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MITÄ PERHEHOITO ON?

• Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon 
järjestämistä osa-tai ympärivuorokautisesti perhehoitajan 
yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. 

• Perhehoito voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista esimerkiksi omaishoitajan 
vapaan aikana. 

• Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat ikäihmisen tarpeet.

• Perhehoito tarjoaa samana pysyvät hoitajat sekä ikäihmisen yksilöllisiin 
tarpeisiin vastaavaa hoivaa ja huolenpitoa.

• Koti elinympäristönä tukee ikäihmisen toimintakykyä arjen toimiin ja 
tehtäviin osallistumisen myötä.



MITÄ PERHEHOITO ON?

• Päätöksen perhehoidon myöntämisestä ikäihmiselle tekee kunta.

• Kunta ja perhehoitaja tekevät toimeksianto-sopimuksen, jossa 
sovitaan mm. hoitopalkkiosta, kustannusten korvaamisesta sekä 
perhehoitajan tuesta.

• Perhehoidosta maksettavien hoitopalkkioiden ja kulukorvausten taso ja 
määräytymisperusteet määritellään kuntakohtaisissa perhehoidon 
toimintaohjeissa. Palkkio määritellään hoidettavan hoitoisuuden 
perusteella ja maksetaan per hoitopäivä.

• Kunta tukee perhehoitajaa tehtävässään sekä valvoo perhehoidon 
laatua.



PERHEKOTI

Perhekoti on yksityiskoti, jossa perhehoitoa annetaan

Kunta arvioi ja hyväksyy kodin soveltuvuuden perhekodiksi: mm. 
turvallisuus, viihtyisyys, riittävät tilat, perheen suostumus ja tuki

Hoidettavien määrä

• 1-4 hoidettavaa: yksi valmennuksen käynyt perhehoitaja 

• Max 6 hoidettavaa: kaksi valmennuksen käynyttä perhehoitajaa, joista 
ainakin toisella on hoitotehtäviin soveltuva koulutus ja kokemus

• Taloudessa asuvat alle kouluikäiset ja muut erityistä hoitoa tarvitsevat 
henkilöt huomioidaan hoidettavien määrässä



PERHEHOIDON EETTISET PERIAATTEET

• Itsemääräämisoikeus

• Voimavaralähtöisyys

• Oikeudenmukaisuus

• Osallisuus

• Yksilöllisyys

• Turvallisuus



HOIDETTAVAT

• kotiin annettavista palveluista huolimatta vaikeuksia selviytyä arjessa, 
mutta ei vielä jatkuvan ympärivuorokautisen hoivan tarvetta

• ongelmana voi olla yksinäisyys tai turvattomuus 

• liikkuminen sujuu yhden avustamana

• pääsääntöisesti pärjää yöt ilman säännöllistä apua

• myös henkilölle jolla on muistisairaus, mutta joka ei tarvitse huolenpitoa 
ympäri vuorokauden

• samanaikaisesti voi saada muita sosiaalihuoltolain perusteella 
myönnettäviä palveluja, kuten kotihoito tai kuljetuspalvelut

• perhehoito alkaa aina kokeilujaksolla



PERHEHOITAJA

• Ennakkovalmennus (valmiudet arvioitu), hoitotehtäviin soveltuva koulutus, 
kokemus tai henkilökohtaiset ominaisuudet (perhehoitolaki 6§)

• Perhehoitajaa sitoo elinikäinen vaitiolovelvollisuus 

• Ilmoitusvelvollisuus muutoksista, esim. hoidettavien hoitoisuus, lukumäärä 
ja kotikunnat, sairausloma, keskeytykset

• Lakisääteinen eläketurva ja tapaturmavakuutus (perhehoitolaki 20 §)



PERHEHOITAJAN VALMIUDET

1) Pitää huolta ikäihmisen hyvinvoinnista (hoivata).

2) Auttaa ja tukea ikäihmistä hänen omien voimavarojensa 
hyödyntämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.

3) Mahdollistaa ja tukea ikäihmisen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa.

4) Tehdä yhteistyötä ikäihmisen asioissa.

5) Sitoutua perhehoitajan tehtävään.



EHDOTTOMAT ESTEET

• perheessä käytetään fyysisiä 
rajoitusmenetelmiä, jotka eivät ole 
asukkaan edun mukaisia

• rikosrekisterimerkintä liittyen lapsiin 
kohdistuviin tai pahoinpitelyrikoksiin

• aktiivinen / pitkäaikainen 
lastensuojelun asiakkuus perheessä

• fyysinen pitkäaikaissairaus, jonka 
ennustetaan aiheuttavan 
toimintakyvyn laskua

