuntiin (Juhila, Jolanki & Vilkko 

2016: 21–22). Tämä voisi osaltaan selittää ikääntyneiden epäilevää suhtautumista per-

hehoitoa kohtaan, sillä kyseessä on vielä melko tuntematon palvelu, eikä siihen liittyvä 

poliittinen linjauskaan ole juurtunut vielä kansan mieliin. Perhehoito tulee nähdä vain yh-

tenä asumispolun siirtymämahdollisuutena. Näin ajateltuna perhehoito vastaisi myös ke-

hittämistyöhöni osallistuneiden ikääntyneiden tarpeita ja toiveita.   

Kunnat näkivät kehittämistyössäni pitkäaikaisen perhehoidon vaihtoehtona, joka halu-

taan osaksi oman kunnan palvelurakennetta, vaikkakin se koskettaa vain pientä osaa 

ikääntyneistä kuntalaisista. Myös Juhila, Jolanki ja Vilkko (2016) kuvaavat ideaaliasumis-

polun toteutumisen yhdeksi uudeksi vaihtoehdoksi perhehoitokodin, jossa yhdistyvät ko-

tona asuminen ja hoiva-avun järjestyminen (Juhila, Jolanki & Vilkko 2016: 31). Kunnan 

edustajat kokivat kehittämistyössäni sijoitusten oikea-aikaisuuden tärkeäksi. Saman 
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huomion teki myös Leinonen (2017a), joka arveli oikea-aikaisten sijoitusten pidentävän 

perhehoidon sijoitusten kestoa ja lykkäävän tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä 

myöhäisemmäksi (Leinonen 2017a: 111).  Kuntien työntekijät ja perhehoitajat toivat kui-

tenkin esille, ettei tämä ajattelutapa näkynyt vielä käytännössä. Toisaalta pitkäaikainen 

perhehoito on ottanut vasta ensimmäisiä askeleitaan maakunnassamme, joten tulevai-

suus näyttää mahdollistaako kuntien vanhustyön johto ja heidän tekemät linjaukset oi-

kea-aikaiset perhehoidon sijoitukset. Oikea-aikaisten sijoitusten toteutumisesta lupauk-

sen antaa ainakin vanhustyön johdon kehittämistyössäni esiin tuoma toive perhehoidon 

jatkuvuudesta ja pysyvyydestä.  

8.2 Aktiivista arkea luonnon läheisyydessä 

Pitkäaikaisen perhehoidon tulisi tutkimuksellisen kehittämistyöni tulosten mukaan olla 

kodinomaista aktiivista arkielämää tavallisessa perheessä, mikä on kirjattuna myös pal-

velukuvausehdotukseeni (Taulukko 6). Tämä määritelmä on hyvin linjassa perhehoidon 

teoriatiedon (Ketola 2008; Hakkarainen ym. n.d.) ja aiempien tutkielmien (Paasonen 

2014; Peräinen 2014) tulosten kanssa. Potentiaaliset perhehoidon asiakkaat toivoivat 

elämän perhehoidossa jatkuvan ennallaan ja olevan mielekästä. Kehittämistyössäni 

nousi vahvasti esille toive siitä, että perhehoitokodissa olisi ikääntyneiden lisäksi myös 

eri-ikäisiä lapsia. Tämä näkökulma ei ole tullut aiemmissa tutkielmissa vastaan erillisenä 

toiveena, mutta sisältynee ajatukseen tavallisesta perhe-elämästä. Samoin kuin kehittä-

mistyössäni esille tuotu toive perhehoitokodin yhteisistä retkistä.  

Perhehoitokodin ympäristön osalta tutkimuksellisessa kehittämistyössäni toivottiin luon-

non läheisyyttä. Kuukkanen, Ilmarinen ja Leinonen (2012) kuvaavat maaseudun ja luon-

non tarjoaman rauhan, turvallisuuden, ulkoilumahdollisuuden, eläinten ja piha-askarei-

den lisäävän hyvinvointia sekä tuovan lisäarvoa hoivan ja asumisen järjestämiseen 

(Kuukkanen, Ilmarinen & Leinonen 2012: 176). Etenkin ulkoilumahdollisuudet ja lemmik-

kieläimet nousivat kehittämistyössäni esille. Kaupungissa sijaitsevia perhehoitokoteja ei 

kuitenkaan tyrmätty täysin. Kaupunkiympäristön nähtiin tarjoavan erilaisia aktiviteetteja 

kuin maaseudun. Tärkeäksi ympäristön näkökulmasta koettiin siis virikkeellisyys ja akti-

vointi. Kodin tilojen osalta toivottiin asianmukaisuutta ja turvallisuutta. Samoja asioita, 

joihin perhehoitolakikin (263/2015 § 5) tilojen soveltuvuuden arvioinnissa kehottaa kiin-

nittämään huomiota. Nämä perhehoitokotiin ja perhehoidon sisältöön liittyvät edellä esi-

tetyt asiat kuvaavat hyvin sitä, minkälaista perhehoidon tulisi olla, jotta se vastaisi ikään-

tyneiden omia tarpeita.  
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8.3 Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys turvallisuuden tunteen mahdollistajina  

