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1 HANKKEEN TOTEUTTAJA
Leader Pohjoisin Lappi ry (hallinnointi)
Leader Outokaira Tuottamhan ry
Leader Tunturi-Lappi ry
Koillismaan Leader ry
Perä-Pohjolan Leader ry

2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS
Hankkeen nimi: Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen
Hankepäätösnumero: 93413
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2019 – 28.2.2021 (jatkoaika 31.8. 2021 saakka)

3 YHTEENVETO HANKKEESTA
Hankkeen päämääränä oli parantaa alueen kylien ja maaseudun asukkaiden sote- ja hyvinvointipalveluiden
saatavuutta perhehoitajuuden ja yrittäjyyden uusilla toimintamalleilla ja näin edistää alueen työllisyyttä ja
yrittäjyyttä, ihmisen hyvinvointia ja alueen vetovoimaa Lapin ja Koillismaan harvaan asutuilla alueilla. Päämääränä oli juurruttaa ikäihmisten perhehoidon ja soteyrittämisen ja tähän liittyvän alueellisen ja kuntayhteistyön kulttuuri kyliin. Hankkeen päätavoitteina oli ikäihmisten perhehoidon vakiinnuttaminen toimivaksi
hoitomuodoksi Lapin ja Koillismaan alueella, paikallisen soteyrittäjyyden luominen ikäihmisten perhehoidon
yhteyteen sekä kuntien ja soteyrittäjien yhteistoimintamuotojen kehittäminen ja monipalvelumallien ja monialayrittäjyyden kehittymisen tukeminen harvaan asutuilla alueilla. Hankkeessa kehitettiin ikäihmisten perhehoitoa ja soteyrittäjyyttä tiedottamalla niistä maaseudun asukkaille, potentiaalisille toimijoille ja kuntiin,
tukemalla perhehoitajuutta ja soteyrittäjyyttä yleisellä neuvonnalla, ohjauksella ja verkostoimisella, järjestämällä perhehoidon valmennuskursseja yhteistyössä kuntien kanssa, levittämällä tietoa toimivista malleista
palvelujen tuottamiseen ja tukemalla paikallisten ja alueellisen yhteistyömallin käynnistymistä. Hankkeessa
tuettiin kuntia perhehoitajuutta, soteyrittäjyyttä ja monitoimijuutta suosivien käytänteiden kehittämisessä.
Hankkeen projektipäällikkö vastasi hankkeen toteuttamisesta, koko aluetason tehtävistä, ikäihmisten perhehoidon ja soteyrittäjyyden kehittämisestä ja tuki, neuvoi ja ohjasi seutukuntakohtaisia työntekijöitä. Seutukuntakohtaiset työntekijät vastasivat hankkeen toteuttamisesta omilla seutukunnillaan ja lisäksi heillä oli jokin koko hanketta koskeva vastuualue.

Hankkeen toiminta-alueena oli Lapin ja Koillismaan muut kunnat paitsi Ranua, Tervola, Keminmaa ja Kemi.
Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä olivat potentiaaliset sote-yrittäjyydestä ja ikäihmisten perhehoitajuudesta kiinnostuneet toiminta-alueen asukkaat sekä toimijat. Hyödynsaajina alueen maaseudun asukkaat
parantuneina palveluina ja lisääntyneinä työtilaisuuksina.
Hanke laitettiin vireille 28.2.2019 ja hankepäätös tuli 25.6.2019. Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014 - 2020) sekä Lapin alueellisen maaseudun kehittämisstrategian mukainen kehittämishanke. Hanke vastasi ohjelman toimenpiteeseen maaseudun palvelujen kehittämisen kannalta. Hanke oli
alueiden välinen. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2019-28.2.2021 ja jatkoaika 31.8 2021 saakka.
Hankkeen projektipäällikkö aloitti työnsä 17.9.2019 toimipisteenään Sodankylä. 1.10.2019 aloitti työnsä kaksi
projektityöntekijää toimipisteinään Kolari ja Kemijärvi.
Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä, joka koostui Lapin ja Koillismaan Leader-ryhmien toiminnanjohtajista,
ELY-keskuksen edustajasta sekä sotetoimijoiden edustajista. Ohjausryhmässä toimivat seuraavat henkilöt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Annika Kostamo, Leader Pohjoisin Lappi ry, vs. toiminnanjohtaja, 17.2.2020 lähtien Henna Kontsas
(varajäsen Marjatta Pekkarinen, Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallituksen jäsen)
Anne Anttila, Outokaira Tuottamhan ry, toiminnanjohtaja, (varajäsen Hilkka Konttaniemi, Outokaira
Tuottamhan ry, taloussihteeri)
Juha Kutuniva, Leader Peräpohjola ry, toiminnanjohtaja, (varajäsen Kati Alanikka, Leader Peräpohjola
ry, hankeneuvoja)
Pirjo Jaakkonen, Kollismaan Leader ry, toiminnanjohtaja, (varajäsen Marja Tuomivaara, Koillismaan
Leader ry, hankevastaava)
Ella-Noora Polvi, Leader Tunturi-Lappi ry, toiminnanjohtaja, (varajäsen Jaana Hangasvaara, Leader
Tunturi-Lappi ry, hankesihteeri)
Ritva Kauhanen, Lapin Liitto, kehittämispäällikkö, (varajäsen Mervi Kestilä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, toiminnanjohtaja)
Johanna Korteniemi, Pello, hyvinvointijohtaja, (varajäsen Päivi Piisilä, Kemijärvi, hoito- ja hoivatyönjohtaja)
Eija Harju, Lapin ELY-keskus, rahoitusasiantuntija, 6.10.2020 lähtien Anna-Kaisa Teurajärvi

Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa hankkeen aikana. Kokoukset järjestettiin Teams-yhteyden välityksellä.

4 RAPORTTI HANKKEEN TOIMINNOISTA
4.1 Hankkeen tavoitteet ja toiminta
Hankkeen taustalla oli kuntien ja mahdollisesti tulevan maakunnan vahva tarve turvata kylien asukkaiden
palveluja lähellä asukasta sekä tuottaa kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti palveluja tarjoamalla ikäihmisille perhehoitoa ja tukemalla sotealan pienyrittäjyyttä. Hankkeen päämääränä oli parantaa alueen kylien
ja maaseudun asukkaiden sote- ja hyvinvointipalveluiden saatavuutta perhehoitajuuden ja yrittäjyyden uusilla toimintamalleilla ja näin edistää alueen työllisyyttä ja yrittäjyyttä, ihmisen hyvinvointia ja alueen vetovoimaa.

Päämääränä oli juurruttaa ikäihmisten perhehoidon ja soteyrittämisen ja tähän liittyvän alueellisen ja kuntayhteistyön kulttuuri kyliin. Sote-yrittäjyys vähäväkisillä ja harvaan asutuilla alueille harvoin on kokopäivätoimista, mutta monitoimijuusmallilla voidaan rakentaa mielekkäitä kokonaisuuksia, jotka sitovat työikäistä
väestöä alueelle. Perhehoitajuuteen ja soteyrittäjyyteen liittyy yrittäjä- ja aluekohtaisia erityiskysymyksiä,
joiden ratkomiseen tarvitaan kehittämistoimia. Näitä ovat mm. kuntien kokemattomuus sopimuspohjaisten palvelujen järjestämisessä, palvelujen ostamisessa ja palvelusetelien käytössä sekä maaseudun asukkaiden kokemattomuus soteyrittäjyydessä, yrittäjyyttä tukevat käytännöt kunnassa sekä ikäihmisten perhehoidon ja yksityisten sosiaalipalvelujen laatu- turvallisuus- ja lainsäädäntökysymykset. Alueen asukkaat, etenkään ikäihmiset, eivät vielä ole tottuneet palvelusetelien tai oman rahan käyttöön palvelujen ostamiseen,
mikä vaatii myös asennemuutostyötä ja totuttamista yleensä muuhun kuin julkiseen toimijaan.

4.1.1 Hankkeen yleistavoitteet
Hankkeella oli kolme päätavoitetta:
1. Ikäihmisten perhehoidon vakiinnuttaminen toimivaksi hoitomuodoksi koko Lapin ja Koillismaan
alueella
2. Paikallisen soteyrittäjyyden luominen ikäihmisten perhehoidon yhteyteen ja kuntien ja soteyrittäjien yhteistoimintamuotojen kehittäminen
3. Monipalvelumallien ja monialayrittäjyyden kehittymisen tukeminen harvaan asutuilla alueilla

4.1.2 Hankkeen erityistavoitteet
Hankkeen eritystavoitteita olivat:
-

-

lisätä yleistä tietoisuutta ikäihmisten perhehoidosta ja sen eri Lapin ja Koillismaan alueelle sopivista
toimintamalleista vaihtoehtona palvelu- ja laitosasumiselle ja työllistymiselle kylissä
sivukylän perhekotitoiminnan mallintaminen osaksi olemassa olevaa maaseutuyrittäjyyttä
kartoittaa perhehoitoa osana monialayrittäjyyttä, esim. green care-toimintaa
tuottaa vertailutietoa erilaisten ikäihmisten perhehoitomuotojen kustannuksista
rakentaa perhehoitajien/yrittäjien välistä sekä yrittäjien ja kunnan välistä yhteistyötä sotepalvelujen tuottamiseen ja organisoimiseen
tietoisuuden lisääminen ammatillisesta (yksityisestä) perhekotimallista ja ammatillisen perhekotimallin mahdollisuuksien kartoittaminen ja ammatillisen perhekodin perustaminen alueella
rakentaa perhehoitajien/yrittäjien ja järjestöjen välistä yhteistyötä kylien palvelujen tuottamisessa
auttaa yrittäjyyden näkökulmasta kuntia kehittämään omia toimintakäytönteitään soteyrittäjyyttä/perhehoitajuutta suosivaksi
alueellisen yhteistyön vahvistaminen eri perhehoitomuotojen ja erilaisten perhekotimallien välillä
lisätä potentiaalisten perhehoitajien/yrittäjien kiinnostusta soteyrittäjyyteen ja hankkeen tukemana aikaansaada uusia perhehoitajia tai perhehoitaja/yrittäjiä niin, että ikäihmisten perhehoitoa
on tarjolla kaikissa seutukunnissa
aikaansaada konkreettisia, toimivia esimerkkejä perhehoidosta pohjaksi mallin leviämiselle, vähintään 1 perhehoitaja per kunta hankkeen tukemana

-

-

lisätä perhehoidon valmennuksia kunnissa tai kuntien yhteistyönä ja perhehoidon kouluttajakoulutuksen käyneitä alueella ja tiedon ja innostuksen mallin leviämiselle lisäämiseksi
tukea perhehoitajien kuntien vastuuhenkilöiden verkostoitumista ja selvittää perhehoidon yhteisen
koordinoinnin tarve ja edellytykset
kokeilla ja vakiinnuttaa etäteknologian käyttöä ikäihmisten perhekodeissa
laatia perhehoidon opas ikäihmisten perhehoidon toimijoille kuntien ja alueelliseen käyttöön sekä
kuntakohtaisia oppaita omaiselle ja hoidettavalle

4.2 Hankkeen toteutus
4.2.1 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
Kuntien toimijoiden kanssa aloitettiin yhteistyö heti hankkeen alussa. Kuntien kanssa pidettiin etäyhteydellä
suunnittelupalavereita. Palavereissa käytiin läpi ikäihmisten perhehoidon tilannetta kunnassa ja suunniteltiin
jatkotoimia. Joissakin kunnissa jo toteutettiin ikäihmisten perhehoitoa ja tarvittiin toimintojen laajentamista
ja uusien perhehoitajien sekä toimijoiden ohjaamista. Joissakin kunnissa ikäihmisten perhehoito on aivan
uusi asia ja näissä kunnissa aloitettiin infotilaisuuksien ja perhekoteihin tutustumiskäyntien suunnittelusta.
Asian edetessä kunnissa tehtiin toimintaohje ikäihmisten perhehoitoon tai päivitettiin aikaisempi toimintaohje. Infotilaisuuksien ja tiedottamisen avulla kunnista etsittiin perhehoidosta kiinnostuneita, jotka osallistuivat ennakkovalmennuskursseille. Tarvittaessa kunnissa tehtiin kiinteistöjen arviointikäyntejä ja tuettiin
kuntien toimijoita perhehoidon aloittamisessa. Aikaisemmassa hankkeessa tehtyä ehdotusta palkkioista, kulukorvauksista, vapaapäivistä ja asiakasmaksuista täydennettiin ja päivitettiin. Ehdotusta jaettiin kunnille.
Kolmelle kunnalle tehtiin ikäihmisten perhehoidon vuorokausihintalaskelmia päätöksien tueksi. Vuorokausihintoja vertailtiin kunnan muuhun ikäihmisten asumispalveluihin ja kotihoitoon.
Perhehoitoliiton ikäihmisten perhehoidon asiantuntijoiden kanssa tehtiin paljon yhteistyötä hankkeen aikana. Syksyllä 2019 ennen koronaepidemian alkamista ehdittiin pitää ikäihmisten perhehoidon asiantuntijoiden kanssa fyysinen kehittämispäivä alueen toimijoille Rovaniemellä. Helmikuussa 2021 pidettiin Perhehoitoliiton kanssa yhteistyössä Lapin alueen ikäihmisten perhehoidon kouluttajakoulutus terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutettavia oli 7 eri kunnista. Perhehoitoliiton järjestämään valtakunnalliseen ikäihmisten perhehoidon toimijoiden verkostopäivään osallistuuttiin etäyhteyden kautta. Perhehoitoliitosta tilattiin yleistä
esittelymateriaalia ja valmennuskansioita. Perhehoidon asiantuntijoilta saatiin monenlaista tukea ja neuvoja
erilaisissa perhehoidon käytäntöjen ongelmatilanteissa, joita tuli vastaan, kun perhehoitajat aloittivat työnsä
kunnissa.
Kiteen Kansanopiston hallinnoiman Perhehoito elinkeinona-hankkeen (PerhEke) kanssa tehtiin myös paljon
yhteistyötä erityisesti ammatillisen perhehoidon kehittämisessä. Yhteistyöpalavereita oli useita etäyhteydellä ja myös yksi työpaja. PerhEke -hankkeen työntekijät jakoivat kokemustaan ammatillisen perhehoidon
kehittämistyöstä ja Kiteen kansanopiston koulutus- ja tukimallin kehittämisestä yhteistyöpalavereissa ja pitämällä esityksiä hankkeen etäseminaareissa. Ikäihmisten perhehoidon kehittämistyössä on paljon samankaltaisuutta harvaan asutuilla seudulla Pohjois- ja Itä- Suomessa.

