
 
 

 
 

Ennakkotietoa ikäihmisten kiertävästä perhehoidosta kiinnostuneille  

Arvostamme kiinnostustanne ikäihmisten perhehoitoa kohtaan ja toivomme yhteistyön kanssanne käyn-

nistyvän! Toivomme myös, että seuraava tietopaketti antaa teille perustietoa kiertävästä perhehoidosta ja 

ennakkovalmennuksesta.  

Mitä ikäihmisten perhehoito on?  

Kiertävällä perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä osa-tai 

ympärivuorokautisesti asiakkaan omassa kodissa. Ikäihmisen kotona tapahtuva perhehoito on lyhytaikaista 

perhehoitoa, jota voidaan järjestää keston ja ajankohdan puolesta joustavasti ja tarvelähtöisesti. 

Perhehoitoa ikäihmisen kotiin voidaan järjestää mm. läheisen jaksamisen tai itsenäisen asumisen 

tukemiseksi, tai esimerkiksi toipilasaikana sairaalahoidon jälkeen. Perhehoitoa voidaan myöntää 

esimerkiksi, kun avuntarvetta aiheuttaa ikäihmisen kokema turvattomuus, ahdistuneisuus, masennus tai 

yksinäisyys tai hän tarvitsee toisen henkilön ohjausta, tukea tai läsnäoloa arjessa selviytymiseen.  

Perhehoidolla pyritään edistämään ikäihmisen hyvinvointia, toimintakykyä, perusturvallisuutta ja sosiaalisia 

suhteita. Esimerkiksi kodin arkisten askareiden tekeminen yhdessä voi tukea ikäihmisen toimintakykyä ja 

kuntoutumista sekä ylläpitää hyvää elämänlaatua. Tutuksi tulevan perhehoitajan läsnäolo mahdollistaa 

ikäihmiselle vakaan ihmissuhteen ja tukee turvallisuutta. Perhehoidon soveltuvuutta ikäihmisen 

tilanteeseen arvioidaan yhteisesti perhehoitajan ja ikäihmisen / läheisen kanssa, ja perhehoito aloitetaan 

aina tutustumisjaksolla. Ikäihmisellä on mahdollisuus saada perhehoidon lisäksi myös muita tarvitsemiaan 

sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten kotisairaanhoitoa tai kuljetuspalveluja. Kunta vastaa 

perhehoidon valvonnasta ja ohjauksesta. 

Toimeksiantosopimus ja perhehoidon toimintaohje  

Kunta ja perhehoitaja tekevät perhehoidosta asiakaskohtaisen toimeksiantosopimuksen. 

Toimeksiantosopimuksessa sovitaan perhehoidosta maksettavasta hoitopalkkiosta, perhehoidosta 

aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sekä perhehoitajan muusta tuesta. Perhehoidosta maksettavien 

hoitopalkkioiden ja kulukorvausten taso ja määräytymisperusteet määritellään kuntakohtaisissa 

ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeissa. Perhehoidon toimintaohjeesta saa paljon muutakin tietoa 

kunnan järjestämästä ikäihmisten perhehoidosta. Toimeksiantosuhde ei ole työsuhde eikä 

toimeksiantosuhteinen perhehoitaja ole yrittäjä.  

Ennakkovalmennuksen tarkoitus  

Ennakkovalmennuksen tarkoituksena on antaa tietoa ja mahdollisuus perehtyä ennakolta ikäihmisten 

kiertävän perhehoitajan tehtävään. Valmennus pohjautuu ikäihmisiä hoitavalta perhehoitajalta 

edellytettäviin valmiuksiin. Valmennustapaamisissa käsiteltävät teemat koskevat vanhuutta 

elämänvaiheena, ikääntymisen mukanaan tuomia muutoksia, toimintakyvyn tukemista, yhteistyötä sekä 

perhehoitajana toimimiseen liittyviä kysymyksiä. Valmennuksessa pohditaan, mitä perhehoito merkitsee 

ikäihmiselle, hänen läheisilleen sekä perhehoitajalle. Valmennus sisältää perhehoitajan ja kunnan välisen 

toimeksiantosopimuksen tekemistä koskevat asiat, perhehoidon tukimuodot ja perhehoitajan asemaan 

liittyvät asiat. 

