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MITÄ PERHEHOITO ON?

• Kiertävällä perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon 
järjestämistä osa- tai ympärivuorokautisesti hoidettavan kotona. 

• Perhehoito ikäihmisen kotona on lyhytaikaista perhehoitoa esimerkiksi 
omaishoitajan vapaan aikana. 

• Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat ikäihmisen tarpeet.

• Perhehoito tarjoaa asiakkaalle samana pysyvän hoitajan sekä yksilöllisiin 
tarpeisiin vastaavaa hoivaa ja huolenpitoa.

• Kodin arkisten askareiden tekeminen yhdessä sekä perhehoitajan 
läsnäolo tukevat ikäihmisen toimintakykyä ja kuntoutumista sekä 
ylläpitävät hyvää elämänlaatua.

• https://www.youtube.com/watch?v=RT4b5-Koa-I

https://www.youtube.com/watch?v=RT4b5-Koa-I


MITÄ PERHEHOITO ON?

• Päätöksen perhehoidon myöntämisestä ikäihmiselle tekee kunta.

• Kunta ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen, 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.



PERHEHOIDON EETTISET PERIAATTEET

• Itsemääräämisoikeus

• Voimavaralähtöisyys

• Oikeudenmukaisuus

• Osallisuus

• Yksilöllisyys

• Turvallisuus



ASIAKAS

• tarvitsee toisen henkilön ohjausta, tukea tai läsnäoloa arjessa 
selviytymiseen 

• haasteena voi olla turvattomuus, ahdistuneisuus, masennus tai 
yksinäisyys

• liikkuminen sujuu yhden avustamana

• pääsääntöisesti pärjää yöt ilman säännöllistä apua

• myös muistisairaalle henkilölle, jos hänellä ei ole haastavia käytösoireita

• asiakas voi samanaikaisesti saada myös muita sosiaalihuoltolain 
perusteella myönnettäviä palveluja, kuten kotihoitoa tai kuljetuspalveluja



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 §)



PERHEHOITAJANA VOI TOIMIA ERI TAVOIN

• Kiertävänä perhehoitajana asiakkaan kodissa

• Sijaistamalla vakituista perhehoitajaa perhehoitokodissa

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

kaikkia näitä 

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



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

• fyysisten rajoitusmenetelmien 
käyttö 

• rikosrekisterimerkintä liittyen lapsiin 
kohdistuviin tai pahoinpitelyrikoksiin

• aktiivinen / pitkäaikainen 
lastensuojelun asiakkuus omassa 
perheessä

• fyysinen pitkäaikaissairaus, jonka 
ennustetaan aiheuttavan 
toimintakyvyn laskua

• päihde- tai mielenterveysongelma 

• taloudelliset vaikeudet perheessä

• joku perheenjäsenistä vastustaa 
perhehoitoperheeksi ryhtymistä

• perheen elämään ja arkeen erittäin 
voimakkaasti vaikuttava 
elämänkatsomus

• hylkäävä arvio 
ennakkovalmennuksesta



PALKKIOT / ASIAKAS (Lohja 
v. 2022):

• Veronalaista tuloa, joka kartuttaa eläkettä

Asiakkaan kotona

• Lyhytaikainen perhehoito 83,21 – 104,72 eur/pv

• Osa-aikainen perhehoito 8,47 – 10,59 eur/h



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 hyvin 
valmentautuneeseen perhehoitajaan

• 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

• 5 tapaamista, n. 3h kerrallaan, aikataulu varmistuu myöhemmin

• Kotitehtäviä

• Yhteinen arvio + perhehoitajaksi hyväksyminen

• Seuraava ennakkovalmennus toteutuu 4.2.2022 alkaen, jos saadaan min. 
5 lohjalaista hakijaa mukaan. Hakemukset 21.1.2022 mennessä. 
Valmennuksen alkaminen varmistuu esiselvitysten jälkeen, viimeistään 
21.1.2022.



VALMENNUSPROSESSI

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

TAPAAMISTEN TEEMAT Lisäksi Ajankohta (alustava)

1 Tietoa perhehoidosta Kotitehtävät Pe 4.2. klo 12.30-15.30

2 Vanhuus elämänvaiheena Kotitehtävät Pe 18.2. klo 12.30-
15.30

3 Ikäihmisen arki Kotitehtävät Pe 4.3. klo 12.30-15.30

4 Kokemuksia perhehoidosta Paneelikeskustelu Pe 18.3. klo 12.30-
15.30

5 Kiertävän perhehoitajan asema ja arki Pe 1.4. klo 12.30-15.30

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

- Hakemus / perustietolomake

- Ennakkotietoa ikäihmisten kiertävästä perhehoidosta kiinnostuneille

-Hyvän perhehoitoarjen suositukset ikäihmisten perhehoitoon

Lisätietoa:

- Perhehoito Lohjan sivuilla lohja.fi/perhehoito

- Perhehoitoliitto www.perhehoitoliitto.fi 

Yhteystiedot:

Johanna Rannikko 044 369 1122

Heidi Rantanen 044 369 1224



KIITOS