Arvokasta yhteistyöstä ja kokemusten vaihtoa tehtiin myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (ESSOTE) omais- ja perhehoidon alueellisen koordinaattorin kanssa. Hän kertoi hankkeen etäseminaareissa alueellisesta ikäihmisten perhehoidon koordinointityöstään. ESSOTEn ikäihmisten perhehoidon toimintaohjetta
ja sääntökirjaa käytettiin myös mallipohjina.
SamiSoster ry:n toiminnanjohtajaa käytiin tapaamassa ja keskusteltiin ikäihmisten perhehoidon mahdollisuuksista saamelaisten parissa. Hanke-esitteitä jätettiin hänelle jaettavaksi. Saamenkielisiä perhehoidosta
kiinnostuneita löydettiin ja he osallistuivat hankkeen järjestämään etävalmennukseen.
Lapin Aluehallintoviraston ylitarkastajien kanssa neuvoteltiin ammatillisen perhehoidon lupakäytänteistä.
PerhEke -hankkeen hankekoordinaattori oli mukana neuvotteluissa ja esitteli lupaprosessia Itä-Suomen Aluehallintovirastossa ja ammatillisen ikäihmisten perhekodin perustamista.
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoima Tulevaisuuden sotekeskus -hanke aloitti toimintansa syksyllä 2020. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä on ikäihmisten perhehoidon kehittäminen Lapin alueella. Ikäihmisten palvelujen suunnittelijan kanssa aloitettiin yhteistyö. Hän oli mukana hankkeen järjestämissä yhteistyöpalavereissa, työpajoissa, valmennuksessa ja perhehoitajien vertaistapaamisissa. Ikäihmisten
perhehoitoa ja hankkeen tuloksia esiteltiin Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen järjestämässä Lapin vanhustyönjohtajien etäseminaarissa.
Yhteistyötä tehtiin myös Suomessa toimivien alueellisten omais- ja perhehoidon keskusten koordinaattoreiden kanssa. Heiltä saatiin tietoja hyvistä käytänteistä mm. perhehoitajien vapaapäivien korvausasioissa ja
toimintaohjeen soveltamisessa eri tilanteisiin.

4.2.2 Ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennuskurssit ja kouluttajakoulutus
Hankkeen alussa ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennus ehdittiin toteuttamaan kahdelle savukoskelaiselle fyysisesti ennen koronaepidemian aiheuttamia kokoontumisrajoituksia. Rovaniemellä ehdittiin osallistua jo aiemmin aloittaneen ryhmän valmennukseen. Nopeasti ryhdyttiin suunnittelemaan mallia valmennuskurssin vetämiseksi etänä. Toiminnallisten ryhmätöiden tilalle suunniteltiin erilaisia etänä toteutettavia
ryhmätöitä ja erilaisia videoita perhehoidosta valittiin jokaiselle tapaamiskerralle. Hankkeen aikana toteutettiin 6 etävalmennuskurssia, kaksi niistä aivan hankkeen lopussa jatkoajan puitteissa.
Valmennuskursseille osallistui henkilöitä 14 eri kunnasta. Ryhmissä oli 6-10 osallistujaa. Yhteensä valmennettuja oli 41 henkilöä. Heistä 27:llä oli jokin sosiaali- ja terveysalan tutkinto, yleisin lähihoitajan tutkinto (14
hlöä). Mukana oli myös neljä sairaanhoitajaa, kaksi sosionomia ja kaksi geronomiopiskelijaa. Kaikilla kurssilaisista oli ennestään kokemusta ikäihmisten hoitamisesta joko työn kautta tai omien omaistensa hoitamisen
kautta. Rahoittajan luvalla valmennuksiin otettiin myös hankkeen ulkopuolisista kunnista, Ranualta ja Keminmaasta, kaksi pariskuntaa. Valmennuskurssit vedettiin parityönä. Perhekotien etäesittelyitä jo toimiviin Lapin
perhekoteihin järjestettiin valmennettaville useita kurssien aikana. Lapin muistiyhdistyksen asiantuntija piti
luennon kaikille kursseille. Jokaisella kurssilla oli osallistujia eri kunnista, tämä olikin etävalmennuskurssin
toteuttamisen etu. Valmennetuista hieman yli puolet aloitti perhehoitajana toimimisen jo hankeaikana ja

useilla aloittaminen oli suunnitteilla kuluvan vuoden aikana. Hankkeen lopussa kokemuksiamme ja neuvojamme etävalmennuksen toteutuksesta kyseltiin muualta Suomesta. Ohjasimme muutamia valmennuskurssien pitäjiä.
Lapin ja Koillismaan oma ikäihmisten perhehoidon kouluttajakoulutus suunniteltiin pidettäväksi hankkeen
alussa yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa. Kouluttajakoulutuksen tavoitteena oli saada valmennuksille jatkuvuutta Lapin ja Koillismaan alueelle sekä turvata ikäihmisten perhehoitajien saatavuutta tulevaisuudessa.
Kouluttajat voisivat jatkossa vetää kuntien omia tai joidenkin kuntien yhteisiä valmennusryhmiä. Koronaepidemian vuoksi koulutusta jouduttiin siirtämään useita kertoja. Koulutus toteutettiin lopulta hankkeen lopussa helmikuussa 2021 isossa kokoustilassa turvavälit huomioiden. Koulutuspaikkana oli Rovaniemi. Koulutukseen osallistui 7 terveydenhuollon ammattilaista eri kunnista. Perhehoitoliiton asiantuntija ja hanketyöntekijä toimivat koulutusparina. Asiantuntijan kanssa sovittiin, että hän toteuttaa koulutettaville kuuluvan ohjauspäivän myöhemmin sovittuna ajankohtana sen jälkeen, kun koulutettavat ovat vetäneet perhehoidon
ennakkovalmennuskursseja omissa kunnissaan.

4.2.3 Tutustumiskäynnit ikäihmisten perhekoteihin
Hankkeen aikana järjestettiin 32 tutustumiskäyntiä ikäihmisten erilaisiin Lapissa sijaitseviin perhekoteihin.
Kolarin Onnelan perhekotia esiteltiin, samoin Kolarin Nuottavaarassa sijaitsevaa Väikkölän perhekotia. Myös
Sodankylän Tuovisen perhekotia ja Pelkosenniemen Verkkorannan perhekotia esiteltiin. Ennen koronaepidemian alkamista ehdittiin järjestää 14 tutustumiskäyntiä Onnelan perhekotiin eri kokokoisille ryhmille, joissa
oli suurimmillaan 8 osallistujaa. Sen jälkeen järjestettiin vain muutama tutustumiskäynti Onnelaan ja Väikkölään kahden henkilön ryhmille. Tutustumiskäynneistä 18 järjestettiin koronaepidemian aikana etäyhteyden
avulla. Perhehoitajat esittelivät omaa toimintaansa ja esittelivät omia tiloja tietokoneen kameran kautta. Paikalla olevilta asiakkailta kysyttiin lupa ja heitä haastateltiin. Osallistujat saivat esittää kysymyksiä perhehoitajille ja asiakkaille. Tutustumiskäynneille osallistui eri kuntien toimijoita ja luottamushenkilöitä, sote-alan oppilaitosten opiskelijoita ja opettajia, perhehoitajiksi valmennettavia ja perhehoidosta kiinnostuneita henkilöitä.

4.2.4 Ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeet, sähköinen lomake ja oppaat
Kuntien toimijoiden kanssa pidettiin etänä työpajoja, joissa työstettiin kunnalle ikäihmisten perhehoidon toimintaohjetta ja päivitettiin mahdollista aiempaa toimintaohjetta. Työpajoihin osallistui kunnan organisaatiosta riippuen terveys- ja sosiaalitoimien ja vanhustyön toimijoita. Mallina käytettiin Perhehoitoliiton suosittelemaa ja alueen kärkihankkeen työstämää ESSOTE:n toimintaohjetta ja mallia haettiin myös muualla tehdyistä tuoreista toimintaohjeista. Toimintaohjeet sisältävät yli 30 sivua ohjeistusta perhehoidon järjestämisestä ja toteuttamiseen kunnassa. Hankealueen kunnista Pelloon, Savukoskelle, Kittilään, Posiolle ja Muonioon tehtiin kunnan ensimmäinen ikäihmisten perhehoidon toimintaohje. Utsjoelle, Enontekiölle, Sodankylään, Kemijärvelle ja Tornioon päivitettiin aikaisemmin tehtyjä toimintaohjeita. Savukoskelle työstettiin ammatillisen perhehoidon sääntökirja, jonka pohjana käytettiin ESSOTE:n ammatillisen perhehoidon sääntökirjaa.

Hanke järjesti perhehoitajien ja kuntien toimijoiden kanssa yhteistyöpalavereita, joissa kartoitettiin sitä,
mikä teknologinen ratkaisu palvelisi parhaiten tällä hetkellä ikäihmisten perhehoitoa. Hankkeen tavoitteena
oli, että teknologiakokeilu palvelisi perhehoitajien verkostoitumista tai perhekodin terveydellistä etäpalvelua. Perhehoitajat eivät kuitenkaan olleet kiinnostuneita sellaisesta kokeilusta, koska eivät arvioineet siitä
olevan niin paljon hyötyä heidän työssään. Verkostoitumista ja yhteyksiä terveydenhuoltoon hoidettiin parhaiten puhelimitse. Uutta teknologista laitteistoa perhehoitajat eivät olleet valmiita ottamaan koteihinsa
eikä maksamaan niihin liittyviä kustannuksia. STM:n kärkihankkeessa Savossa oli kokeiltu kuvapuhelimia
perhehoitajien käytössä, mutta perhehoitajat luopuivat kuvapuhelimista siinä vaiheessa, kun hankinta ja
käyttökustannukset tulivat heidän maksettavakseen.
Koska tehtyjen perhehoitotöiden ilmoittaminen kuntaan koettiin ongelmalliseksi ja paljon perhehoitajien ja
kuntien toimijoiden aikaa ja voimavaroja vieväksi, haluttiin kehittämään sähköistä lomaketta yhdessä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoiman VIRTU-hankkeen kanssa. Tämä palvelisi paremmin
perhehoidon kehittämistä tällä hetkellä kuin verkostoitumiseen tai terveydenhoidolliseen etäpalveluun tarkoitettu teknologiakokeilu. Sähköisellä lomakkeella perhehoitaja voi tietoturvallisesti ilmoittaa kuukausittain tekemänsä asiakastyöt kuntaan palkkioiden ja kulukorvausten maksamista varten. Lomakkeella hän voi
myös seurata vuositasolla tekemiään töitä ja vapaapäiviensä toteutumista. Sähköisestä lomakkeesta olisi
suuri hyötyä toiminnan kehittämisen ja perhehoitajien yleisen jaksamisen kannalta ja se toisi jatkuvuutta
työhön. Palkkioiden maksaminen ja seuranta sujuisi helpommin myös kunnan toimijoiden kannalta. Sähköinen lomake toisi myös alueellista yhtenäisyyttä toimintaan, kun kunnat ottavat saman lomakkeen käyttöön.
Lomake löytyy Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ekollega.fi – palveluportaalista, joka palvelee
koko maakuntaa ja on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Rahoittajan luvalla
VIRTU-hankkeen yhteistyökumppanilta Csamhealtilta ostettiin sähköisen lomakkeen kehittämistyö. Kuntien
toimijoiden, perhehoitajien ja VIRTU-hankkeen toimijoiden kanssa pidettiin ensin lomakkeen suunnittelun
työpajat ja hankkeen lopussa lomakkeen kokeilun ja käyttöönoton suunnittelun työpaja. Samalla suunniteltiin myös sähköistä kalenteria, johon syötettäisiin tiedot perhekodin ajantasaisesta paikkatilanteesta ja johon kuntien palveluohjaajat voisivat tehdä varauksia. Tulevaisuuden sotekeskus- hankkeen ikäihmisten palvelujen suunnittelija oli mukana työpajoissa ja hän hankkeessaan jatkaa sähköisen lomakkeen pilotointia ja
käyttöönottoa yhteistyössä VIRTU-hankkeen kanssa.
Hankkeessa suunniteltiin ja koottiin aloittavan perhehoitajan opas (LIITE 1). Perhehoitaja tarvitsee alkuvaiheessa paljon käytännönläheistä tietoa eri perhekotimallien vaihtoehdoista. Ohjeiden avulla hän voi punnita sitä, mikä olisi hyvä vaihtoehto hänen ja hänen perheensä elämäntilanteessa ja miten eri perhehoidon
muotoja voisi soveltaa hänelle parhaalla tavalla kodin tilat tai erilaiset kiinteistövaihtoehdot huomioiden.
Perhehoitaja tarvitsee alussa myös paljon rohkaisua ja luottamusta siihen, että hän tulee pärjäämään perhehoitajana henkisesti ja taloudellisesti.
Kuntien toimijoita varten laadittiin hankkeessa myös opas (LIITE 2). Monelle kunnan toimijalle ikäihmisten
perhehoito on alussa vierasta, jollei siihen ole törmännyt muualla työskennellessään. Terveys- ja sosiaalialan opinnoissa perhehoitoa ei ole välttämättä vielä käsitelty ollenkaan. Ohjeistus auttaa kunnan toimijaa
soveltamaan toimintaohjeen sisältöä käytäntöön.