Valmennuksen käynnistymisvaiheessa ei tarvitse tietää tai olla varma halustaan tai kyvyistään ikäihmisten 

perhehoitajan tehtävään. Valmennuksessa saatava tieto auttaa tekemään päätöksen perhehoitajaksi 

ryhtymisestä. Valmennus selkiyttää myös sitä, sopiiko perhehoitajana toimiminen omaan 

elämäntilanteeseen. Valmennus on myös oppimisprosessi ja sen tarkoituksena on auttaa osallistujia 

kehittämään tietoja ja taitoja, joita ikäihmisten perhehoidossa tarvitaan.  



 
 

 
 

Kiertävän perhehoitajan ennakkovalmennus koostuu viidestä ryhmätapaamisesta, jotka kestävät 

keskimäärin kolme tuntia kerrallaan. Ensimmäisessä tapaamisessa saat valmennuskansion, joka sisältää 

kunkin tapaamisen keskeiset asiat, kotitehtävät ja lisämateriaalia tapaamisten teemoista. 

Ennakkovalmennukseen kuuluu yhteinen tapaaminen kokeneemman perhehoitajan kanssa. Yhteisessä 

loppuarviointikeskustelussa käydään läpi valmennukseen osallistuvan valmiudet, joista tehdään 

loppuraportti.  

Ikäihmisen perhehoitajalta edellytettävät valmiudet  

1) Pitää huolta ikäihmisen hyvinvoinnista.  

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.  

Koska ikäihmisen perhehoitoon sijoittava taho (eli kunta) on vastuussa perhehoidosta, se hyväksyy 

perhehoitajan soveltuvuuden ikäihmisten perhehoitoon. Ikäihmisten kiertäväksi perhehoitajaksi 

ryhtymisestä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa selvitetään ennen ennakkovalmennukseen osallistumista 

seuraavat tekijät:  

1) Terveydentila ja työkyky:  

Millainen teidän fyysinen ja psyykkinen terveytenne on? Onko teillä jokin sairaus tai vamma? Sairaus tai 

vamma ei välttämättä ole este, vaan kysymys on siitä, vaikuttaako se valmiuksiin ja kykyyn vastata 

ikäihmisen hyvinvoinnista. Tarvittaessa pyydämme teitä esittämään lääkärinlausunnon.  

2) Taloudellinen tilanne:  

Perhehoitajan henkilökohtaisen tilanteen tulee olla vakaa. Tästä syystä pyydämme sinua selvittämään 

taloudellisen tilanteen perhehoitajaksi hakevan perustietolomakkeessa.  

3) Perhetilanteen ja taustan selvitys:  

Jokaisesta perhehoitajaksi haluavasta pyydämme lausunnon kotikunnalta ennen ennakkovalmennuksen 

käynnistymistä. Kysymme, onko kunnalla tiedossa asioita, jotka voisivat olla esteenä perhehoitajaksi 

ryhtymiselle liittyen mm. terveydentilaan, asuinolosuhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai 

päihdeongelmiin. Perhehoitajaksi hakevan perustietolomakkeessa kysymme teiltä luvan em. lausunnon 

pyytämiseen.  

4) Harrastukset ja mielenkiinnon kohteet: 

Jokaiselle ikäihmiselle pyritään löytämään hänelle parhaiten soveltuva perhehoitaja, ja siksi pyydämme 

sinua selvittämään omia mielenkiinnon kohteitasi perustietolomakkeessa. 

Selvittäessämme kanssanne edellä mainittuja perusedellytyksiä, joudutte tuomaan esiin hyvin henkilö-

kohtaista tietoa itsestänne ja ymmärrämme, että se voi tuntua teistä epämukavalta. Tietojen antaminen ja 

keskustelu työntekijän kanssa on kuitenkin luottamuksellista. Perusedellytysten selvittämisen tarkoituksena 

on turvata ikäihmiselle hyvä perhehoito.  

 