Tutkimuksellisessa kehittämistyössäni perhehoidon yhteisön toimivuus nähtiin ensiarvoi-

sen tärkeänä, minkä vuoksi sijoitukset tulisi olla harkittuja ja hyvin suunniteltuja. Aiemmin 

kuvaavani oikea-aikaiset sijoitukset osaltaan tukisivat sekä yhteisön toimivuutta että 

myös osallisuuden mahdollistamista perhehoidossa. Kehittämistyössäni ikääntyneet 

haastateltavat toivat puheessaan esille toivetta siitä, että perhehoidossa pystyttäisiin ole-

maan vielä aktiivisia ja tekemään itse asioita, kuten edellä mainitsemiani retkiä ja har-

rastaa itselle mielekkäitä asioita. Nämä ikääntyneiden tarpeet on kirjattuna myös palve-

lukuvausehdotukseeni (Taulukko 6). Peräisen (2014) ja Jokihaaran (2015) kehitysvam-

maisten pitkäaikaista perhehoitoa käsittelevissä tutkielmissa osallisuuden ja toimijuuden 

tukeminen nousi vahvemmin esille kuin ikääntyneiden perhehoitoa koskevissa tutkiel-

missa. Leinonen (2017b) ja Bradter (2012) toivat esille epäilyksiä ikääntyneiden osalli-

suuden ja yhteisöön kuulumisen tunteen toteutumisesta perhehoidossa, mikä on ristirii-

dassa perhehoitoa käsittelevän teoriatiedon (Hakkarainen ym. n.d.) kanssa.  

Yhteisöllisyyden eräänlaisena vastaparina tutkimuksellisessa kehittämistyössäni tuotiin 

esille yksilöllinen hoiva ja huolenpito, joka on myös nimetty perhehoidon yhdeksi vah-

vuudeksi perhehoitoa koskevassa teoriatiedossa (Hakkarainen ym. n.d.) ja tutkielmissa 

(Peräinen 2014; Mäensalo 2018). Kehittämistyössäni yksilöllisyyteen yhdistettiin vah-

vasti itselle tärkeät tavarat sekä oman näköinen elämä, vaikkakin yhteisön toimivuuden 

näkökulmasta tärkeäksi koettiin myös se, että on valmis sopeutumaan uuteen tilantee-

seen ja ottamaan muut ihmiset huomioon. Haastatteluihin osallistuneet ikääntyneet kun-

talaiset toivoivat perhehoidon tarjoavan mahdollisuuden tuttuuteen, intiimiyteen ja itse-

määräämisen säilymiseen. Nämä ovat selkeästi yhteydessä yksilöllisyyden näkökul-

maan ja kotikokemuksen tunteeseen. Kotikokemuksen toteutuminen edellyttää paikkaa, 

jossa on mahdollisuus epämuodollisuuteen, intiimiyteen, itsemääräämiseen, turvallisuu-

dentunteeseen, riippumattomuuteen, tuttuuteen ja pysyvyyteen (Juhila, Jolanki & Vilkko 

2016: 38–39).  

Kotikokemukseen liitetyt turvallisuudentunne ja pysyvyys olivat myös kuultavissa ikään-

tyneiden puheissa kehittämistyössäni, mutta yksilöllisyyden sijaan ne yhdistyivät vah-

vemmin psyykkiseen tukemiseen, mikä nähtiin mahdollistuvan perhehoidon tarjoamien 

aitojen ihmissuhteiden myötä. Tämä näkemys on selkeästi yhteydessä Brookesin ym. 

(2016) Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen tulosten kanssa, jossa todettiin perhehoita-

jan ja ikääntyneen toimivan tukisuhteen lisäävän ikääntyneen henkistä ja emotionaalista 
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hyvinvointia (Brookes ym. 2016: 185). Psyykkinen tukeminen ja turvallisuuden tunne oli-

vat myös sellaisia asioita, joita kunnat odottivat pitkäaikaiselta perhehoidolta.   Reponen 

(2017) sekä Särkelä-Kukko ja Rönkä (2015) havaitsivat myös yhteisöön kuulumisen li-

säävän ikääntyneiden kokemusta turvallisuudesta.  

8.4 Halu hoivata perhehoidon tarjoamisen motiivina  

Ilman perhehoitajaa ei ole perhehoitoa. Perhehoitajan työ nähtiin kehittämistyössäni vas-

tuullisena, sitovana ja omalla persoonalla tehtävänä. Perhehoitajien omakohtaisen ko-

kemuksen työnsä sitovuudesta nosti esille Kotilainen (2013) ja työn raskauden taas Re-

ponen (2017). Perhehoitajien tukeminen ja toimivat sijaisjärjestelyt todettiin tärkeäksi ke-

hittämistyössäni, aivan kuten aiemmissa tutkielmissa (Peräinen 2014; Lindqvist 2017; 

Leinonen 2018). Perhehoitajan ominaisuuksien osalta tärkeimmiksi nähtiin ihmissuhde- 

ja vuorovaikutustaidot sekä halu hoivata. Edellä esitetyt asiat kuvaavat niin ikääntynei-

den kuin kuntien toiveita ja tarpeita pitkäaikaiselle perhehoidolle. Nämä on kirjattu myös 

palvelukuvausehdotukseeni (Taulukko 6).   