Hankkeen aikana tuotettiin esittelyjä ikäihmisten perhehoidosta, ammatillisesta perhehoidosta ja palveluyrittäjyydestä. Perhehoidettavia ja heidän omaisiaan varten muokattiin edellisessä hankkeessa tehtyä tiivistelmä ikäihmisten perhehoidosta. Tiivistelmää jaettiin kuntien toimijoille, jotta he voivat jakaa sitä omille
työntekijöilleen ja perhehoidosta kiinnostuneille asiakkaille ja heidän omaisilleen sekä käyttää omilla nettisivuillaan ikäihmisten perhehoidosta tiedottamiseen.

4.2.5 Kiinteistöjen arviointikäynnit
Erilaisia kiinteistöjä käytiin arvioimassa hankkeen aikana 31 kertaa, yhteensä arvioitavia kiinteistöjä oli 27.
Yhteen kunnan omistamaan kiinteistöön tehtiin kaksi käyntiä ja ammatillisen perhekodin kiinteistössä käytiin kolme kertaa. Arvioitavia kiinteistöjä oli eri puolilla hankealuetta ja arviointikäyntejä pystyttiin toteuttamaan myös koronaepidemian aikana. Useimmat arviointikäynnit tehtiin perhehoidosta kiinnostuneiden
omiin koteihin. Myös monia kuntien omistamia kiinteistöjä käytiin arvioimassa. Arviointikäynneillä oli
useimmiten mukana perhehoidosta kiinnostuneet henkilöt. Jos perhehoitaja oli jo ollut oman kunnan
kanssa neuvottelemassa perhehoidon aloittamisesta, kiinteistön arviointikäynnillä oli mukana myös kunnan
toimijoita. Hankkeen aikana aloittaneiden perhekotien kiinteistöt kunta hyväksyi arviointikäyntien perusteella perhehoitoon sopiviksi.
Kiinteistöihin tehtiin hankkeessa myös talouslaskelmia. Kuuden kiinteistön tuloja ja menoja arvioitiin perhekotitoiminnan kannalta. Kiinteistön koko ja huonetilat ratkaisivat sen, miten monta hoidettavaa tiloissa
voisi olla ja voisiko perhehoitajia olla yksi tai kaksi kerrallaan sekä minkä muotoista perhehoitoa tiloissa
voisi toteuttaa. Jotkut arvioitavat tilat olivat kunnan omistuksessa eikä niissä vielä ollut perhehoitajaa. Kahteen kunnan omistamaan rivitaloon tehtiin myös kirjallinen suunnitelma perhekodin aloittamista varten.

4.2.6 Perustetut ikäihmisten perhekodit, perhehoitajien ohjaus, perhekotien esitteet ja perhehoitajien verkostotapaamiset
Ennen hanketta Lapissa ja Koillismaalla toimi kolme toimivaa perhekotia: Kuusamon Soiviossa, Kolarin Onnela ja Sodankylän Tuovisen perhekodit. Hankkeen aikana perustettiin hankealueelle 7 uutta ikäihmisten
perhekotia:
•

•
•

Verkkorannan perhekoti Pelkosenniemellä alkoi ottamaan lyhytaikaisia perhehoidettavia. Perhekodissa toimii perhehoitajapariskunta. Asiakkaat tulivat Sodankylän ja Pelkosenniemen kunnista. Perhehoitaja tekee omalla lähiseudullaan kotiaputöitä yksityisen yrityksen palkkaamana.
Tornion Kourilehdon kylässä avautui Mummolan perhekoti tarjoten lyhytaikaista ja osavuorokautista perhehoitoa. Perhehoitajan koti on entisessä koulurakennuksessa.
Väikkölän perhekoti avautui Kolarin Nuottavaaran kylässä. Perhekodin pariskunta tarjoaa lyhytaikaista ja osavuorokautista perhehoitoa. Heillä käy lisäksi viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina

•

•

•

•

•
•

sijaishoidossa lapsia monesta kunnasta. Perhehoitajalla on myös oma fysioterapiapalveluja tarjoava yritys.
Tornion Arpelassa Rauhalan perhekodissa aloitti perhehoitajapariskunta työn. Perhekodissa on jatkuvan perhehoidon asiakkaita. Rauhala oli aikaisemmin Tornion kaupungin asumispalveluyksikkö,
joka muutettiin perhekodiksi. Hanke osallistui muutoksesta tiedottamiseen, tulojen menojen ja
asiakasmaksujen suunnitteluun sekä perhehoitajien rekrytointiprosessiin.
Perhekoti Oiva avautui Rovaniemen Saarenkylässä tarjoten jatkuvaa ja lyhytaikaista perhehoitoa.
Perhekodin tarkoituksena on lisätä paikkoja myöhemmin ja työllistää myös toinen pariskunnasta
perhehoitoon.
Savukosken Martin kylässä avautui Lapin ensimmäinen ammatillinen ikäihmisten perhekoti, Korvatunturin Kotikontu, pariskunnan pitämänä. Hanke esitteli ammatillista perhehoitoa Lapin AVI:lle ja
Savukosken kunnan toimijoille ja päättäjille sekä osallistui kiinteistön arviointiin sekä järjesti etäseminaarin ja ammatillisen perhekodin esittelyn etänä. Hanke laati Savukosken kunnalle yhteistyössä
perhehoidon sääntökirjan ja laati sopimuspohjaesimerkkejä yrittäjille ja kunnalle.
Perhekoti Villa Heleena avautui Pellossa aivan hankkeen loppuajalla. Perhehoitaja vuokrasi yksityiseltä omistajalta omakotitalon, jossa alkoi tarjoamaan lyhytaikaista ja osavuorokautista perhehoitoa.
Hankealueen ulkopuolelta Ranuan kunnassa aloitti perhekodin toiminnan hankkeen etävalmennuksen käynyt pariskunta.
Lisäksi Posiolla aloitti hankkeen valmennuksen käynyt perhehoitaja oman äitinsä hoitajana ja aiemmin valmennuksen käynyt perhehoitaja aloitti Sodankylässä yhden läheisensä perhehoitajana.
Myöhemmin he mahdollisesti ottavat lisää perhehoidettavia.

Asiakkaan omaan kotiin annettavaa perhehoitoa oli ennen hanketta jo Sodankylässä ja Inarissa. Hankkeen
aikana kotiin annettavaa perhehoitoa aloitettiin myös Kemijärvellä, Posiolla ja Rovaniemellä, joissa toiminnan aloitti useita perhehoitajia.
Hankkeen työntekijät ohjasivat kaikkia aloittavia perhehoitajia, myös aikaisemmin jo aloittaneita perhehoitajia, monissa erilaisissa ongelmakohdissa. Perhehoitajia myös rohkaistiin ja kannustettiin heidän työssään.
Yhteensä ohjauskertoja oli 109. Perhehoitajia tai perhehoidosta kiinnostuneita sekä kunnan toimijoita oli
ohjattava hankkeen aikana yhteensä 41 henkilöä.
Perustetuissa perhekodeissa ikäihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua edistetään luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvällä green care-toiminnalla. Kaikissa perhekodeissa kodin sisällä tapahtuvien askareiden lisäksi kotien pihojen istutuksilla ja kasvimailla on tärkeä rooli ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä.
Varsinkin kylissä sijaitsevien perhekotien ympäröivässä luonnossa retkeillään ja luonnossa tapahtuvia vuodenaikojen vaihteluja seurataan. Kokemukset luonnossa elvyttävät ja kuntouttavat ikäihmisiä. Myös kotieläimet ovat tärkeässä roolissa. Esimerkiksi Väikkölän perhekodissa hevosten, kanojen, kanien ja koirien
hoito on jokapäiväistä yhteistä kuntoutuksellista toimintaa.
Yhdellä aikaisemmin aloittaneella perhehoitajalla oli lisäksi oma yritys, jonka kautta hän tarjoaa kotihoiva ja
kotiapupalveluja lähialueelle. Hankkeen aikana ohjattiin kahta muuta aikaisemmin aloittanutta perustamaan myös kotihoivayritys.

Perhekodeille laadittiin omia esitteitä hankkeen aikana tiedottamista ja markkinointia varten. Esitteiden
pohjana käytettiin Perhehoitoliiton esitepohjaa, johon liitettiin perhekodista ja perhehoitajista kuvia ja esittelytekstejä sekä yhteystietoja (LIITE 3). Esitteiden avulla myös kunnantoimijat voivat tiedottaa kuntansa
perhekodeista ja antaa esitteitä ikäihmisille ja omaisille. Hankkeen toimesta tulostettiin ja lähetettiin perhehoitajille valmiita esitteitä.
Hankkeen aikana aloitettiin Lapin ja Koillismaan ikäihmisten perhehoitajien verkostoituminen järjestämällä
kuukausittain etätapaamisia. Etätapaamisissa keskusteltiin erilaisissa perhehoidon haasteista ja onnistumisista, asiakkaiden saamisesta, markkinoinnista, täydennyskoulutuksista ja muista esille nousevista asioista.
Verkostotapaamisiin osallistui myös Tulevaisuuden sote-keskus- hankkeen ikäihmisten palvelujen suunnittelija, jonka tarkoituksena on jatkaa perhehoitajien verkostotapaamisia hankkeen jälkeen.

4.2.7 Ikäihmisten perhehoidon alueellinen kyselytutkimus ja alueelliset seminaarit
Alueellisen koordinoinnin tarvetta ja edellytyksiä kartoitettiin hankkeessa tekemällä kyselytutkimus Suomessa toimiville omais- ja perhehoidon alueellisille keskuksille ja levittämällä tutkimustuloksista tietoa alueellisesti. Alueellisen koordinoinnin tarvetta tuotiin myös esille kaikissa hankkeen järjestämissä alueellisissa
seminaareissa ja verkostopalavereissa.
Hankesuunnitelmassa tavoitteena oli alueellisen yhteistyön vahvistaminen ja toimenpiteenä alueellisen
ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeen esiselvitystyö. Alueellista yhteistyön kehittämisestä neuvoteltiin
Perhehoitoliiton asiantuntijan kanssa ja todettiin, että kyselytutkimuksen tekeminen alueellisten perhehoidon keskusten organisoinnista palvelisi parhaiten Lapin alueellisen keskuksen suunnittelussa. Karelia ammattikorkeakoulun ikäosaamisen johtamisen ja kehittämisen ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijan
Jarnon Niemelän kanssa suunniteltiin alueellisille keskuksille tehtävä kyselytutkimus, jonka hän toteutti v.
2020. Kyselytutkimuksessa kartoitettiin laajasti perhehoidon alueellisten koordinaattoreiden toimintaa ja
tehtäviä 15:sta alueellisesta keskuksesta sekä sitä, miten koordinaattoreiden toiminta on rahoitettu. Järjestämis- ja rahoittamistapoja oli tulosten mukaan monia erilaisia. Alueellinen yhtenäinen toimintaohje nähtiin
tärkeäksi perhehoitajien ja kuntatoimijoiden tuen saamisen ja perhehoitajien määrän lisäämisen kannalta.
Todettiin myös, että rahoituksen voi järjestää monella eri tavalla kunkin alueen erityispiirteet huomioon
ottaen. Tuloksista tiedotettiin alueellisille toimijoille ja valtakunnallisesti Perhehoitoliiton kautta.
Hankkeen alussa ennen koronaepidemian alkamista ehdittiin järjestää Rovaniemellä yksi alueellinen ikäihmisten perhehoidon seminaari toimijoiden verkostoitumiseksi. Paikalla oli 19 kuntien toimijaa ja perhehoitajaa eri kunnista. Lisäksi etäyhteydellä oli mukana 9 kuntien toimijaa. Luennoitsijana toimi Perhehoitoliiton
asiantuntija. Koronaepidemian aikana järjestettiin kaksi etäseminaaria, joiden aiheina oli perhehoito elinkeinona ja ammatillinen perhehoito. Luennoitsijoina toimivat Perhehoito elinkeinona- hankkeen suunnittelija ja omais- ja perhehoidon koordinaattori ESSOTE:sta. Toisessa seminaarissa perhehoitajat esittelivät
etäyhteyden kautta Itä-Suomessa avatun oman ammatillinen perhekotinsa. Näihin seminaareihin osallistui
kuntien toimijoita, perhehoidosta kiinnostuneita ja myös useita sote-yrittäjiä eri puolilta Lappia ja Koillis-

maata. Hankkeen lopussa järjestettiin vielä kaksi etäseminaaria kuntien toimijoille ja ikäihmisten perhehoidosta kiinnostuneille. Toinen seminaaripäivä oli suunnattu Etelä- ja Länsi-Lapin toimijoille ja toinen Itä- ja
Pohjois-Lapin sekä Koillismaan toimijoille. Luennoitsijoina toimivat Perhehoitoliiton asiantuntijat. Ennen
seminaaria osallistujat tutustuivat ikäihmisten perhehoitoon verkkoalustalla. Yhteensä hankkeen kaikkiin
seminaareihin osallistui 169 henkilöä.

