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Kainuun maakunnassa kokemuksia kymmenen vuoden ajalta

Perhehoito sopii vanhuksilleki
Tapio Lehtinen
KOKKOLA (KP)
Omaishoitajille järjestetyssä seminaarissa heitettiin esille ajatus vanhusten
perhepäivähoidon järjestämisestä Kokkolassa. Kainuun maakunnassa siitä on
saatu hyviä kokemuksia. Vanhukset, hoitajat, omaiset ja kunnan
virkamiehetkin olivat kokeiluun tyytyväisiä.
- Hoito on yksilöllisempää, kodinomaisempaa ja vuorovaikutustilanne on
luonnollinen, kertoo perhehoidon koordinaattori Marjatta Kurki Kainuun
maakunta-kuntayhtymästä. Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan hoidon ja
huolenpidon järjestämistä kodin ulkopuolella. Kainuun maakunnassa
perhehoito ei korvaa perinteisiä hoitomuotoja, vaan se on yksi palvelumuoto.
- Meidän maakunnassamme vanhusten perhehoitoa tarjoavia hoitajia on
kahdeksan,
kun kaikkiaan heitä on Suomessa noin kuusikymmentä. Vanhusten
perhehoitoa järjestäviä kuntia on kaikkiaan yhdeksäntoista, kertoo Kurki.
Kainuun kahdeksasta hoitopaikasta seitsemän on omakotitalossa ja yksi
rivitalossa. Perhehoito voi olla pitkä- tai lyhytaikaista. Perhehoito on sopiva
valinta esimerkiksi silloin, kun vanhuksella on muistihäiriö, iän tuomaa
haurautta tai turvattomuuden tunnetta. Hyvä hoitomuoto se on myös silloin,
kun vanhus tulee kuntoutusjaksolle sairaalasta. Perhehoito voi tarjota
omaishoitajille mahdollisuuden vapaan pitämiseen vaativasta hoitotehtävästä.
Kaupungintalolla järjestettyyn seminaariin osallistunut kokkolalainen
omaishoitaja Lea Store pitää ideaa toteuttamiskelpoisena kahdesta syystä.
- Kaupunkimme vanhuspalvelujohtaja epäili vanhusten intervallipaikkojen
riittävyyttä. Toisekseen en usko, että meillä tulevaisuudessa riittää
omaishoitajia heikon tuntipalkan takia. Tuntipalkka liikkuu tällä hetkellä 40–
50 sentin haarukassa, kertoo Store. Hän mielestä vanhusten
perhehoitopaikkojen järjestäminen olisi hyvä lisä palvelukokonaisuuteen.
- Vanhusten määrän suuren kasvun myötä myös Kokkolassa joudutaan
miettimään
ja ottamaan käyttöön kaikki mahdolliset hoitomuodot. Kajaanin-mallin
mukainen perhepäivähoito on kodikasta, inhimillistä ja erittäin edullista,
toteaa Store. Kajaanissa yksi perhehoitaja huolehtii viidenkymmenen
omaishoitajan lakisääteiset vapaat.

Omaishoitajien määrä kasvaa
Tapio lehtinen (KP)
Omaisiaan auttaa yli miljoona suomalista, joista
pääasiallista auttajia on noin 280 000 henkilöä.
Omaishoitajille järjestetyssä seminaarissa heitettiin esille
ajatus vanhusten perhepäivähoidon järjestämisestä
Kokkolassa. Kainuun maakunnassa siitä on saatu hyviä
kokemuksia, kertoo perhehoidon koordinaattori Marjatta
Kurki Kainuun maakunta-kuntayhtymästä.

- Se on huomattavasta halvempi kuin tavallinen intervallipaikka omaishoitajien
vapaan korvaamisessa, Store sanoo.

FAKTA
§omaishoitajilla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista
kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän yhtäjaksoisesti tai vähäisin
keskeytyksin on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.
§Kunta voi järjestää myös säädettyä enemmän vapaapäiviä sekä alle vuorokauden
mittaisia virkistysvapaita.
§Tilapäishoidon yleisenä tavoitteena on hoito ja tukea tarvitsevan henkilön
toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen ja parantamisen lisäksi
omaishoitajan ja koko jaksamisen tukeminen.