Kehittämistyöhöni osallistuneet ikääntyneet ajattelivat, että perhehoitajalla tulee olla hoi-

toalan koulutus selviytyäkseen perhehoitajan tehtävästä. Heidän toiveensa on kuitenkin 

ristiriidassa perhehoitolain (263/2015 § 6) kanssa. Lain mukaan perhehoitajana voi toi-

mia henkilö, joka on soveltuva tehtävään koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökoh-

taisten ominaisuuksien perusteella (Perhehoitolaki 263/2015 § 6). Myös Paasosen 

(2014) haastattelemat omaishoitajat, joiden läheinen oli käyttänyt lyhytaikaista perhehoi-

toa, suhtautuivat epäilevästi perhehoitajien sairaanhoidolliseen osaamiseen (Paasonen 

2014: 47). Kuntien työntekijät, perhehoitajat ja vanhustyön johto taas kokivat, ettei sai-

raanhoidollista osaamista tarvita, vaan tärkeintä on, että osaa pitää huolta ja seurata 

perhehoidossa olevien terveydentilaa. Perhehoitajan osaamisen osalta ikääntyneiden ja 

kuntien toiveet olivat siis ristiriidassa. Palvelukuvausehdotukseen kirjasin asian kuntien 

toiveen mukaisesti, koska se noudattaa perhehoitolakia (263/2915). Lisäksi ehdotuk-

seen kirjattu kotisairaanhoito tukipalveluna vastaa osaltaan ikääntyneiden toiveeseen.    

8.5 Turvattomat ja toimintakykyiset  

Kehittämistyöni aineiston mukaan perhehoitoon soveltuvia asiakasryhmiä ovat turvatto-

muutta kokevat ja sopimattomassa elinympäristössä asuvat ikääntyneet, jotka eivät tun-
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nista ympäristön haittavaikutuksia omalle terveydelleen ja hyvinvoinnilleen. Muita sovel-

tuvia ryhmiä voisivat olla yksinäisyydestä kärsivät, paljon palveluita käyttävät ja muisti-

sairaat, jotka käyttäytyvät rauhallisesti. Näistä ryhmistä Hakkaraisen ym. (n.d.) tietopa-

ketissa mainitaan kaikki muut paitsi sopimattomassa elinympäristössä asuvat ikäänty-

neet ja paljon palveluita käyttävät. Toisaalta nämä ryhmät sisältyvät tietopaketin yleisku-

vaukseen pitkäaikaisen perhehoidon kohderyhmistä: ikääntyneet, jotka eivät selviydy ko-

tona sinne järjestetyistä palveluista huolimatta, mutta eivät tarvitse vielä tehostettua pal-

veluasumista (Hakkarainen ym. n.d.: 6).  Anderssonin (2012) tutkimuksen mukaan yksi-

näiset ikääntyneet ovat ryhmä, jolle voisi järjestää asumisvaihtoehdon agein in place -

ajatuksen vastaisesti vieraammastakin ympäristöstä (Andersson 2012: 11). Perhehoito 

voisi olla tällöin sopiva vaihtoehto.  

Perhehoitoon sijoitettavilla tulisi olla toimintakykyä vielä jäljellä, jotta he pystyisivät osal-

listumaan perhehoitokodin arkeen. Jokihaaran (2015) tutkielmassa perhehoitajat näki-

vät, että kehitysvammaisen hyvä fyysinen kunto mahdollisti pidempi kestoisen asumisen 

perhehoidossa (Jokihaara 2015: 51). Myös Bradter (2012) puolsi osaltaan toimintakykyi-

syyttä, sillä hän totesi, etteivät ikääntyneet todellisuudessa osallistuneet perhehoitokodin 

arjen askareisiin, koska olivat jo niin huonossa kunnossa (Bradter 2012: 70). Toiminta-

kykyisyys on kuitenkin selkeässä ristiriidassa hallituksen (HE 86/2016) säästölaskelmien 

kanssa, jossa perhehoidon nähtiin korvaavan suurimmaksi osaksi tehostettua palvelu-

asumista. Tehostetun palveluasumisen myöntämisperusteet noudattavat kotona asu-

mista tukevia linjauksia ja ovat sen vuoksi tiukat. Mikäli perhehoidon nähdään korvaavan 

kyseistä palvelua, niin perhehoitoon sijoitettavien toimintakyky on jo huomattavasti hei-

kentynyt. Kehittämistyössäni vanhustyön johto rinnasti perhehoidon tuettuun palvelu-

asumiseen, mikä taas tukee ajatusta toimintakykyisestä elämästä perhehoidossa.  

Kehittämistyössäni koettiin, että aggressiivisesti käyttäytyvät ja yöaikaisesta levottomuu-

desta kärsivät ikääntyneet eivät sovellu perhehoitoon. Lisäksi nähtiin, ettei perhehoito 

ole sopiva palveluvaihtoehto henkilöille, jotka kärsivät haastavista päihde- tai mielenter-

veysongelmista. Näiden ryhmien soveltumattomuutta perusteltiin perhehoitajan jaksami-

sen ja koko perhehoidon yhteisön turvallisuuden näkökulmasta. Nämä perhehoitoon so-

veltumattomat ryhmät on huomioitu jo Hakkaraisen ym. (n.d.) tietopaketissa.   

Edellä kuvatut perhehoidon kohderyhmiä kuvaavat näkemykset on kirjattu kunnille laati-

maani ehdotukseen kohderyhmistä (Taulukko 6). Näkemyksistä johdetut päätelmät tu-

kevat osaltaan ehdotustani, ja tekevät siitä valtakunnallisesti pätevän. Ikääntyneiden ja 
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kuntien näkemykset perhehoidosta parhaiten hyötyvistä asiakasryhmistä olivat melko 

yhteneväiset. Kuntien näkemyksessä korostui luonnollisesti perhehoitoon sijoitettavilla 

ilmenevä konkreettinen avun tarve, ja ikääntyneiden näkemyksissä taas toive toiminta-

kykyisyydestä sekä osallisuudesta.  