4.2.8 Palveluyrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden ohjaaminen
Sotealan palveluyrittäjyydestä kiinnostuneita ja jo yrittäjinä toimivia ohjattiin hankkeen aikana 55 ohjauskertaa. Yhteensä ohjattavia oli 18 henkilöä. Ohjauskerrat olivat henkilökohtaisia ja tapahtuivat joko fyysisesti,
puhelimitse tai etäyhteydellä. Ohjattavista yrittäjistä 7 oli sellaisia, joita ohjattiin pelkästään sotealan yrittäjyydessä. Muut ohjattavat olivat perhehoitajia, jotka toivat perhehoitajuuden ohessa sotealan yrittäjinä tai
suunnittelivat alkavansa yrittäjiksi. Kaikki ohjattavat toimivat tai suunnittelivat toimivansa kotiapu- tai kotihoivayrittäjinä.
Alkavia yrittäjiä ohjattiin ilmoituksen varaisten sosiaalipalvelujen hakemusten tekemisessä, hakeutumisessa
palveluseteliyrittäjiksi ja toimintasuunnitelmien tekemisessä. Myös asiakassuunnitelmien ja -sopimusten lomakkeiden teossa ohjattiin, koska niitä verottaja edellyttää arvonlisäverottomien palvelujen tuottajilta. Asiakaspapereiden käsittelemisessä ja säilyttämisessä annettiin henkilökohtaista ohjausta. Yrittäjinä jo toimivia
ohjattiin yhteistyöstä kunnan kanssa yleisesti ja asiakastapausten yhteydessä. Myös hinnoittelusta käytiin
keskustelua yrittäjien kanssa. Asiakkaiden hankintaan annettiin myös ohjausta joillekin yrittäjille. Koronaepidemian aiheuttamia toimia ja vaikutuksia myös pohdittiin yrittäjien kanssa. Hankkeen nettisivuille koottiin
lyhyesti ne toimenpiteet, joita tarvitaan sotealan yrittäjäksi ryhtymisessä.
Muutamat perhehoitajat olivat jo aiemmin perustaneet myös yksityisiä sosiaalipalveluja tarjoavan oman yrityksen ja muutamaa perhehoitajaa ohjattiin hankkeen aikana perustamaan myös yritys. Yrittäjiä ohjattiin
alkutaipaleella ja tuettiin kuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Perhehoitajien yritykset tarjosivat kotihoiva- ja kotiapupalveluja perhekotiensa lähiseudulle.
Muutamia sotealan yrittäjiä kiinnosti myös hankkeen järjestämät etäseminaarit ammatillisesta perhehoidosta. He pohtivat yritystoimintansa mahdollisuutta laajentaa ammatilliseen perhehoitoon.

4.2.9 Perhekodin kustannuslaskentapohjan ja liiketoimintasuunnitelmapohjan laatiminen
Hankkeessa hankittiin yrityskonsultointia tarjoavalta Tiedosta Oy:ltä liiketoimintasuunnitelma- ja kannattavuuslaskelmapohjat, joiden avulla perhehoitoa suunnitteleva voi arvioida omia taloudellisia mahdollisuuksiaan toteuttaa ikäihmisten perhehoitoa. Laskentapohjassa on huomioituna mm. eri perhehoitomuotoja,
asiakasmääriä, kuntien maksamia palkkioita ja kulukorvauksia sekä perhehoidon aiheuttamia menoja. Toimeksiantosuhteiselle ja ammatilliselle perhehoidolle tehtiin omat pohjansa (LIITTEET 4 ja 5). Ammatillisen
perhehoidon laskentapohjassa huomioitiin liiketoiminnasta aiheutuvat kulut. Ammatillista perhehoitoa

suunnitteleva voi hyödyntää laadittuja pohjia mm. yrityksen resurssien arviointiin, starttirahahakemukseen
tai hakiessaan toiminnalleen investointitukea. Pohjat ovat käytettävissä Leader Pohjoisin Lappi ry:n kotisivulla ja niitä voi hyödyntää myös kuntien elinkeinotoimien yritysneuvojat.

4.3 Viestintä
4.3.1 Infotilaisuudet
Ikäihmisten perhehoitoa esiteltiin hankkeen tai jonkin muun organisaation järjestämissä infotilaisuuksissa
yhteensä 57 kertaa hankeaikana. Ennen koronaepidemiaa infotilaisuuksia järjestettiin kunnissa eri kohderyhmille mm. kotihoidon henkilöstöille ja luottamushenkilöille, kylien neuvostojen kokouksissa, kyläyhdistysten kokouksissa ja oppilaitoksissa fyysisesti paikan päällä. Koronaepidemian alkamisen jälkeen infotilaisuuksia järjestettiin etänä 25 kertaa, jolloin infotilaisuuden yhteydessä esiteltiin myös jokin perhekoti etäyhteyden kautta. Myös yksittäisiä infopisteitä pidettiin, joissa perhehoidosta kiinnostuneet saattoivat käydä yksitellen saamassa tietoa. Tilaisuuksissa oli yhteensä 661 osallistujaa. Etätilaisuuksien osallistujamääriä on vaikea arvioida, koska samalla tietokoneella on usein ollut monta kuulijaa kunnissa ja oppilaitoksissa. Infotilaisuuksissa jaettiin tietoa ikäihmisten perhehoidosta, ammatillisesta perhehoidosta ja palveluyrittäjyydestä.
Tilaisuuksissa saatiin kerättyä ikäihmisten perhehoidosta kiinnostuneita henkilöitä valmennusryhmiin ja ohjattavaksi palveluyrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä.
Hankkeesta tiedotettiin myös laatimalla hanke-esite, jota jaettiin infotilaisuuksissa. Infotilaisuuksissa jaettiin
myös yleisesitteitä ikäihmisten perhehoidosta, perhehoidon tietopaketteja ja Perhehoito-lehtiä. Hanke-esitettä jaettiin myös sähköisesti yhteydenotoissa. Etäinfotilaisuuksissa materiaaleja jaettiin sähköisesti.

4.3.2 Hankkeen internetsivut
Hankkeen alussa julkaistiin hankkeen web-sivut Leader Pohjoisin Lappi ry:n pääsivujen alla.
(https://www.pohjoisinlappi.fi/perhehoitoa-ja-palveluyrittajyytta/). Hankkeen web-sivuilla kerrottiin hankkeesta ja sen tavoitteista, toimeksiantosuhteisesta ja ammatillisesta ikäihmisten perhehoidosta sekä palveluyrittäjäksi ryhtymisestä kiinnostuneille ja kuntien toimijoille. Ajankohtaista sivuilla ilmoitettiin tilaisuuksista
ja tapahtumista sekä perhehoidon valmennuksista. Yhteystiedot sivuilta löytyivät tiedot hanketyöntekijöistä
alueittain.

4.3.4 Somepäivitykset
Pääasialliset sosiaalisen median päivitykset tehtiin hankeen nimellä olevalle hankkeen omalle sivulle, joka on
Leader Pohjoisin Lappi –Facebook-ryhmän alasivu. Facebook-päivityksiä, pääasiallisesti infoja ikäihmisten
perhehoidosta ja palveluyrittäjyydestä sekä valmennuksista, tehtiin ajankohtaisista asioista lukuisia kertoja,
lähes joka arkipäivä. Some-päivityksiä jaettiin mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan myös muissa somekanavissa kuten Lapin Keinon ja eri kuntien kansalaiskanavissa tai virastojen omissa some-kanavissa. Facebookryhmään liittyi 147 jäsentä. Eniten kiinnostusta herätti eri perhekotien esittelyt kuvineen.

4.3.5 Lehtiartikkelit ja radiohaastattelut
Lehtiartikkeleita perhehoidosta ja palveluyrittäjyydestä julkaistiin yhteensä 24 kpl. Vuonna 2019 julkaistiin
kuusi (6) lehtijuttua, vuonna 2020 lehtijuttuja julkaistiin neljätoista (14) ja vuonna 2021 neljä (4) kappaletta.
Suurin osa lehtijutuista julkaistiin paikallisissa lehdissä mm. Inarilaisessa, Koti-Lapissa ja Sompiossa, KoillisSanomat, Lounais-Lapissa, Luoteis-Lapissa, Enontekiön sanomat, Uudessa Rovaniemessä, Meän Torniolaaksossa sekä Lappilaisessa, mutta myös Lapin Kansassa ja Perhehoitoliiton lehdessä. Lehtijutut käsittelivät, mitä
ikäihmisten perhehoito on, ikäihmisten määrän kasvua ja perhehoidon ja palveluyrittäjyyden mahdollisuuksia, ammatillisesta perhehoidosta sekä hankkeen tuloksia. Lehdet olivat kiinnostuneita saamaan haastatteluja mm. toimivilta perhehoitajilta ja perhehoidettavilta sekä ammatillisen perhekodin yrittäjiltä.
Minna Heiskasta haastateltiin Lapin Radiossa kaksi kertaa. Haastatteluissa hän kertoi ikäihmisten perhekoti
Onnelan toiminnasta ja hankkeesta. Lisäksi Ruotsin Radio, Meän raatio, haastatteli Tuulikkia ikäihmisten perhehoidosta ja hankkeen tuloksista.

4.3.6 Videot ikäihmisten perhehoidosta ja esittelyt Eurooppaan
Lapin Keinon kanssa yhteistyössä tehtiin hankkeesta ja ikäihmisten perhehoidosta sekä perhekodeista esittelyvideo. Video valittiin Lapin Leader-helmeksi ja se osallistui valtakunnalliseen Leader-kilpailuun sijoittuen kilpailussa kolmanneksi. Hankkeesta kertova video lähetettiin Suomen ehdokkaana Brysseliin Rural
Inspiration Awards -kilpailuun. Videon kilpailukategoria oli: Sosiaalisesti oikeudenmukainen tulevaisuus
(Socially Inclusive Futures).
Kilpailuvideon pohjalta hanke valittiin myös esiteltäväksi Rural Vision Week- etäseminaariin, Fair and Inclusive Rural Futures -työpajaan. Seminaarin järjesti Eurooppalainen verkosto maaseudun kehittämiseksi (European Network for Rural Development). Hanketta esiteltiin reiluuden ja inklusiivisuuden näkökulmasta,
kolmen minuutin ”hissipuheella”. Seminaariin osallistui yli 80 henkilöä Euroopan eri maista ja eri organisaatioista.
Yhteistyössä PerEke-hankkeen kanssa tehtiin videot ikäihmisten perhehoidosta elinkeinona pohjoisessa. Toisella videolla haastateltiin ikäihmisten perhehoitajaa ja näytettiin hänen perhekotiaan. Toisella videolla haastateltiin hankkeen projektipäällikköä ja näytettiin tilannekuvia ikäihmisten perhekodeista Savo-Karjalasta.
Korona viivästyttiin videoiden kuvauksia ja ne saatiin valmiiksi vasta hankkeen loppuvaiheessa. Videoita levitettiin hankkeen ja yhteistyökumppaneiden kanavien kautta.
Hankkeen lopussa tehtiin vielä 10 minuutin esittelyvideo Lapin ensimmäisestä ammatillisesta ikäihmisten
perhekodista Savukosken Martin kylästä. Videolla haastateltiin Korvatunturin Kotikonnun perhehoitajapariskuntaa ja hankkeen projektipäällikköä. Videota levitettiin yhteistyökumppaneille, hankkeen fb-ryhmään ja
nettisivujen linkkinä. Hankkeen videot toteutti Tmi Joni Mikkonen, jolla on monen vuoden kokemus ikäihmisten perhekodeista tehdyistä erilaisista videoinneista.

4.5 Hankkeen toteutuksen aikainen organisaatio
Hankkeen johtajana toimi Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminnanjohtaja. Hankkeen projektipäällikkönä aloitti
17.9. 2019 Tuulikki Ahola Sodankylän toimitiloissa. Projektipäällikkö vastasi hankkeen toteuttamisesta, koko
aluetason tehtävien koordinoinnista, ikäihmisten perhehoidon kehittämisestä ja ohjasi seutukuntakohtaisia
työntekijöitä. Projektityöntekijöinä hankkeessa aloittivat 1.10.2019 Päivi Taavo toimipisteenään Kemijärvi ja
Minna Heiskanen toimipisteenään Kolari. Päivi Taavolla oli vastuualueenaan osin ikäihmisten perhehoidon
valmennukset sekä koko hankkeen viestintä. Minna Heiskasella oli erityisenä vastuualueenaan sosiaalialan
yritysneuvonta ja perhehoitomallien jalkauttaminen.
Leader Pohjoisin Lappi ry:n taloussihteeri vastasi hankkeen taloushallinnosta.