• päihde- tai mielenterveysongelma 
perheessä

• taloudelliset vaikeudet perheessä

• joku perheenjäsenistä vastustaa 
perhehoitoperheeksi ryhtymistä

• perheen elämään ja arkeen erittäin 
voimakkaasti vaikuttava 
elämänkatsomus

• hylkäävä arvio 
ennakkovalmennuksesta



PERHEHOITAJANA VOI TOIMIA ERI TAVOIN

• Päätoimisesti omassa kodissa
• Asiakkaat voivat olla pitkäaikaisia, lyhyemmällä jaksolla tai osavuorokautisesti tai 

kaikkia näitä 

• Osa-aikaisesti omassa kodissa
• Asiakas tai asiakkaat lyhytaikaisella jaksolla tai osavuorokautisesti

• Sijaistamalla vakituista perhehoitajaa perhehoitokodissa

• Kiertävänä perhehoitajana hoidettavan kodissa



ANSIOT / HOIDETTAVA (Lohja v. 2019):

• Veronalaista tuloa, joka kartuttaa 
eläkettä.

• Vapaapäiväoikeus 3 vrk/kk

Perhekodissa

• Lyhytaikainen perhehoito 53,04 – 92,83 
eur/pv + kulukorvaus 23,30 eur/pv

• Pitkäaikainen perhehoito 799,84 –
116,02 eur/kk + kulukorvaus 559,03 
eur/kk

• Osa-aikainen perhehoito 26,53 – 46,92 
eur/pv + kulukorvaus 15,25 eur/pv

Hoidettavan kotona

• Lyhytaikainen perhehoito 78,55 – 98,96 
eur/pv + km-korvaust 20snt/km

• Osa-aikainen perhehoito 8 - 10 eur/h + 
km-korvaus 20snt/km



PERHEHOITAJAKSI HAKEUTUMINEN

1) Hakemus / perustietolomake

2) Haastattelu

3) Kotikunnan lausunto

4) Lääkärintodistus

5) Ennakkovalmennus

6) Perhehoitajaksi hyväksyminen 
(yhteisen) arvioinnin perusteella



ENNAKKOVALMENNUKSEN TARKOITUS

• Taata jokaiselle ikäihmiselle tasavertainen mahdollisuus päästä hyvin 
valmentautuneeseen perheeseen.

• Antaa ikäihmisten perhehoitajuutta harkitseville mahdollisuus saada 
ennalta riittävästi tietoa tehtävästä.

• voivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen ikäihmisten perhehoitajaksi 
ryhtymisestä

• Taata ikäihmiselle hyvä hoito ja huolenpito
• perhehoitajalla on riittävästi tietoja ja taitoja vastata ikäihmisen yksilöllisiin 

tarpeisiin ja tehdä yhteistyötä ikäihmistä koskevissa asioissa muiden ihmisten 
kanssa

• Valmennuksen käynnistymisvaiheessa ei tarvitse tietää tai olla varma 
halustaan tai kyvyistään ikäihmisten perhehoitajan tehtävään.



ENNAKKOVALMENNUS

• 7 tapaamista, n. 3h kerrallaan, aikataulu tarkentuu myöhemmin

• Sis. vähintään yhden tapaaminen perheen kotona, johon osallistuvat 
kaikki kotona asuvat perheenjäsenet (perhekoti)

• Kotitehtäviä

• Yhteinen arvio + perhehoitajaksi hyväksyminen

• Seuraava ennakkovalmennus toteutuu n. vko 4-14 /2020, jos saadaan 
min. 5 lohjalaista hakijaa mukaan. Hakemukset 22.10.2019 mennessä. 
Valmennuksen alkaminen varmistuu esiselvitysten jälkeen, viimeistään 
3.12.2019.



VALMENNUSPROSESSI

5

Perhehoitajien rekrytointi, informaation antaminen (ennakkotieto, perhehoidon toimintaohje), ehdottomien 
esteiden läpikäyminen (perustietolomake, kotikunnan lausunto), valmennus käynnistyy 

TAPAAMISTEN TEEMAT Lisäksi Ajankohta

1 Tietoa perhehoidosta Kotitehtävät

2 Turvallisuutta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta Kotitehtävät

3 Vanhuus ei tule yksin – kivistää ja kolottaa

4 Ikäihmisen hyvä arki Kotitehtävät
Perhetapaaminen
Kehitystehtävä5 Ikäihminen ja perheet muutoksessa

6 Kokemuksia perhehoidosta Kotitehtävät

7 Perhehoitajan asema

Lisämateriaali: perhehoito ikäihmisen kodissa Kotitehtävät (6. tap. yhteydessä)

Yhteinen arviointi ja tietoinen päätös: Haluanko ja kykenenkö perhehoitajaksi?
Loppuraportti yhteisestä arvioinnista.



Materiaalia:

- Perhehoitolaki 20.3.2015/263

- Lohjan kaupungin ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja 

vammaisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2019

- Hakemus / perustietolomake

- Ennakkotietoa ikäihmisten perhehoidosta kiinnostuneille

Lisätietoa:

- Perhehoito Lohjan sivuilla https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-

terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/asumisen-palvelut/perhehoito/

- Perhehoitoliitto www.perhehoitoliitto.fi 



KIITOS