8.6 Huolellisuutta ja yhteistyötä  

Tutkimuksellisen kehittämistyöni mukaan ikääntyneet ja kunnat ajattelevat perhehoidon 

onnistuminen edellyttävän oikeanlaisia toimintatapoja ja hyvää yhteistyötä. Sijoitukset 

täytyy suunnitella huolellisesti ikääntyneiden omat toiveet ja tarpeet huomioiden. Iso-Bri-

tanniassa perhehoitoa muistuttavan Shared Lives -palvelun kohdalla panostetaan erityi-

sesti perhehoitajan ja perhehoitoon sijoitettavan yhteensopivuuden arvioimiseen (Broo-

kes ym. 2016: 180). Tutustumisjakso perhehoidon aluksi tarjoaa mahdollisuuden tutus-

tumiseen niin perhehoitoon sijoitetulle kuin perhehoitajalle ja muulle perhehoitokodin yh-

teisölle. Tällä voidaan varmistaa huolellisesti tehdyn sijoituksen onnistuminen käytän-

nössä. Kehittämistyössäni tärkeäksi nähtiin myös se, että perhehoidossa olevien tilan-

netta seurattaisiin säännöllisesti. Ikääntyneet haastateltavat toivoivat, että perhehoi-

dossa voisi asua koko loppuelämän.   

Yhteistyön tulisi olla toimivaa niin kunnan ja perhehoitajan kuin perhehoitajan ja perhe-

hoidossa olevan ikääntyneen omaisen välillä. Jo Hakkarainen ym. (n.d.) näkivät toimivan 

yhteistyön merkittäväksi perhehoidon onnistumisen näkökulmasta (Hakkarainen ym. 

n.d.: 11). Kunnan ja perhehoitajan välinen yhteistyö konkretisoituu perhehoitajan tuke-

miseen, mikä nähtiin kehittämistyössäni tärkeänä niin ikääntyneiden kuin kuntienkin 

osalta. Peräisen (2014) ja Lindqvistin (2017) tutkielmissa nousivat esille tarve sekä per-

hehoitajien tukemiselle että toimivammalle yhteistyölle kunnan ja perhehoitajan välillä. 

Kehittämistyössäni kunnat toivat esille odottavansa perhehoitajilta sitoutumista vastuul-

liseen tehtävään, jotta palvelulle saadaan pysyvyyttä. Yhteistyöhön liittyen kehittämis-

työssäni nostettiin esille valvonnan merkitys. Yhdysvalloissa ikäihmisten perhehoitoa 

vastaavan palvelun tutkimuksessa havaittiin, että palvelun valvonnalla on positiivinen 

vaikutus hoidon laatuun (Mollica ym. 2008: 1).  

Omaisten ja perhehoitajan yhteistyön lähtökohtana nähtiin luottamuksellinen suhde, 

mikä on myös yksi perhehoidon onnistumisen mahdollistaja. Luottamuksellisen suhteen 

rakentaminen voi olla alkuun hankalaa, koska perhehoidon tunnettuus on vähäistä ja 

perhehoidossa olevan ikääntyneen omaisella voi olla ennakkoluuloja palvelua kohtaan. 
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Ikääntyneiden perhehoidon vähäinen tunnettuus ja tiedon puute sekä näistä seuraavat 

ennakkoluulot palvelua kohtaan koettiin perhehoidon haasteeksi Soinun (2015) ja Lind-

qvistin (2017) tutkielmissa. Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevat ikääntyneet kokivat 

Bradterin (2012) tutkielmassa yhteydenpidon omaisten kanssa tärkeäksi, vaikka perhe-

hoitoperhettä kohtaa tunnettiin myös perheenjäsenyyttä (Bradter 2012: 69). Perhehoi-

toon sijoitettu ikääntynyt saattaa tarvita yhteydenpitoon perhehoitajan apua, joten siinä-

kin mielessä omaisten ja perhehoitajien välisen yhteistyön toimivuus on tärkeää. Yhteis-

työn merkitys on kirjattuna myös kunnille laatimaani ehdotukseen pitkäaikaisen perhe-

hoidon palvelukuvauksesta (Taulukko 6).  

8.7 Ehdotus palvelukuvauksesta ja kohderyhmistä 

Tässä tutkimuksellisen kehittämistyöni kirjallisessa raportissa olen kuvannut kokonai-

suudessaan prosessin, jonka tuloksena on syntynyt ehdotus ikääntyneiden pitkäaikaisen 

perhehoidon palvelukuvauksesta ja kohderyhmistä. Kehittämistyöhöni osallistuneiden 

eri ryhmien näkemyksissä oli selkeä yhtenäinen linja, joka näkyy hyvin myös alla ole-

vassa ehdotuksessani.  

Taulukko 6. Ehdotus pitkäaikaisen perhehoidon palvelukuvauksesta ja kohderyhmistä 

Mitä? Pitkäaikainen perhehoito on monimuotoista mielekästä elämää tavalli-
sessa perheessä eri-ikäisten ihmisten kanssa. Arki koostuu yhdessä ole-
misesta ja tekemisestä. Perhehoito tarjoaa ikääntyneelle yksilöllistä hoi-
vaa ja huolenpitoa sekä psyykkistä tukea. Perhehoito on yksi yhteisölli-
sen asumisen muoto. Yhteisön toimivuus sekä luottamus perhehoitajan 
ja ikääntyneen välillä ovat perhehoidon onnistumisen edellytyksiä. Onnis-
tuessaan perhehoito tarjoaa mahdollisuuden aitojen ihmissuhteiden ke-
hittymiselle. 