4.6 Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen aikana haettiin kustannuksiin muutoksia, mm ostopalveluihin siirrettiin muista tilavuokrista 1000
euroa ja muista kuluista 2000 euroa Lapin ja Koillismaan kouluttajakoulutuksen ja sähköisen lomakkeen ostoa
varten.
Muutospäätös:
Palkat

233 317,50

Toteutunut:

227 535,22, loppumaksun jälkeen haetaan vuosiloma-ajan palkkakustannukset, maksuhakemuksen arvioitu jättöaika 8/2022

Palkkiot

4 000

3 344,46

Muut tilavuokrat

1 500

820,00

Ostopalvelut

27 000

25 787,80

Matkat

24 184,88

23 070,71

Muut kulut

5 000

2 853,69

Flat rate 15 %

34 997,62

34 130,28

Yhteensä

330 000

317 542,16

EU ja valtio

285 787,94

Kunnat
Yhteensä

31 754,22
317 542,16

4.7 Raportointi ja seuranta
Hankkeen viidessä ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin hankkeen kulku, toteutuneet toimenpiteet, toimintasuunnitelmat, rahoitus ja talousseuranta, muutos- ja maksatushakemukset ja hankkeen loppuraportti liitteineen sekä annettiin lausunto hankkeen toteutuksesta. Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallituksen kokousten
yhteydessä käsiteltiin tiivistelmät hankkeen toiminnoista hallitusten kokousten välisenä ajanjaksona ja sen
hetkisestä tilanteesta toimenpiteissä ja taloudessa. Maksatusjaksojen yhteydessä Lapin ELY-keskukselle toimitettiin tiivistelmät hankkeen toiminnoista.
Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminnanohjausjärjestelmään ja myöhemmin työajanseurantaan raportoitiin
mm. työaika, työn sisältö, sidosryhmien ja asiakkaiden tapaamiset, kokoukset ja muut merkittävät asiat. Lisäksi kerättiin taulukkomuotoon seurantatietoja infotilaisuuksista, valmennuskursseista, perhekotien tutustumiskäynneistä, kiinteistöjen arviointikäynneistä, perhehoitajien ja palveluyrittäjien ohjauksista, järjestetyistä seminaareista, omasta koulutuksiin osallistumisesta, tiedotteista, perhekotiesitteistä, lehtijutuista ja
some-päivityksistä. Tilaisuuksista kerättiin osallistujalistat, jotka koottiin hankkeen kansioon. Etätilaisuuksista koronaepidemian aikana koottiin ilmoittautuneet, mutta itse tilaisuuksista ei aina saatu tarkkaa osallistujamäärää.
Hankkeen edistymistä seurattiin ja itsearviointia tehtiin pitämällä tiiviisti yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse. Hankepalavereita Teams-yhteyden avulla järjestettiin viikoittain. Palaverissa käytiin läpi ajankohtaiset
asiat, tarkistettiin toimenpiteitä ja tavoitteita sekä tehtiin jatkosuunnitelmia. Toimintaryhmän sisäiseen viestintää osallistuttiin sähköpostitse ja osallistumalla henkilöstöpalavereihin.

5 HANKKEEN TULOKSET, HAVAINNOT JA ARVIOINTI
Hankkeessa saatiin lisättyä hyvin perhekotien määrää. Seitsemän uutta perhekotia aloitti toimintansa hankkeen aikana. Lisäksi hankkeen järjestämän etävalmennuksen käynyt pariskunta aloitti toiminnan Ranualla.
Kaikissa kunnissa perhehoitajia ei ehtinyt aloittaa toimintaansa hankkeen aikana, mutta määrällisesti heitä
kuitenkin aloitti yli puolet hankkeen järjestämien valmennusten käyneistä, 23 henkilöä. Todennäköisesti
vielä hankkeen päättymisen jälkeen aloittaa useita perhehoitajia työnsä eri perhehoidon muodoissa ja perhehoitajien sijaisina. Lapin ensimmäinen ammatillinen yksityinen perhekoti aloitti toimintanansa Savukoskella. Perhekodit ovat eri muotoisia ja jotkut perhehoitajat harjoittavat myös omaa yritystoimintaa, esim.
yksityisiä kotihoivapalveluja.
Moni perhekotitoimintaa suunnitteleva tarvitsi arviointiapua siihen, soveltuuko suunniteltu kiinteistö ikäihmisten perhehoito toimintaan. Kiinteistöarviointeja käytiinkin tekemässä paljon. Perhekotitoimintaa suunniteltiin usein omakotitaloihin, vanhoihin kouluihin ja kuntien omistamiin rivitaloihin. Jotkut halusivat, että
käymme katsomassa heidän talojaan, vaikka he ovat perhekodin suunnittelussaan vasta alkuvaiheessa.

Muutamia koteja ja kiinteistöjä käytiin katsomassa kunnan toimijoiden kanssa yhdessä ja näissä kodeissa
toimintaa päästiin jo aloittamaan hankeaikana.
Viestintä onnistui hankkeessa hyvin ja ikäihmisten perhehoidon tunnettavuutta lisättiin. Etäinfotilaisuuksiin
ja ikäihmisten perhekotien etäesittelyihin osallistui paljon kiinnostuneita ja perhekotiesittelyt saivat paljon
kiitosta. Lehtiartikkeleita ilmestyi paljon ja Lapin radioon haastateltiin hanketyöntekijää. Facebook- päivityksiä tehtiin melkein päivittäin ja jäseniä facebook-ryhmään liittyi 147. Eniten kiinnostusta herätti eri perhekotien esittelyt. Hankevideolla sijoituttiin hyvin Leader-ryhmien kilpailussa ja päästiin kilpailemaan Euroopan tasolla Rural Insipiration Awards-kilpiluun. Hanke osallistui myös maaseudun kehittämisen eurooppalaisen verkoston seminaariin. Hankkeen loppua kohden muutamia esittely- ja ohjauspyyntöjä tuli myös
muualta Suomesta. Ikäihmisten perhehoidon kehittämisestä Lapissa ja perhekodeista kertovat videot saatiin koronan aiheuttamien viivästysten vuoksi valmiiksi vasta hankkeen lopussa. Yleisesti ottaen kiinnostus
ikäihmisten perhehoidosta välimuotoisena ja kustannustehokkaana hoivana on koko ajan lisääntymässä
niin päättäjien, kuntatoimijoiden kuin maaseudulla asuvien työikäistenkin piirissä.
Koronaepidemian alkaminen keväällä 2020 hidastutti hanketoimia alussa, mutta loppujen lopuksi ainakin
etävalmennuksen käyneitä saatiin hankkeessa enemmän ja laajemmalta alueelta kuin olisi saatu fyysisinä
valmennusryhminä hankeaikana. Kehitimme nopeasti etävalmennusmallin ja aloimme toteuttamaan sitä.
Malli herätti kiinnostusta valtakunnallisestikin ja ohjasimme muutamia valmentajia muualta Suomesta. Medianäkyvyyden ansiosta meille tuli vielä hankkeen loppupuolella paljon kiinnostuneita etävalmennusryhmiin osallistujia, joten pidimme vielä vuoden 2021 alussa kaksi etävalmennusryhmää. Aivan kaikkia halukkaita emme pystyneet ryhmiin enää ottamaan. Perhehoitoliiton kanssa yhdessä toteutettua sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle suunnattua valmentajien koulutusta jouduttiin siirtämään hankkeen aikana
useita kertoja. Valmentajien koulutus toteutettiin kuitenkin hankkeen lopussa, mutta ilman koronaepidemiaa koulutukseen olisi tullut varmaan enemmän osallistujia eri puolilta Lappia ja Koillismaata. Koulutuksen
tavoitteena oli saada valmennuskursseille jatkuvuutta tulevaisuudessa ja näin turvata perhehoitajien saatavuutta kunnissa. Kouluttajia saatiin siis muutamia lisää, mutta laaja kiinnostus valmennuskursseja kohtaan
osoitti sen, että Lappiin tarvittaisiin Itä-Suomen mallin mukaisesti jokin oppilaitos, joka tarjoaisi jatkossa
säännöllisesti opetusohjelmassaan ikäihmisten perhehoidon valmennuskursseja. Tämä varmistaisi sitä, että
ikäihmisten perhehoidosta kiinnostuneet kaikista kunnista pääsisivät joustavasti suorittamaan ennakkovalmennuksen ja aloittamaan perhehoitotoiminnan omassa kunnassaan.
Koronaepidemia hidastutti kuntien kanssa tehtävää yhteistyö, koska sosiaali- ja terveystoimien henkilöstöt
olivat kiireisiä. Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje saatiin kuitenkin tehtyä tai päivitettyä yhteistyössä
kaikkiin hankekuntiin yhtä lukuun ottamatta. Perhekotien avautuessa tuettiin niin kuntatoimijoita kuin perhehoitajiakin. Perhehoitajien yksittäisiä ohjauskertoja oli paljon ja he tarvitsivat paljon tukea perhehoitaja
toimimiseen ja kuntatoimijoiden kanssa toimimiseen. Tämä osoittaa, että ikäihmisten perhehoidon alueelliselle koordinoinnille olisi tarvetta, niin että perhehoitajat ja kuntien toimijat saisivat joustavasti tukea ja ohjausta perhehoitoon perehtyneeltä henkilöltä. Ikäihmisten perhehoidon alueellinen järjestäminen helpottaisi kuntien työtä varsinkin perhehoidon aloitusvaiheessa ja lisäisi ikäihmisten perhehoitajien määrää.

Hankkeen aikana järjestettiin perhehoitajien verkostotapaamisia. Näihin ei kuitenkaan ehtinyt osallistumaan kuin muutama perhehoitaja omien kiireittensä vuoksi. Ne, jotka osallistuivat, pitivät kuitenkin tapaamisten antia hyvänä. Jatkossa tapaamisia olisi hyvä markkinoida perhehoitajille vielä tehokkaammin. Perhehoitajien ja kuntatoimijoiden työtä helpottamaan kehitettiin yhdessä VIRTU-hankkeen kanssa sähköinen
lomake, jonka pilotointia ja käyttöönottoa päästiin suunnittelemaan vasta aivan hankkeen lopussa. Sähköisellä lomakkeella perhehoitaja voi tietoturvallisesti ilmoittaa kuukausittain tekemänsä asiakastyöt kuntaan.
Lomake löytyy Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ekollega.fi-palveluportaalista, joka palvelee
koko maakuntaa ja on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.
Eniten hanketoimista koronaepidemia hiljensi hankkeen aikana sotepalveluiden tarjoamisen yrittämisestä
kiinnostusta. Yritystoimintaa suunnitelleet eivät uskaltaneet aloittaa koronaepidemian aikana. Muutamia
alalla jo toimivia tai yritystoimintaa aloittavia ohjattiin. Yrittäjille suunnattuja tilaisuuksia kunnissa ei saatu
järjestettyä. Kuntien toimijoilla ei ollut koronaepidemiasta johtuen resursseja tilaisuuksien järjestämiseen.
Koillismaalla suunniteltiin alueellinen yrittäjien työpaja, mutta siihen taas ei tullut yrittäjien puolelta tarpeeksi ilmoittautuneita. Hankkeen järjestämiin ammatillista ikäihmisten perhehoitoa koskeviin etäseminaareihin kuitenkin osallistui myös yrittäjiä, jotka olivat kiinnostuneita yksityisestä ammatillisesta perhehoidosta sotealan yrittämisen muotona.
Valtakunnallinen ja alueellinen yhteistyö osoitti hankkeen aikana suuren merkityksensä. Ikäihmisten perhehoitomuotojen kehittäminen Itä- ja Pohjois-Suomessa yhteistyössä on kannattavaa. Ikärakenteissa korostuu
ikääntyneen väestön osuus samalla tavoin, kunnat ovat pieniä ja alueet harvaan asuttuja. Jos jotakin asiaa
on jo muualla kehitetty, kannattaa vaihtaa kokemuksia ja joidenkin asioiden kehittäminen yhteistyöllä taas
säästää kaikkien resursseja. Valtakunnallisella toimijalla on jo paljon pitkältä ajalta kertynyttä kokemusta
erilaisista ikäihmisten perhehoidon kehittämistoimista koko maan alueelta ja sen antama tuki ja koulutus
alueellisille hankkeille on korvaamatonta. Alueelliset hankkeet puolestaan antavat valtakunnalliselle toimijalle eväitä yleiseen perhehoidon edunvalvontatyöhön.
Hankkeen toteuttama kysely Suomen omais- ja perhehoidonkeskuksille onnistui hyvin, vaikkakin korona
viivästytti vastausten saamista aluetoimijoilta. Kyselyn tulosten pääanti oli, että omais- ja perhehoidon keskuksen organisoinnin ja rahoituksen voi järjestää monella eri tavalla alueen erityispiirteet huomioon ottaen.
Yhteistyö aloitettiin alueellisen Tulevaisuuden sote-keskus- hankkeen kanssa, joka jatkaa ikäihmisten perhehoidon alueellista kehittämistyötä ja voi käyttää myös kyselyn tuloksia hyödyksi.
Hankeaikana kuntien aktiivisuus ja kiinnostus ikäihmisten perhehoitoa kohtaan lisääntyi koronaepidemiasta
huolimatta hankkeen loppua kohden. Perhehoidon tarve kasvaa tulevina vuosikymmeninä koko ajan ikääntyneiden määrän kasvaessa. Kustannustehokkaita hoitomuotoja tullaan tarvitsemaan. Huoltosuhde v. 2018
Lapissa oli 60,8 huollettavaa (alle 15-v ja yli 64-v) sataa työikäistä kohden. Ennusteen mukaan v. 2040 huoltosuhde Lapissa tulee olemaan 75,8 huolettavaa sataa työikäistä kohden, kun se koko maassa on ennusteen
mukaan 66,4. Vahvistamalla ikäihmisten perhehoitoa ja sote- yrittäjyyttä voidaan edistää alueellisten palvelujen saatavuutta ja lähipalveluja. Ikäihmisten perhehoidon Lappiin sopivien mallien ja toimintamuotojen
sekä koko Lappia koskevan alueellisen yhteistyön kehittäminen edelleen on tärkeää. Perhehoitajana aloittamisen kannalta palkkio- ja sopimusjärjestelmän ja toimintaohjeiden sekä sääntöjen selkeys ja kannustavuus
sekä alueellinen yhtenäisyys ja tasapuolisuus ovat tärkeitä. Erilaisia perhehoidon ja monialayrittäjyyden

