
ONNEKSI
ON OMAIS-
HOITAJA

Puheenjohtaja Aarre Alanen on
selvästi ylpeä yhdistyksensä
toiminnasta, ja syystäkin. Pioni on
melko nuori omaishoitoyhdistys, joka on
perustettu 2008 ja toimii pian kahdessa-
toista kunnassa Pirkanmaalla. Tavoitteena
on laajentaa asteittain koko maakuntaan.

Alanen ei ymmärrä miksi päättäjät
pyrkivät säästämään sellaisesta
hoivapalvelusta joka on edullisinta.
Omaishoito maksaa yhteiskunnalle
vuodessa 13 200 euroa palveluineen
yhdeltä hoidettavalta, tehostettu
palveluasuminen n. 47 000 ja laitoshoito
n. 77 000 euroa.

 - Omaishoito säästää tällä hetkellä 2,2
miljardia euroa  yhteiskunnalle. Siitä olisi
jo varaa sijoittaa uusiin omaishoidon
sopimuksiin jotta ihmiset saisivat tehdä
tätä sydämen työtä kotona, Alanen
sanoo.

- Olen pian 70-vuotias ja olen hoitanut
14 vuotta vaimoani kotona, vaikka tämä
on erittäin raskasta ja vaativaa. Koskaan ei ole tullut mieleenkään
antaa häntä laitokseen. Siellä Marjo olisi elänyt kaksi vuotta.

- Minun ja Marjon koti on koti niin kauan kuin siellä eletään
kodinomaista elämää, nautitaan, liikutaan ja mennään. Ainoa oikea
kotihoito on omaishoito. Jos kotona maataan sängyn pohjalla ja
hoitajat käyvät kymmenen kertaa päivässä, se ei ole enää koti vaan
sairaalan jatke. Jos päättäisin että en ole enää omaishoitaja, meillä
lappaisi monta hoitajaa päivässä jakaikille maksettaisiin täysi palkka.
Omaishoitajille ei maksettaisi mielellään mitään, Alanen huomauttaa.

Sinä ja minä tarvitsemme
joskus hoitoa. Perheitä joissa
hoiva tulee läheiseltä,
kokoontui Hotelli Elli-
vuoressa, Sastamalassa.
PIONI (Pirkanmaan
Omaishoitajat ry) vietti siellä
neljättä perinteistä
”Rantakoivun alla” -
kesäjuhlaa kauniina
kesälauantaina.

“Ainoa oikea kotihoito on
omaishoito. Jos maataan koto-
na ja hoitajat käyvät kymmenen
kertaa päivässä, se ei ole enää
koti vaan sairaalan jatke.”
Aarre Alanen

Mitä sitten pitäisi tehdä?
Aarre Alasen mielestä STM:n Kansallisen
omaishoidon kehittämisohjelman ehdotukset
pitäisi saada nopeasti toimeenpantavaksi.
Omaishoitajille pitää saada yhdenvertaiset
kriteeristöt ja maksuluokat sekä verotus
pienemmäksi. Nyt kun omaishoitaja saa 380
euroa tukea, siitä jää verojen jälkeen käteen
100-150 euroa. Uuden lain mukainen
subjektiivinen oikeus kuuluisi 60 000:lle
omaishoitajalle, nyt tukea saa n. 40 000 hoitajaa.
Kaikkiaan tätä työtä tekee yli 300 000 ihmistä,
joista suurin osa heitetään ulos nykykriteereillä.

- Lomaoikeus on nyt kolme vuorokautta
kuukaudessa. Itse kerään lomapäiviä viikon tai
kaksi, en pidä lyhyempiä lomia ja mielestäni
jokaisen pitäisi toimia näin. Silloin kunnilla on
velvollisuus hoitaa hoidettavat kuntouttavassa
paikassa, nyt vaan kunnilla ei ole tällaisia
paikkoja. Olen päättänyt, että nämä asiat on
pikkuhiljaa saatava päätökseen, eikä tätä työtä
tekevien tarvitsisi koko ajan taistella
etuisuuksistaan.

- Nyt on niin, että 65-vuoden iässä Kela heittää
ihmisen roskikseen, silloin ei enää saa kuntoutusta. Sitä ennen Marjo
sai 80 kertaa vuodessa fysioterapiaa, 30 kertaa toimintaterapiaa ja 25
kertaa puheterapiaa. Enää ei mitään, sanoo Alanen.

Aarre tuntuu olevan nimensä veroinen niin vaimolleen Marjolle kuin
Pionille, vieden uskomattomalla tarmolla raskaan mutta rakkaan
työnsä ohella omaishoitajien asiaa eteenpäin. Välittäminen ja rakkaus
näkyy kun Aarre hymyillen onnittelee Marjoa hyvästä tuloksesta
renkaanheittokisassa ja työntää hänet pyörätuolissa
palkintojenjakoon.

Aarre Alanen ja  150 omaishoitajaperheen jäsentä
kokoontuivat kesäjuhlaan Sastamalan Ellivuoressa.

“Yhdessä nautitaan, liikutaan ja
mennään “, sanovat Marjo ja

 Aarre Alanen
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PIONI - Pirkanmaan Omaishoitajat ry

Vuonna 2008 perustettu Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n
jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on toimia omaishoitajien ja
heidän hoidettaviensa hyvinvoinnin tukemiseksi.

Pionilla on useita vertaistukiryhmiä Tampereella ja Pirkanmaan
muissa kunnissa. Yhdistykseltä saa tukea ja neuvoa mm.
omaishoitajan oikeuksia koskevissa kysymyksissä.