Perhehoito tapahtuu perhehoitokodissa, jonka tilojen tulee soveltua per-
hehoito toiminnalle. Lisäksi kodin tulee olla turvallinen ja sijaita virikkeel-
lisessä ympäristössä lähellä ikääntyneiden läheisiä. Perhehoitajalla tulee 
olla halua sekä kykyä hoivata ja pitää huolta. Hyvät ihmissuhde- ja vuo-
rovaikutustaidot ovat perhehoitajalle välttämättömiä. Perhehoito on per-
soonalla tehtävää työtä, joka edellyttää perhehoitajalta vastuullisuutta ja 
valmiutta sitoutua tehtävään. 

Miten? Kunta vastaa perhehoidon järjestämisestä. Perhehoito on tehostettua 
palveluasumista kevyempi palvelumuoto, jota voidaan räätälöidä monen-
laisiin tarpeisiin. Oikea-aikaiset sijoitukset tukevat palvelun jatkuvuutta ja 
pysyvyyttä, erityisesti muistisairaiden kohdalla. Näin perhehoitoon sijoite-
tut ikääntyneet voivat asua mahdollisimman pitkään perhehoitokodissa.  
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Sijoitukset perhehoitoon tulee tehdä huolellisesti harkiten ja ikääntynei-
den omat toiveet huomioiden. Sijoituksen onnistuminen varmistetaan 
perhehoidon alun tutustumisjaksolla. Kotisairaanhoidollinen palvelu on 
hyvä tukimuoto perhehoidossa. Perhehoitajan sijaistusjärjestelyjen toimi-
vuus sekä perhehoitoon sijoitettujen tilanteen säännöllinen seuranta on 
myös tärkeää.  

Perhehoidon onnistuminen edellyttää toimivaa yhteistyötä kaikkien osa-
puolien välillä. Kunta vastaa perhehoidon valvonnasta ja perhehoitajan 
tukemisesta. Lisäksi sujuva tiedonkulku kunnan ja perhehoitajan välillä 
on perhehoidon onnistumisen näkökulmasta tärkeää. Perhehoitajan ja 
ikääntyneen omaisten välinen luottamus on myös yksi perhehoidon on-
nistumisen edellytys.   

Kenelle? Ikääntyneet suhtautuvat perhehoitoon eri tavoin. Suhtautumiseen vaikut-
tavat henkilökohtaiset ominaisuudet sekä muistot vuosien takaa. Perhe-
hoitoon tulee sijoittaa ikääntyneitä, jotka oikeasti haluavat perhehoitoon. 
Perhehoidon tulee olla yksi asumisen vaihtoehdoista muiden joukossa. 

Perhehoito soveltuu hyvin turvattomuudesta ja yksinäisyydestä kärsiville. 
Ikääntyneet, jotka asuvat sopimattomassa ympäristössä, eivätkä itse tun-
nista ympäristön haittavaikutuksia terveydelleen ja hyvinvoinnilleen, voi-
vat myös hyötyä perhehoidosta. Samoin kuin paljon palveluita käyttävät. 
Muistisairaiden kohdalla perhehoito soveltuu heille, joiden sairaus on al-
kuvaiheessa. Perhehoitoon sijoitettavilla ei saa ilmetä haasteellista käyt-
täytymistä, ja toimintakykyä tulee olla sen verran jäljellä, että pystyy vielä 
osallistumaan ja toimimaan arjessa.  

 

Ehdotuksessani kuvaan mitä ikääntyneiden pitkäaikaisen perhehoidon tulisi olla Kanta-

Hämeessä, miten kyseinen palvelu tulisi järjestää ja kenelle se olisi ensisijaisesti tarkoi-

tettu. Ehdotus on laadittu mahdollisimman informatiiviseen ja tiiviiseen muotoon, jotta 

sen sisältö on helppo jakaa maakuntamme kuntiin tai kuntayhtymiin vanhustyön johdolle 

jatkokäsittelyä varten. Pitkäaikaisen perhehoidon maakunnallinen kehittäminen saa 

tästä ehdotuksesta loistavan perustan, jonka päälle rakentaa uutta tulevaisuuden palve-

luvaihtoehtoa.      

Perhehoito on yksi valittavissa oleva yhteisöllisen asumisen palvelumuoto, jossa eletään 

tavallista turvallista arkea perheessä. Jokainen kehittämistyöhöni osallistunut ryhmä pai-

notti hieman erilaisia asioita omassa haastattelussaan tai kyselyssään. Nämä painotuk-

set vastaavat hyvin kolmeen tutkimuskysymykseen.  Ikääntyneet korostivat omaa osalli-

suuttaan ja elämän jatkumista ennallaan.  Perhehoitajien ja kuntien työntekijöiden pu-
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heissa painottui perhehoitajien tukeminen ja oikea-aikaiset sijoitukset. Vanhustyön joh-

don edustajat taas odottivat perhehoidolta ennen kaikkea jatkuvuutta sekä pysyvyyttä. 

Hienointa on se, etteivät nämä ole ristiriidassa keskenään, vaan ennemminkin täydentä-

vät toinen toisiaan tehden perhehoidosta houkuttelevan vaihtoehdon niin kuntien, per-

hehoitajien kuin ikääntyneiden kuntalaisten näkökulmasta.    