malleja tulisi edelleen kehittää ja kokemuksesta saatua tietoa kuvata. Yhteiskunnan muutoksissa yritysten
joustavuus on elinkeinojen ja toisaalta palvelujen säilymisen kannalta tärkeää.
Ikäihmisten perhehoito monimuotoisena palveluna tarvitsee vielä paljon tukea Lapin alueella, jotta se vakiintuu palvelujärjestelmään. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää toimeksiantosuhteisia ikäihmisten perhekoteja
ja lisää ammatillisia perhekoteja, joista ikäihmiset voivat ostaa myös itse palveluja ja joihin ikäihmiset voivat
tulla myös muualta Suomesta. Ammatillinen ikäihmisten perhehoito yksityisen sosiaalialan palveluna tarvitsee erityisesti kehittämistyötä ja perhehoitoyrittäjät käytännönläheistä ohjausta ja tukea varsinkin aloitusvaiheessa. Perhehoitoyrittäjät ovat usein sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, eikä heillä ole välttämättä
aikaisempaa kokemusta minkään alan yrittämisestä tai yrityksen kannattavasta talouden hoidosta. Palkkioita ja kulukorvauksia sekä ammatillisen perhehoidon vuorokausihintoja koskevat neuvottelut ja sopimusten tekemiset voivat olla vaikeita sekä aloittaville perhehoitajille että kuntien toimijoille. Varsinkin pienisissä kunnissa kuntien sosiaalitoimessa voi olla vähän sopimiseen ja ostopalveluihin liittyvää osaamista.
Sote-alan yrittäjyys vaatii neuvojalta erityisosaamista. Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö on laaja ja toimiala on luvanvaraista ja tarkasti säädeltyä. Paikallisella Leader-ryhmällä on alueen tuntemusta ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen liittyvää osaamista, johon kannattaa yhdistää sosiaalialan yritystoiminnan
osaamista ja saada tuettua lisää myös yksityisiä ammatillisia perhekotiyrityksiä harvaan asutuille alueille.
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Mitä ikäihmisten perhehoito on?
Perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai
ikäihmisen kotona. Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen
arjen mahdollistava hoivamuoto. Perhehoidon vahvuuksia ovat pysyvät ihmissuhteet
ja jatkuvuus sekä kodissa annettava yksilöllinen hoiva ja huolenpito. Perhehoito tarjoaa ikäihmiselle pysyvät ihmissuhteet. Koti elinympäristönä mahdollistaa ikäihmiselle arjen toimiin osallistumisen omien voimavarojen puitteissa.
Ikäihmisten perhehoito on kunnan järjestämää sosiaalipalvelua, josta säädetään perhehoitolaissa (263/2015). Kunta voi järjestää
perhehoitoa tekemällä toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa tai sopimuksen
perhehoidon järjestämisestä yksityisen per-

Perhehoito mahdollistaa
ikäihmiselle kotoisan ja
turvallisen arjen.

hehoidon tuottajan kanssa. Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat ikäihmisen
tarpeet. Ikäihmisten perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista tai osavuorokautista.
Jatkuvaa tai lyhytaikaista perhehoitoa toteutetaan esimerkiksi omaishoitajan vapaan
aikana. Perhehoitoa voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa ikäihminen on esim. sairaalahoidon jälkeen toipilaana ja tarvitsee tukea ennen kotiutumistaan. Lähes kaikilla
perhehoitoon tulevilla ikäihmisillä on jokin muistisairaus. Perhehoito sopii ikäihmiselle, jolla ei ole vielä laitoshoidon tarvetta, mutta jolle muut avohoidon palvelut
eivät ole riittäviä turvallisen omassa kotona asumisen takaamiseksi. Erityisesti perhehoito sopii yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevalle hauraalle ikäihmiselle, joka
ei tarvitse yöllistä apua ja liikkuu
omatoimisesti korkeitaan yhden
henkilön ajoittain tukemana.
Perhehoitoa haetaan ikäihmisen
oman asuinkunnan vanhuspalveluista, vaikka perhekoti sijaitsisi
toisella paikkakunnalla. Koska
perhehoito on avohoitoa, perhehoidossa oleva ikäihminen on
oikeutettu saamaan muita, esimerkiksi kotisairaanhoidon palveluja. Kunta myöntää perhehoidon
ja perii asiakasmaksun.
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Miten ikäihmisten perhehoidosta saa tietoa?
Ikäihmisten perhehoidosta saat tietoa Perhehoitoliiton nettisivuilta (https://www.
perhehoitoliitto.fi/minustako_perhehoitaja/ikaihmisten_perhehoito). Sivustolla on
myös hyviä videoita ikäihmisten eri perhehoitomuodoista, joita kannattaa käydä katsomassa. Lisää videoita löydät myös perhehoitoa.fi – sivustolta. Videoilla on kuvattu
erilaisia perhekoteja ja asiakkaan omassa kodissa tapahtuvaa perhehoitoa. Kuulet
myös ikäihmisten perhehoitajien, asiakkaiden ja omaisten haastatteluja.
Jos omassa kunnassasi on jo ikäihmisten perhehoitoa, tietoa löytyy kunnan nettisivuilta ikäihmisten palvelujen osiosta tai kysymällä ikäihmisten palvelujen toimijoilta. Kunnan tai mahdollisten muiden tahojen ikäihmisten perhehoitoa koskeviin
tiedotustilaisuuksiin kannattaa osallistua ja kysyä itseä askarruttavista asioista. Voit
myös kysyä tutustumiskäynnin mahdollisuutta jo toimivaan ikäihmisten perhekotiin
tai haastatella tehtävässään jo toimivaa ikäihmisten perhehoitajaa.
Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje
Kunnan omasta ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeesta saat tietoa siitä, miten kuntasi
järjestää, tuottaa ja toteuttaa toimeksiantosuhteista ikäihmisten perhehoitoa. Jollei toimintaohjetta ole linkitetty kunnan sivuille, voit pyytää
sitä kunnan ikäihmisten palvelujen toimijoilta tai
nettisivulla mainitulta ikäihmisten perhehoidon
vastuuhenkilöltä. Toimintaohjeeseen kannattaa
tutustua hyvin jo suunnitteluvaiheessa.
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Kunnan ikäihmisten
perhehoidon toimintaohje
määrittelee, miten
perhehoitoa toteutetaan
kunnassa.

Minkälaista koulutusta tai työkokemusta ikäihmisten
perhehoitajalla pitää olla?
Toimeksiantosuhteisessa ikäihmisten perhehoidossa ei
Perhehoitaja jakaa
vaadita sosiaali- ja terveysalan pohjakoulutusta, mutta
arkensa ikäihmisen
kokemusta ikäihmisten hoitamisesta on hyvä olla. Lain
kanssa.
mukaan perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö,
joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan
perhehoitoa. Henkilökohtaisista ominaisuuksista tärkeää on, että viihdyt ikäihmisten seurassa, arvostat ja kunnioitat heitä sekä kohtelet heitä tasa-arvoisesti. Sinun
tulee myös haluta jakaa kotona olo ja arki heidän kanssaan. Ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä perhehoitajaksi aikovan on suoritettava tehtävän edellyttämä
ennakkovalmennus.

Miten ikäihmisten perhehoitajaksi valmennetaan ja miten
perhehoitajaksi hyväksytään?
Ikäihmisten
perhehoidon
ennakkovalmenPerhehoitaja saa
nuksia voit tiedustella oman kuntasi ikäihmisvalmennusta ikäihmisten
ten palveluista tai ikäihmisten perhehoidon
perhehoitoon.
vastuuhenkilöltä. Kunnat voivat myös markkinoida nettisivuillaan tai lehdissä suunnittelemiaan
ennakkovalmennuskursseja.
Hakulomakkeita
valmennukseen saa kunnan toimijoilta, nettisivuilta tai infotilaisuuksista.
Rekrytointivaiheessa ennen ennakkovalmennusta selvitetään perhehoitajan tehtävän ja ennakkovalmennukseen osallistumisen kannalta niin kutsutut ehdottomat
esteet. Ikäihmisten perhehoitajaksi hyväksytään silloin, kun tehdään hänen kanssaan
ensimmäinen asiakaskohtainen toimeksiantosopimus. Perhekoti hyväksytään kunnan perhehoidon päätöksistä vastaava työntekijän ja perhehoidon vastuuhenkilön
kotikäynnillä. Kotikäynti on hyvä olla ennen ennakkovalmennusta, varsinkin jos perhehoitaja haluaa aloittaa perhehoidon omassa kodissaan. Tämä nopeuttaa perhehoidon alkamista.
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Ennakkovalmennuskurssi
Ennakkovalmennuksen suorittavat kaikki perhehoitajat riippumatta koulutuksesta
tai kokemuksesta. Ennakkovalmennuksen tarkoituksena on antaa tietoa ja mahdollisuus perehtyä ennakolta ikäihmisten perhehoitajan tehtävään. Valmennuksen sisältö
rakentuu ikäihmisiä hoitavalta perhehoitajalta edellytettävien valmiuksien mukaan.
Valmennustapaamisissa käsiteltävät teemat koskevat vanhuutta elämänvaiheena,
ikääntymisen mukanaan tuomia muutoksia, toimintakyvyn tukemista, yhteistyötä
sekä perhehoitajana toimimiseen liittyviä kysymyksiä. Valmennuksessa pohditaan,
mitä perhehoitoon tuleminen merkitsee ikäihmiselle, hänen läheisilleen sekä perhehoitoperheelle. Valmennuksessa käsitellään myös, mitä perhekodin tiloilta edellytetään. Valmennus sisältää perhehoitajan ja kunnan välisen toimeksiantosopimuksen
tekemistä koskevat asiat, perhehoidon tukimuodot ja perhehoitajan asemaan liittyvät asiat.
Suomessa käytetään yleisesti Perhehoitoliiton tekemää valmennusohjelmaa ja materiaalia. Tämä malli sisältää seitsemän kolmen tunnin ryhmätapaamista, joista yksi on
jo toiminnassa olevaan perhekotiin tutustuminen. Lisäksi on viisi tapaamista sisältävä valmennusohjelma heille, jotka aikovat toimia pelkästään hoidettavan kotona
tai sijaistavat omassa kodissa toimivia perhehoitajia. Valmennus kestää noin 2 kuukautta. Teemallisten tapaamisten lisäksi valmennukseen sisältyy kotitehtäviä, perhetapaamisia sekä yhteinen arviointi osallistujan valmiuksista perhehoitajaksi.
Osallistujat saavat Perhehoitoliitosta tilattavat valmennuskansiot, jotka kunnat ovat
hankkineet. Valmennuksen aikana osallistuja arvioi omaa haluaan ja valmiuksiaan
ryhtyä perhehoitajaksi ja sen jälkeen osallistuja voi tehdä tietoisen päätöksen perhehoitajaksi ryhtymisestä ja siitä, minkä muotoinen perhehoito sopii hänen elämäntilanteeseensa. Valmennuksen tavoitteena on myös taata ikäihmiselle mahdollisuus
päästä hyvin valmistautuneeseen perheeseen ja taata hänelle hyvä hoito ja huolenpito. Erityistapauksessa, esimerkiksi silloin kun perhehoitaja ottaa oman läheisensä
perhehoitoon, kunta voi antaa luvan perhehoidon aloittamiseen valmennuksen
aikana tai sen suorittamiseen vuoden sisällä siitä, kun on aloittanut perhehoitajana.
Yhteisessä loppuarviointikeskustelussa käydään läpi valmennukseen osallistuvan
valmiudet, joita ovat:
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.
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Ikäihmisten perhehoitajan ja perhekodin hyväksyminen
Koska toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa ikäihmisen perhehoitoon sijoittava
kunta on juridisesti vastuussa perhehoidosta, se hyväksyy perhehoitajan ja kodin
soveltuvuuden ikäihmisten perhehoitoon. Hyväksymisen yhteydessä perhehoitaja
esittää todistuksen ennakkovalmennuksen suorittamisesta ja yhteisen arvioinnin,
jossa hänellä on todettu olevan riittävät valmiudet perhehoitajan työhön.
Ikäihmisten perhehoitajaksi ryhtymisestä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa selvitetään lisäksi kotiin ja perhehoitajaan liittyen seuraavat tekijät:
1) Asunto-olosuhteet:
•
•
•

Kodin turvallisuusnäkökohdat, viihtyisyys, siisteys ja riittävät tilat
Muut perheenjäsenet hyväksyvät perhehoitotoiminnan
Ennen toiminnan aloittamista perhehoitaja laatii palo- ja pelastusviranomaisten kanssa yhteistyössä kodin poistumisturvallisuusselvityksen ja toimittaa
viranomaisen lausunnon kunnalle

2) Terveydentila:
•

Perhehoitajan fyysinen ja psyykkinen terveys on riittävän hyvä perhehoitotoimintaan, jotta hän voi vastata ikäihmisen hyvinvoinnista. Tarvittaessa kuntaan
esitetään lääkärin lausunto.

3) Taloudellinen tilanne:
•

Perhehoitajan talouden tulee olla vakaa.

4) Perhetilanteen ja taustan selvitys:
•

Jokaisesta perhehoitajaksi haluavasta pyydetään lausunto kotikunnan sosiaalitoimesta ennen ennakkovalmennuksen käynnistymistä. Lausunnossa esitetään, onko kunnalla tiedossa asioita, jotka voisivat olla esteenä perhehoitajaksi
ryhtymiselle liittyen mm. terveydentilaan, asuinolosuhteisiin, taloudelliseen
tilanteeseen tai päihdeongelmiin. Perhehoitajaksi hakevan hakulomakkeessa
kysytään lupa em. lausunnon pyytämiseen.