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Tampereella Tammelan
kaupunginosassa Väinölänkatu 15.

Yhteystiedot:
www.pioniry.fi, pioniry@gmail.com
Puheenjohtaja Aarre Alanen, puh. 040 8390 336
aarre.alanen@gmail.com

"Läheisyyttä ei pitäisi ulkoistaa", pohtii Pertti Lahti
Kuloveden rauhassa

“Ikääntyminen koetaan
sairaudeksi, vaikka se on
luonnollinen asia. Etenkin
lapsilta ja nuorilta laitetaan
paljon piiloon"
Pertti Lahti

KOHO - Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma

Kansallisessa omaishoidon kehittämisohjelmassa linjataan
omaishoidon kehittämisen strategiset tavoitteet ja kehittämis-
toimenpiteet. Ohjelma kattaa toimeksiantosopimukseen
perustuvan sopimusomaishoidon ja muun omaishoidon.

Omaishoito määritellään hoitomuodoksi, joka mahdollistaa
kaikenikäisten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien toimintakyvyltään
heikentyneiden, sairaiden ja vammaisten henkilöiden kotona
asumisen.

Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota omaishoitajien aseman
vahvistamiseen, yhdenvertaisuuteen ja jaksamisen tukemiseen.
Laki sopimusomaishoidosta korvaisi nykyisen omaishoidon tuesta
annetun lain. Laissa säädettäisiin muun muassa sopimus-
omaishoidon edellytyksistä ja hoitopalkkioiden saantiperusteista.
Kunta järjestäisi sopimusomaishoitajille ja hoidettaville tarpeen-
mukaisia palveluita, kuten terveystarkastuksia ja vastuutyön-
tekijän tuen. Sopimusomaishoitajilla olisi oikeus vapaisiin.

Hoitopalkkioiden ja palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuun
jakautumiseen valtion ja kuntien kesken esitetään kaksi vaihto-
ehtoista mallia. Sopimusomaishoitajien lisäksi kunnat tukisivat
muita omaishoitajia uuden sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla.
(lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö STM)

Pionin projektipäällikkö Pertti Lahdella on takanaan
menestyksekäs kolmevuotinen Pirkanmaan Hoitoveljet  -
projekti , joka oli kaikkien aikojen ensimmäinen vain miesomais-
hoitajille tarkoitettu. Projekti onnistui niin hyvin, että nyt jäsenistössä
on 43% miehiä. Aktiivisissa vertaisryhmissäkin on runsaasti miehiä,
joka on epätyypillistä näissä kuvioissa. Projekti jäi elämään, sitä
viedään nyt ympäri maata, esimerkiksi pelkästään miesomaishoitajille
tarkoitetulla lomajaksolla Siilinjärvellä.

Syksyllä 2013 aloitetun Monikulttuuriset omaishoitajat –projektin
kohderyhmänä on entisen Neuvostoliiton alueelta kotoisin olevat
omaishoitajaperheet. Ensimmäisessä venäjänkielisessä vertaisryhmän
kokoontumisessa oli kuusi osallistujaa, mikä on suhteessa suuri määrä.
Heidän kotimaassaan ei tunneta käsitettä omaishoito. Monissa maissa
on täysin luonnollista että aikuisilla lapsilla on lakisääteinen velvoite
hoitaa iäkkäitä vanhempiaan.

-Tässä on meilläkin opittavaa. Läheisyyttä ei pitäisi ulkoistaa.
Itsekeskeisyydestä poisoppiminen on vaikeampaa kuin sosiaalisen
elämänasenteen oppiminen. Miten saada ihmiset muistamaan että
elämää on muuallakin kuin itsellä. Ikääntyminen koetaan sairaudeksi,
vaikka se on luonnollinen asia. Etenkin lapsilta ja nuorilta laitetaan
paljon piiloon, pohtii Lahti.

Yhdistyksen toimiminen ympäri maakuntaa vaatii resursseja. Koko
ajan on tavoitteena saada vakinainen rahoitus jolla pidettäisiin yllä
perustoimintaa. Toista kertaa haetaan Omaisoiva Pirkanmaa -
rahoitusta RAY:ltä. Nyt toiminta on kohdennettujen tukien sekä
yksityisten ja säätiöiden lahjoitusten varassa.

Miltä tulevaisuus näyttää?
Omaishoito kytkeytyy yhä enemmän työelämään. Työssä oleville
ihmisille tulee tilanteita, jolloin pitäisi jäädä kotiin hoitamaan
omaistaan. Yritysten ja työyhteisöjen tulee entistä enemmän
tunnustaa se tosiasia, että omaishoitajuus koskee väestörakenteen
ikääntyessä koko ajan useampia.

-  Kela ja kunnat eivät itse aktiivisesti markkinoi tukipalveluita, vaikka
niillä on tiedottamisvelvoite. Tässä on paljon kehittämistä, nyt ollaan
liikaa sen varassa että ihmiset osaavat ja jaksavat itse. Monelle se on
iso kynnys. Yhdistyksistäkään ihmisillä ei ole tarpeeksi tietoa.

- Voi olla epäselvää, kuka
on omaishoitaja.  Asiat
tulevat yleensä pikkuhiljaa
eteen. Silloin kannattaa
katsoa lähin omaishoito-
yhdistys tai kysyä kunnan
omaishoidon tukitoimis-
tosta apua. Tulee kertoa
omasta tilanteesta ja kysyä
rohkeasti, Pertti Lahti
muistuttaa.

Välittämistä ja yhdessäoloa Sastamalassa.
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