Tutkimuksellisen kehittämistyöni tulokset eivät ole yllättäviä, kuten jo tämän luvun alussa 

totesin. Tulokset antavat kuitenkin hyvän pohjan kehittää ikääntyneiden pitkäaikaista 

perhehoitoa eteenpäin maakunnassamme. Kehittämistyöni tulokset voivat hyödyttää 

myös muita alueita tai kuntia, jotka suunnittelevat pitkäaikaisen perhehoidon käyttöönot-

toa. Lisäksi tutkimuksellinen kehittämistyöni lisää omalta osaltaan ikääntyneiden perhe-

hoidon tunnettuutta, mitä peräänkuulutettiin useassa aiemmassa tutkielmassa (ks. Paa-

sonen 2014; Soinu 2015; Pulliainen ym. 2015; Lindqvist 2017).  
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9 Pohdinta 

Tutkimusraportilla on keskeinen merkitys tutkimuksen luotettavuudelle. Eri tutkijat voivat 

tehdä samasta aineistosta erilaisia luokituksia ja painottaa erilaisia ulottuvuuksia. Tulkin-

tojen todenmukaisuutta ei pysty esittämään, mutta tutkimusraportissa tulee tarjota luki-

jalle välineitä, joiden avulla hän voi arvioida, kuinka uskottavasti tutkijalle on muodostu-

nut käsitys tutkittavasta ilmiöstä. (Kiviniemi 2015: 86–87.) Validiuden toteutumisen nä-

kökulmasta tutkijan tulee dokumentoida ja perustella huolellisesti, miten hän on päätynyt 

kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä juuri niin kuin hän on sen tehnyt (Hirsjärvi & Hurme 2017: 

189).  Mielestäni tutkimuksellisen kehittämistyöni raportissa toteutuu huolellinen doku-

mentointi ja sitä kautta läpinäkyvyys. Erityisen huolellisesti olen pyrkinyt kuvaamaan tut-

kimuksellisen kehittämistyöni toteutuksen vaiheita ja niiden aikana tekemiäni valintoja.       

 

Aineiston luotettavuuteen vaikuttaa aineiston laatu. Esim. epäjohdonmukainen litterointi 

tai sattumanvarainen aineiston luokittelu horjuttavat aineiston luotettavuutta. Reliaabe-

liuden näkökulmasta oleellista on analyysimateriaalin luotettavuus. Esim. arvioidaan, 

onko kaikki käytössä oleva aineisto otettu huomioon, ja kuvaavatko tulokset mahdolli-

simman hyvin tutkittavien ajatusmaailmaa. (Hirsjärvi & Hurme 2017: 185, 189.) Huolelli-

suus kuvaa hyvin myös keräämäni aineiston käsittelyä ja analysointia. Kehittämistyöni 

luotettavuutta arvioitaessa on syytä miettiä, kuinka paljon toimintaani on ohjannut oma 

työroolini ja sen kautta syntynyt voimakkaasti positiivinen suhtautumiseni ikääntyneiden 

perhehoitoa kohtaan. Puolustuksekseni voin todeta, että työni tuloksista on luettavissa 

myös eriäviä mielipiteitä perhehoitoa kohtaan. Kehittämistyöni tavoitteena oli kuvata, mil-

laista pitkäaikaisen perhehoidon tulisi olla ja kuka palvelusta hyötyisi parhaiten, joten 

myönteinen suhtautuminen perhehoitoa kohtaan on mielestäni kuitenkin myös yksi työni 

lähtökohdista.    

Kehittämistyön tehtyään miettii, mitä olisi voinut tehdä toisin, tai minkälaiset asiat vaikut-

tivat aineiston syntymiseen. Ikääntyneiden ryhmien osalta pohdin, kuinka paljon aineis-

ton laatuun vaikutti se, että kaikki haastateltavat olivat aktiivisia ikääntyneitä. Korostuiko 

vastauksissa tämän vuoksi toive aktiivisuuden säilymisestä? Jos olisin haastatellut 

ikääntyneitä, joilla olisi ollut jo selkeitä toimintakyvyn vajeita, ja he olisivat joutuneet jo 

turvautumaan ulkopuoliseen apuun, niin olisiko vastaukset aktiivisuuden osalta olleet eri-

laisia. Lisäksi mietin, että olisiko yksilöhaastattelut ikääntyneiden kohdalla tuottanut toi-

senlaista aineistoa, kun ei olisi tarvinnut miettiä mitä muut ajattelevat siitä mitä sanoo. 

Toisaalta ikääntyneiden ryhmähaastattelussa tuli esille hyvin monenlaisia näkemyksiä, 
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eikä minulle jäänyt sellaista tunnetta, että joku ei olisi uskaltanut tuoda omaa näkemys-

tään esille.  

 

Kuntien työntekijöiden ja perhehoitajien yhteisen ryhmähaastattelun vaikutuksia olen 

pohtinut paljon. Pystyikö kumpikaan ryhmä kertomaan todellisen näkemyksensä perhe-

hoidosta vai toivatko he haastattelussa esille vain sellaisia asioita, joita ajattelivat toisen 

ryhmän toivovan kuulla. Haastatteluaineiston sisältö olisi todennäköisesti ollut hieman 

erilainen, jos kuntien työntekijät ja perhehoitajat olisi haastateltu erikseen. Vanhustyön 

johdon osalta taas kiinnostavaa olisi ollut nähdä, minkälaista aineistoa he olisivat tuotta-

neet ryhmähaastattelussa. Kysely tuotti vastauksia vain niihin asioihin, joita heiltä kysyt-

tiin. Kyselyn viimeiseen, vapaamuotoiseen kysymykseen en saanut yhtään vastausta. 