Tietojen antaminen ja keskustelu työntekijän kanssa on luottamuksellista. Perusedellytysten selvittämisen tarkoituksena on turvata ikäihmiselle hyvä perhehoito.
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Minkälaista ikäihmisten perhehoitoa voin tarjota?
Oma elämäntilanteesi, perheesi, kotisi soveltuvuus ja tilat ovat ratkaisevia, kun mietit
minkälaista ikäihmisten perhehoitoa voit tarjota. Elinkeinon kannalta sinun on tärkeä
miettiä, kuinka paljon tuloja perhehoidosta haluat ja haluatko tarjota perhehoitoa
osa-aikaisesti vai kokoaikaisesti ja tarjoatko perhehoitoa yksin vai puolison tai perhehoitajaparin kanssa vai haluatko mennä perhehoitajaksi ikäihmisen omaan kotiin.
Kunnan ikäihmisten palvelujen rakenne ja tarve määrittelevät myös sitä, millaiseen
perhehoitoon kunnalla olisi eniten tarvetta ja siten sinulla eniten mahdollisuuksia
saada hoidettavia. Perhekotiin voidaan sijoittaa hoidettavia myös muista kunnista.
Ikäihmisten toimeksiantosuhteista perhehoitoa
voidaan toteuttaa omassa kodissa, johon otetaan
ikäihmisiä jatkuvaan perhehoitoon, lyhytaikaiseen
perhehoitoon tai osavuorokautiseen päivähoito-

Perhehoidon eri
muodoista voit valita
sinulle sopivan.

tyyppiseen perhehoitoon. Jotkut perhehoitajat tarjoavat yhtä näistä muodoista ja jotkut useampaa
muotoa yhtä aikaa. Varsinkin jatkuvan perhehoidon kohdalla on tärkeää miettiä kunnan ja omien läheisten kanssa sitä, miten asiointivapaat, vapaapäivät ja pidemmät
vapaat järjestetään. Lyhytaikaisessa ja osavuorokautisessa perhehoidon muodossa
vapaita on helpompi järjestää ja näitä perhehoidon muotoja on helpompi yhdistää
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johonkin muuhun omaan työhönsä tai elinkeinotoimintaan. Ikäihmisen omaan kotiin
annettavassa perhehoidossa hoidat useimmiten yhtä ikäihmistä kerrallaan hänen
omassa kodissaan. Tulo jää siinä pienemmäksi, mutta jotkut perhehoitajat pitävät
siitä, että saavat keskittyä yhden ikäihmisen hoitamiseen. Monet ikäihmisten perhehoitajat aloittavat tehtävänsä omassa tai asiakkaan kodissa tapahtuvalla osavuorokautisella perhehoidolla tai lyhytaikaisella perhehoidolla osa-aikaisesti toimien ja
voivat myöhemmin ottaa myös jatkuvan perhehoidon asiakkaita.
Perhehoitolain mukaan sinulla voi olla tilojen salliessa maksimissaan neljä hoidettavaa ikäihmistä yhtä aikaa, silloin kun toimit yksin toimeksiantosuhteisena perhehoitajana. Jos toimit hoitajaparina jonkun toisen kanssa ja toisella teistä on sosiaali- ja
terveysalan ammattipätevyys, toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa voi silloin olla
kuusi ikäihmistä yhtä aikaa. Jos perheessäsi on alle kouluikäisiä lapsia tai sinulla on
omia erityistä huolenpitoa vaativia omaisia, heidät lasketaan hoidettavien määrään.
Ikäihmisillä on usein erilaisia lääkityksiä. Lääkehoidon toteuttamisen osalta noudatetaan kunnan lääkehoidon suunnitelmaa ja määritellään, mitä lääkehoidon tehtäviä
sinä voit hoitaa koulutustaustasi sekä perehdytyksen, lisäkoulutuksen ja osaamisen
varmistamisen perusteella. Tarvittaessa saat kunnan työntekijöiden apua lääkehoidon toteuttamiseen. Perhehoidossa on usein käytössä lääkkeiden annosjakelu.
Ikäihmisellä voi olla tarvetta myös muille palveluille perhehoidossa ollessaan.
Perhehoito on avopalvelua ja ikäihmisen oikeus muihin avopalveluihin säilyy, esimerkiksi kotisairaanhoitopalveluihin tai kuljetuspalveluihin. Ikäihmisen palvelujen kokonaisuus suunnitellaan yhdessä kunnan kanssa.
Kodin vakuutusten osalta sinun kannattaa ottaa laajennettu kotivakuutus.
Vakuutussopimusta tehdessäsi sinun kannattaa selvittää vakuutuksen ehdot mahdollisimman tarkasti tai tarkistaa aikaisemmin tehdyn vakuutuksen ehdot oman
vakuutusyhtiösi kanssa.
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Miten teen toimeksiantosopimuksen, minkälaista palkkiota
saan ja miten kulut korvataan?
Ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä sinun on hyvä tutustua kunnan toimintaohjeeseen ja sopimuslomakkeeseen. Toimeksiantosuhteessa et ole työsuhteessa
kuntaan etkä ole yrittäjä vaan tehtävä on sopimuspohjainen. Sopimuksen tekeminen
edellyttää neuvottelua ja siihen kannattaa varata riittävästi aikaa. Sopimus tehdään
ennen asiakkaan sijoittamista perhehoitoon. Toimeksiantosopimus on perhehoitolain määrittelemä virallinen asiakirja, jolla kunta siirtää julkisen hallintotehtävän eli
ikäihmisen hoivan ja huolenpidon sinulle. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan perhehoitoon liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet sinun ja kunnan
kesken ja sopimus sitoo molempia osapuolia. Sopimuksen kohdat kirjataan mahdollisimman tarkasti ja vältetään epämääräisiä ilmaisuja. Sopimuslomakkeeseen kirjataan
asiakkaan mahdollisen omahoitajan ja kunnan perhehoidon vastuuhenkilön yhteystiedot. Liitteeksi sinulle annetaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma.
Toimeksiantosopimus tulee tarkistaa aina tilanteen muuttuessa tai toisen sopijaosapuolen sitä esittäessä. Sopimusta ei saa muuttaa yksipuolisesti. Myös tarkistaminen
edellyttää neuvottelua. Toimeksiantosopimuksessa on kahden kuukauden irtisanomisaika. Ennen allekirjoitusta sinun kannattaa vielä lukea sopimus huolellisesti.
Sopimuksen allekirjoituksella teet myös sopimuksen vaitiolovelvollisuudesta ikäihmistä koskevista asioista, sitoudut ilmoittamaan kunnalle perhehoidossa tapahtuvista muutoksista ja annat kunnalle luvan tarkastaa perhehoitopaikan toiminta ja
tilat, silloin kun tarkastukseen on perusteltu syy.
Toimeksiantosopimuksessa tulee perhehoitolain mukaan sopia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

perhehoitajalle maksettavan palkkion määrästä ja suorittamisesta
perhehoidosta ja hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten
korvaamisesta
perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisistä tarpeista johtuvien kustannusten
korvaamisesta
hoidon arvioidusta kestosta
perhehoitajan oikeudesta vapaaseen, vapaan toteuttamisesta sekä palkkion
maksamisesta ja kustannusten korvaamisesta vapaan ajalta
perhehoitajalle annettavasta valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä näiden toteuttamisesta
hyvinvointi- ja terveystarkastusten järjestämisestä
toimeksiantosopimuksen irtisanomisesta
tarvittaessa muista perhekotia ja perhehoitoa koskevista seikoista
yhteistyöstä kunnan ja perhehoitajan kesken
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Toimeksiantosopimusta tehtäessä sovitaan myös hoitopalkkion ja kulukorvausten maksamisesta sinulle. Sopimusta tehtäessä tulee olla riittävästi tietoa hoidettavasta, niin että voidaan arvioida hoidon vaativuutta ja sitovuutta hoitopalkkion
kannalta. Palkkio ja kulukorvaus eri perhehoidon muodoista maksetaan kunnan
toimintaohjeen mukaisesti. Jos hoidon tarve ja vaativuus kasvaa myöhemmin, hoitopalkkion tasoa arvioidaan ja tehdään tarvittavat muutokset toimeksiantosopimukseen. Toimeksiantosopimukseen kirjataan myös, kenelle hoitopalkkio maksetaan. Se
voidaan maksaa perhehoitajina toimiville puolisoille jaettuna tai vain toiselle esimerkiksi verotus ja sosiaalietuudet huomioiden. Palkkioihin ja kulukorvauksiin tulee vuosittain indeksikorotukset. Kunta maksaa sinun toimeksiantosuhteisen perhehoidon
palkkioistasi eläkevakuutuksen. Eläkettä kertyy kaiken suuruisista hoitopalkkioista.
Kunta ottaa perhehoitajalle myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.
Eri perhehoitomuotoja koskevat kulukorvaukPerhehoitajalle maksetaan
set maksetaan sinulle kunnan toimintaohjeen
palkkiota, kulukorvausta ja
mukaisesti. Erityisiä kustannusten korvauksia voi
käynnistämiskorvausta.
tulla esimerkiksi hoitotarvikkeista tai lääkärin
määräämästä erityisruokavaliosta. Ikäihmisen
käyttövarat eivät sisälly kulukorvaukseen.
Toimintaohjeessa määritellään perhehoitoon liittyvien matkakustannusten korvaaminen ja eri syistä johtuvien perhehoidon keskeytysten vaikutus palkkioihin ja kulukorvauksiin. Sinä et ole elatusvelvollinen ikäihmiseen nähden. Suositus on myös, että
et toimi ikäihmisen edunvalvojana.
Kunta voi maksaa sinulle toiminnan alussa lakisääteistä käynnistämiskorvausta.
Käynnistämiskorvauksen myöntämisen perusteet ja käytännöt voivat vaihdella kunnissa. Sinun on hyvä arvioida kunnan työntekijän kanssa yhdessä korvattavia asioita
tapauskohtaisesti. Korvattavia kuluja voivat olla esimerkiksi muutostyöt, kalusteet,
kodinkoneet tai toiminnan aloittamiseen liittyvät maksut. Sinä teet korvattavista
kuluista kirjallisen suunnitelman kunnalle ja yhdessä kunnan kanssa sovitaan hankinnoista. Isompien hankintojen kuoleentumisaika on 3 - 5 vuotta. Jos perhekodissa
on hoidettavia useista eri kunnista, käynnistämiskorvauksista voidaan sopia kuntien
kesken kunnan käyttämien asiakaspaikkojen suhteessa. Käynnistämiskorvaukseen
tulee vuosittainen indeksikorotus.
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Minkälaista tukea saan ikäihmisten perhehoitajan
tehtävään?
Kunnan sinulle antama tuki määräytyy ensisijaisesti perhehoidossa olevan ikäihmisen tarvitseman hoivan ja muiden hänen tarvitsemiensa palvelujen perusteella.
Perhehoidon käynnistämisvaiheessa ja yllättävien muutosten sattuessa tarvitaan
usein intensiivisempää tukea. Oikeanlainen ja oikea-aikainen tuki eri muodoissaan
on tärkeää. Yhteistyön ja tuen toimiessa perhehoidon arviointi ja valvonta voivat
toteutua tarkoitetulla tavalla. Tuki kirjataan toimeksiantosopimukseen. Kuntaan
tulee nimetä ikäihmisten perhehoidon vastuutyöntekijä ja hänelle varahenkilö.
Vastuutyöntekijä vastaa sinun saamasta tuesta ja toimii läheisessä yhteistyössä kanssasi. Vastuutyöntekijä seuraa ja arvioi asiakkaan perhehoidon toetutumista yhdessä
sinun kanssasi.
Perhehoitajan vapaan mahdollistaminen sitovasta teh-