Kysymyksiin vapaamuotoisesti kirjoitetuista perusteluista oli tulkittavissa eriäviä ja kiin-

nostavia näkökulmia perhehoitoa kohtaan, mutta niiden sisältö ei kyselyn tulosten kautta 

avautunut tarkemmin.   

 

Tuotteistamisen näkökulmasta koen tavoitteen yhteisen ymmärryksen luomisesta palve-

lun sisällöstä ja sen tuottamasta hyödystä eri toimijoille toteutuneen kehittämistyössäni 

(Hiltunen 2007: 7; Tuominen ym. 2015: 5). Eri tahojen osallistuminen tuotteistamispro-

sessiin toteutui myös, mutta molemminpuolinen oppiminen ja innovointi (vrt. Tuominen 

ym. 2015) ei ollut täysissä määrin mahdollista, sillä eri tahot olivat toisiinsa yhteydessä 

vain yksisuuntaisesti. Jotta vastavuoroisuus olisi tämän osalta toteutunut, kehittämis-

työni olisi pitänyt huipentua kaikkien mukana olevien tahojen yhteiseen työpajaan. Seg-

mentoinnin eli kohderyhmien valinnan osalta potentiaalisten asiakkaiden toiveet saatiin 

kartoitettua (vrt. Ylikoski 2001: 47–49), mutta kuten edellä jo kuvasin, tämä oli vain kah-

den aktiivisen ikääntyneiden ryhmän näkemys asiasta. Segmentoinnin perusajatus asi-

akkaiden jakamisesta eri ryhmiin ja niistä sopivien ryhmien valitseminen (Grönroos 2009; 

Bergström & Leppänen 2015) toteutui kehittämistyössäni. Näkisin, että valitut kohderyh-

mät ovat hyvä alku pitkäaikaisen perhehoidon segmentointiprosessille. Lisää ryhmiä va-

likoituu varmasti käytännön kokemuksen myötä.   

  

Kehittämistyöni tulokset ovat alueemme ikääntyneiden pitkäaikaisen perhehoidon kehit-

tämisen alkua. Jatkossa olisi hyvä selvittää, miten tässä kehittämistyössäni laadittu eh-

dotus perhehoidon palvelukuvauksesta ja asiakasryhmistä alkaa elää käytännössä. Mitä 

ikääntyneiden pitkäaikainen perhehoito todella on Kanta-Hämeessä muutaman vuoden 

päästä? Miten perhehoidossa olevat ikääntyneet itse kokevat palvelun? Vastaako pal-
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velu kuntien odotuksiin? Ja miten perhehoitajat kokevat työnsä ja sen sisällön? Kysy-

myksiä on monta, eikä niitä pystytä selvittämään yhdellä kertaa, mutta aion seurata asi-

oiden kehittymistä mielenkiinnolla omasta työroolistani käsin.  

 

Ikääntyneiden osallisuuden toteutumista pitkäaikaisessa perhehoidossa tulisi selvittää 

tulevaisuudessa valtakunnallisella tasolla. Kehittämistyöhöni osallistuneet perhehoidon 

potentiaaliset asiakkaat korostivat puheessaan osallisuuden merkitystä elämän mielek-

kyydelle. Lisäksi Bradter (2012) ja Leinonen (2017b) nostavat osallisuuden toteutumisen 

epäilyksen alle. Ikääntyneiden osallisuuden toteutuminen on puhuttanut jo pidemmän 

aikaa valtakunnallisessa keskustelussa. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tuke-

misesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/ 2012, 1 §) pyrkii paranta-

maan ja tukemaan ikääntyneiden osallisuutta ja itsenäistä suoriutumista. Jyrkämä ja Ni-

kander (2006) nostivat esille kysymyksen, miten huonokuntoisten kotona asuvien ikään-

tyneiden kohdalla toteutuvat tavoitteet hyvästä ja täydestä elämästä, ihmisarvosta, au-

tonomiasta, yksilöllisyydestä ja osallisuudesta (Jyrkämä & Nikander 2006: 201).  

 

Toinen valtakunnallisesti kiinnostava tutkimuskohde on perhehoitoon sijoituksen oikea-

aikaisuuden vaikutus sijoituksen kestoon, mikä on osaltaan yhteydessä myös ikäänty-

neiden osallisuuden tukemiseen. Itse näen oikea-aikaisten sijoitusten vaikuttavan posi-

tiivisesti sijoitusten kestoon sekä osallisuuden toteutumiseen. Tutkimuksellisen kehittä-

mistyöni tulokset tukevat tätä näkemystä.  Leinonen (2017a) näki varhaisen vaiheen si-

joitusten voivan pidentää perhehoidon sijoitusten kestoa (Leinonen 2017a: 111). Myös 

Jokihaara (2015) totesi kehitysvammaisten kohdalla hyvän fyysisen kunnon mahdollis-

tavan asumisen perhehoidossa pidemmän aikaa sekä lisäävän oman elämän hallinnan 

tunnetta (Jokihaara 2015: 51). Riittävää tutkimuksellista näyttöä asian tueksi ei kuiten-

kaan vielä ole olemassa, joten tutkimustyölle olisi selkeästi tarvetta.  
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Liite 1. Ensimmäisen vaiheen ryhmähaastattelujen teemoitettu haastattelurunko 

 
 
 
Perhehoito 

• arjen sisältö, mitä on hyvä perhehoito 

• yhteisö, yhteisöllisyys 

• osallistuminen, osallisuus 

• historian kaiku, viittaukset huutolaisuuteen 
 
 
Perhehoitaja 

• osaaminen, koulutus, kokemus 

• henkilökohtaiset ominaisuudet, persoona 

• vuorovaikutus, kohtaaminen 

• oma perhe, tukiverkosto 
 
 
Perhehoitokoti 

• ympäristö, sijainti 

• fyysiset puitteet 

• turvallisuus, viihtyvyys 

• kodin ilmapiiri 
 
 
Perhehoidon asiakas 

• elämäntilanne 

• avuntarve, haasteet arjessa 

• toimintakyky (fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen) 
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Liite 2. Tiedote ja suostumuslomake opinnäytetyöhön osallistumisesta 
 
 

Opiskelen vanhustyön ylempää amk-tutkintoa Metropolian ammattikorkeakoulussa. 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on laatia ikääntyneiden pitkäaikaiseen perhehoitoon ku-

vaus palvelutuotteesta ja palvelun kohderyhmistä. Opinnäytetyöni työelämäkumppa-

neina toimivat Kanta-Hämeen kunnat ja maakunnallinen Perhehoitoyksikkö Kanerva, 

jossa itse työskentelen ikääntyneiden perhehoidon sosiaaliohjaajana. Opinnäytetyöni on 

tutkimuksellinen kehittämistyö, jossa aineisto kerätään vaiheittain ryhmähaastatteluilla. 

Kehittämistyön menetelmänä käytetään Bikva-mallia, jossa palvelun käyttäjät otetaan 

mukaan kehittämistyöhön. Palvelun käyttäjien lisäksi kehittämistyöhön osallistuvat kun-

tien työntekijöitä ja perhehoitajia. Haluan opinnäytetyölläni lisätä ikääntyneiden perhe-

hoidon tunnettuutta ja kehittää pitkäaikaisesta perhehoidosta sekä ikääntyneiden että 

kuntien tarpeita vastaavan palvelun.  

Pyydän ystävällisesti suostumustanne osallistua opinnäytetyöni mahdollistavaan ryhmä-

haastatteluun. Osallistuminen on vapaaehtoista. Halutessanne voitte jättäytyä pois tut-

kimuksellisesta kehittämistyöstäni missä vaiheessa tahansa. Tällöin tuottamaanne ai-

neistoa ei käytetä valmiissa opinnäytetyössä. Haastattelut nauhoitetaan sujuvuuden 

vuoksi ja ennen lopullista analysointia nauhat puretaan sanasta sanaan kirjalliseen muo-

toon. Nauhat ja haastatteluiden kirjalliset versiot hävitetään opinnäytetyöni valmistumi-

sen jälkeen. Kirjoitan opinnäytetyöni ilman nimitietoja ja niin, ettei siitä pysty tunnista-

maan yksittäisiä henkilöitä tai heidän edustamaansa kuntaa. Teillä on halutessanne mah-

dollisuus tutustua valmiin työni tuloksiin. 

 

Annan suostumukseni käyttää ryhmähaastattelua, johon osallistun, geronomi 

yamk-opiskelija Reija Lumivuokon opinnäytetyön aineistona. 

 

       

Päiväys   Allekirjoitus 

 

Halutessanne voitte kysyä lisätietoa opinnäytetyöhöni liittyen. 

Reija Lumivuokko 

geronomi yamk-opiskelija  

XXXXXX@XXXXXXX.fi 

p. XXXXXXXXX

mailto:XXXXXX@XXXXXXX.fi
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Liite 3. Toisen vaiheen ryhmähaastattelun teemoitettu haastattelurunko 

 

Näkemyksiä perhehoidosta palveluvaihtoehtona 

• syytinkiläisyyttä, joka ei sovi Hämeeseen 

• palvelutalo mieluisampi vaihtoehto 

• inhimillinen yhteisöllisen asumisen vaihtoehto 

• nykyisen elämän jatke ja loppuelämän koti 

• perhehoito tarjoaa työtä ja elävöittää maaseutua 

 

Perhehoidon sisältö 

• lapset ja vanhukset samaan perhehoitokotiin 

• yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä 

• yksinolon mahdollistamista 

• arkiaskareita ja erilaisia virikkeitä 

• psyykkistä tukemista 

• kotisairaanhoito osa palvelua 
 
Perhehoidon onnistumisen edellytyksiä 

• haastattelu ja tutustuminen ennen sijoitusta 

• kuukauden tutustumisjakso sijoituksen alussa 

• henkilökemiat ja yhdessä viihtyminen 

• itsemääräämisoikeuden vaaliminen 

• luottamus, avoimuus ja sopeutuminen 
 

Perhehoitaja 

• ihmissuhdetaidot 

• halu hoivata 

• eettiset arvot kohdallaan 

• riittävästi koulutusta, kokemusta ja osaamista 

• perhehoitajaseula 

• jatkuvuus ja pysyvyys 

• perhehoidon valvonta ja tuki 
 

Perhehoitokoti 

• maaseutu, luonnon läheisyys 

• perhehoidossa olevan läheiset ihmiset lähellä 

• tavallinen huone 

• tilava ja turvallinen 

• tärkeät tavarat omassa huoneessa 
 

Perhehoidon asiakas 

• toimintakykyisiä hoitoa tarvitsevia 

• ei väkivaltaisille 

• seurallisia 

• yksinäisyys aiheuttaa pelkoa 

• ei läheisiä auttamassa 

• pelkoa ja turvattomuutta 

• rauhallisesti käyttäytyvät lievästi muistisairaat 
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Liite 4. Sähköinen kysely vanhustyön johdolle 
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