Kunnan perhehoidon
tävästä tukee sinun jaksamistasi ja palvelee samalla
yhdyshenkilö tukee
sinun hoidossasi olevan ikäihmisen hyvinvointia.
perhehoitajaa hänen
Perhehoitajapariskunnille yhteinen vapaa on tärkeää
tehtävässään.
parisuhteen kannalta. Tästä syystä kuntien toimintaohjeissa vapaiden määrä on yleensä lain minimimäärää
suurempi. Toimeksiantosopimusta tehtäessä vapaiden
määrästä ja järjestämistavasta sovitaan mahdollisimman tarkasti. Toimintaohjeessa
on kuvattu erilaisia vapaiden järjestämistapoja, niistä valitaan sinulle ja sinun toimintasi sisältöön sopiva tapa ja huolehditaan siitä, että pystyt pitämään vapaasi.
Täydennyskoulutuksiin ja työnohjaukseen osallistuminen tukee sinua perhehoitajan tehtävässä. Perhehoitoliitto järjestää erityisesti perhehoitoon liittyviä täydennyskoulutuksia. Kunta tarjoaa sinulle samoja koulutuksia kuin omalle ikäihmisten
palvelujen henkilöstölleen. Työnohjaus on myös tärkeä tukimuoto ja sitä voidaan järjestää sinulle kunnan käytänteiden mukaisesti tarvitsemallasi tavalla. Työnohjausta
voidaan järjestää myös ennaltaehkäisevästi. Kunnan tulee mahdollistaa, että pääset
koulutuksiin ja työnohjaukseen järjestämällä sijaishoito ja maksaa kunnan kanssa
sovittujen koulutusten ja työnohjausten ajalta hoitopalkkio.
Hyvinvointisi turvaamiseksi ja jaksamisen seuraamiseksi kunta järjestää lakisääteisiä
hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. Tarkastuksilla tuetaan sinun voimavarojasi ja otetaan käyttöön toimia, joilla ehkäistään ongelmien syntymistä ja kehittymistä. Sinun
terveydentilaasi ja toimintakykyä selvitetään kliinisillä tutkimuksilla ja muilla menetelmillä sekä tarvittaessa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Tarkastuksen tekijän on hyvä
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olla perehtynyt perhehoitajan tehtävään. Tarkastuksen sisältönä voidaan käyttää
samaa tarkastusmallia kuin omaishoitajien tarkastuksissa.
Toimeksiantosopimusta tehtäessä sovitaan ja kirjataan siitä, miten ja milloin sinulla
on mahdollisuus tavata vastuutyöntekijää ja saada riittävästi tukea tehtävääsi.
Perhehoidon tuki on tärkeä räätälöidä tapauskohtaisesti. Riittävä yhteydenpito on
perusta toimivalle yhteistyölle. Vuosittain on hyvä, että vastuutyöntekijä käy sinun
kanssasi varsinaisen kehityskeskustelun. Sinun ja kunnan vastuutyöntekijän sekä
kaikkien kunnan ikäihmisten palveluissa toimivien työntekijöiden välinen yhteistyö ja rooliensa selkeys on perustana toimivalle tuelle ja sitä kautta hoidettavien
ikäihmisten hyvinvoinnille. Yhteistyö ja tutustuminen on hyvä aloittaa jo valmennusvaiheessa. Molemminpuolinen luottamus, arvostus ja avoin vuorovaikutus ovat
tärkeitä. Tarvittaessa voidaan miettiä sinun jaksamisesi tueksi erilaisia ratkaisuja
käytännön avun järjestämiseksi, varsinkin jos perhehoidossa on haastavia tilanteita
ja hoidettavilla paljon hoidon tarvetta. Hyvällä yhteistyöllä luodaan jatkuvuutta perhehoidolle. Kunnan tulee valvoa ikäihmisten perhehoidon laatua ja hyvä yhteistyö
sekä riittävä määrä käyntejä perhekodissa tukevat myös laadun valvontaa. Laadun
valvontaan kuuluu, että kunta reagoi
asianmukaisesti ja välittömästi, jos
perhehoidon laadusta syntyy huoli.
Tarvittaessa arvioidaan riittääkö toiminnan korjauskehotus ja korjauksen
tarkistus vai pitääkö toimeksiantosopimus purkaa.
Vertaisuuteen perustuvaa tukea
voit saada Perhehoitoliiton järjestämiltä virkistys- ja koulutuspäiviltä tai
mahdollisista
vertaistukiryhmistä,
joita alueelliset yhdistykset tai muut
tahot pitävät. Yhdistyksillä voi olla
vertaisasiantuntijoita
toimeksiantosopimuksien tekemiseen liittyen.
Perhehoitoliitto
järjestää
myös
mentorointia perhehoitajille.
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Perustaisinko toiminimen ikäihmisten perhehoitoa varten?
Toimeksiantosuhteisena perhehoitajana voit toimia myös toiminimellä. Perhehoitoa
määrittää siinäkin tapauksessa perhehoitolaki ja siihen liittyvä lainsäädäntö.
Perhehoitolain mukaan toimeksiantosopimuksen tekevät kunta ja perhehoitaja
(luonnollinen henkilö, ei toiminimi). Toimeksiantosopimuksessa sovitaan hoitopalkkion ja kustannusten korvauksen maksamisesta toiminimelle. Kyse ei siten ole ostopalvelusopimukseen perustuvasta laskutuksesta. Toiminimellä toimiessasi sinun
tulee hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta y-tunnus, ja voit halutessasi hakeutua
ennakkoperintärekisteriin. Ennakkoperintärekisteriin hakeutuminen ei ole kuitenkaan pakollista. Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta vastaa sinun lakisääteisestä tapaturmavakuutuksestasi ja maksaa myös eläkevakuutuksen.
Jos toiminimellä toimiva perhehoitaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, toimittaa kunta suorituksesta ennakonpidätyksen ja pidättää hoitopalkkiosta eläkevakuutusmaksun, jota kunta ei ilmoita tulorekisteriin. Ennakkoperintärekisteriin
kuuluvan perhehoitajan palkkiosta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, mutta
hoitopalkkiosta pidätetään eläkevakuutusmaksu. Ennakkoperintärekisteriin kuuluva perhehoitaja huolehtii itse verojensa maksusta maksamalla ennakkoveroa
Verohallinnolle. Toiminimellä toimiva perhehoitaja tekee perhehoitotoiminnasta
elinkeinotoiminnan veroilmoituksen. Hoitopalkkiosta ei peritä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua eikä myöskään kunta ole velvollinen maksamaan työnantajan
työttömyysvakuutusmaksua.
Ottaessasi toiminimen voit tiedustella TE-keskukselta mahdollisuutta starttirahaan
ja investointiavustuksiin. Toiminimellä toimivia ikäihmisten perhehoitajia on vähän.
Usein he ovat perustaneet toiminimen, jotta voivat tarjota toimeksiantosuhteisen
perhehoidon lisäksi jotakin muuta yksityistä sosiaalipalvelua, esimerkiksi yksityisiä
kotiapu- tai -hoivapalveluja. Tämän yritystoiminnan osalta he ovat yrittäjiä, mutta toiminimellä toimiva toimeksiantosuhteinen perhehoito ei ole yrittämistä eikä sitä pidä
sekoittaa luvanvaraiseen ammatilliseen perhehoitoon.

Alkaisinko ammatilliseksi ikäihmisten perhehoitajaksi?
Ammatillista yksityistä ikäihmisten perhehoitoa säätelee perhehoitolain lisäksi laki
yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011). Ammatilliselle perhehoidolle toimiluvan
antaa Aluehallintovirasto. Ammatillisena perhehoidon vastuuhenkilönä sinulta vaaditaan soveltuva opisto/AMK-tason koulutus ja vähintään kolmen vuoden kokemus
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ikäihmisten hoitamisesta. Ammatillisessa perhekodissa voi kahdella perhehoitajalla
olla maksimissaan 7 hoidettavaa, jos tilat ovat riittävät. Aluehallintovirasto tekee
tarkastuskäynnin suunniteltuun perhekotiin toiminnan suunnitteluvaiheessa ja aina
tarvittaessa sekä pyytää lausunnon perhekodin kotikunnasta. Ammatillisella perhekodilla on oltava toimintasuunnitelma, omavalvontasuunnitelma ja lääkehoidon
suunnitelma. Ammatillinen perhekoti voi myydä palvelujaan kunnille ja myös itse
maksaville asiakkaille.
Ammatillinen ikäihmisten perhehoito on sisällöltään samanlaista perhehoitoa kuin
toimeksiantosopimussuhteinenkin. Kunta voi ostaa ammatilliselta perhekodilta
perhehoitoa vuorokausihinnalla tai myöntää asiakkaalle sitä varten palvelusetelin.
Perhehoitoyrityksen ja kunnan väliseen toimintaan laaditaan yleinen sopimus ja
asiakkaista tehdään omat sopimuksensa. Kunta laatii ammatillisen ikäihmisten perhehoidon sääntökirjan, jolla ohjeistaa ammatillisen perhekodin ja kunnan välistä toimintaa. Kunta tekee yhteistyötä asiakasasioissa ammatillisen perhekodin kanssa ja
valvoo alueellaan olevaa ammatillista perhekotia.
Ammatillisia ikäihmisten perhekoteja on vielä vähän, mutta niiden lisääntyessä
lupaprosessi tulee sujuvammaksi ja hyvistä käytännöistä tulee enemmän kokemusta.
Ammatillisiksi perhehoitajiksi hakevat usein sellaiset henkilöt, jotka haluavat toimia itsenäisemmin ja myydä palvelujaan myös itsemaksaville asiakkaille ja muualta
tuleville asiakkaille sekä harjoittaa mahdollisesti lisäksi muuta elinkeinotoimintaa.
Ammatillinen ikäihmisten perhekoti on kuitenkin tuloiltaan sellainen, että yrittäjän
on itse toimittava perhehoitajan tehtävässä tai perhehoitajaparina ja oman työnsä
lisäksi perhekotiin voi mahdollisesti palkata osittain lisätyövoimaa tai sijaisia vapaiden ajaksi.

Opas on koottu Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hankkeessa v. 2021.
Hanke on Lapin ja Koillismaan Leader-ryhmien yhteinen hanke,
jota hallinnoi Leader Pohjoisin Lappi ry
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1. Ikäihmisten perhehoidon sisältö
Ikäihmisten perhehoito on kunnan järjestämää sosiaalipalvelua, josta säädetään
perhehoitolaissa (263/2015). Kunta voi järjestää perhehoitoa tekemällä toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestämisestä
yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa. Perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai ikäihmisen kotona. Perhehoito voi olla
jatkuvaa, lyhytaikaista, osavuorokautista tai ikäihmisen omassa kodissa tapahtuvaa.
Kunta pitää alueellaan olevista ikäihmisten perhekodeista rekisteriä. Perhehoitoa
haetaan ikäihmisen oman asuinkunnan vanhuspalveluista, vaikka perhekoti sijaitsisi
toisella paikkakunnalla. Kunta myöntää palvelun ja perii asiakasmaksun.
Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen,
Ikäihmisten perhehoidossa
kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava
on monta eri muotoa.
hoivamuoto. Perhehoidon vahvuuksia ovat
myös pysyvät ihmissuhteet ja jatkuvuus sekä
kodissa annettava yksilöllinen hoiva ja huolenpito. Välimuotoisena asumisratkaisuna ikäihmisten perhehoito on hyvä ottaa
mukaan kunnan palvelustrategiaan. Talousarviota tehdessä ikäihmisten perhehoitoon on varattava rahaa, jotta toimintaa päästään aloittamaan mahdollisimman pian.
Kuntien päättäjät ja toimijat tarvitsevat päätöksiensä tueksi tietoa ikäihmisten perhehoidon muodoista, siitä saaduista kokemuksista ja kustannustehokkuudesta sekä
perhehoidon mahdollisuuksista vastata kunnan ikäihmisten palvelutarpeeseen.
Päätöksiä tehtäessä kannattaa
arvioida ikäihmisten perhehoitoa
myös elinkeinona. Palkkioiden ja
kulukorvausten kannustavuus ja
motivoivuus sitouttaa osaltaan
perhehoitajia ja tuo työlle jatkuvuutta. Perhehoidosta kannatta
järjestää tiedotustilaisuuksia ja
ikäihmisten perhekotien esittelyjä
kunnan toimijoille, perhehoidosta
kiinnostuneille ja yleisölle sekä
lisätä perhehoito kunnan nettisivuille ikäihmisten palveluista
kertovaan osioon.
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2. Toimeksiantosuhteisen ikäihmisten perhehoidon
toimintaohjeen tekeminen
Ennen toimeksiantosuhteisen ikäihmisten perhehoidon aloittamista kuntaan
Perhehoito antaa ikäihmiselle
on laadittava perhehoitopalvelujen järmahdollisuuden osallistua
jestämistä, tuottamista ja toteuttamista
tavalliseen perhearkeen.
varten toimintaohje. Kokeneiden, jo perhehoitoa toteuttavien kuntien tai alueiden
toimintaohjeita kannattaa käyttää mallina. Mitä ohjeellisempi toimintaohje on, sitä
paremmin se tukee ja auttaa kunnan työntekijöitä perhehoidon kokonaisuuden järjestämiseen liittyvissä ratkaisuissa ja päätöksissä. Hyvä toimintaohje on myös osa
ikäihmisten perhehoidon laadunvarmistusta ja hyvä rekrytoinnin väline. Se toimii
myös uuden perhehoitajan ja uuden työntekijän yhtenä olennaisena perehdytyksen
välineenä. Toimintaohje voidaan laatia ryhmätyönä niiden toimijoiden kesken, jotka
tulevat toimintaohjetta soveltamaan käytäntöön ja tekemään perhehoitoa koskevia päätöksiä. Samalla käydään yhteistä keskustelua perhehoidon toteuttamisesta.
Toimintaohjeen laatijat perehdyttävät jatkossa omat työryhmänsä ikäihmisten perhehoitoon. Kunnan tulee nimetä ikäihmisten perhehoidon vastuuhenkilö, johon perhehoitajat voivat ottaa tarvittaessa aina yhteyttä. Vastuuhenkilöllä tulee olla myös
varahenkilö.
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Toimintaohje hyväksytään lautakunnassa. Lautakunnan jäsenille järjestetään tarvittaessa ikäihmisten perhehoidon esittely, jollei sitä ole aikaisemmin jo tehty.
Aina tarvittaessa toimintaohjetta tulee päivittää, vähintään kahden vuoden välein.
Toimintaohjetta päivitettäessä on tärkeää ottaa kunnassa jo toimivien perhehoitajien edustus mukaan päivitystyöhön. Hoitopalkkioiden, kulukorvausten ja käynnistämiskorvausten osalta tarkistetaan indeksikorotus vuosittain.

3. Tiedottaminen ikäihmisten perhehoidosta
Erityisesti ikäihmisten perhehoidon aloitusvaiheessa tiedottamisen tärkeys on suuri.
Kokemusten mukaan lehtiartikkelit, joissa perhehoitaja ja ikäihminen sekä hänen
läheisensä kertovat kokemuksistaan perhehoidosta, ovat tehokkaita kiinnostuksen
herättäjiä. Kunnan nettisivuille laaditaan ikäihmisten perhehoitoa käsittelevää esittelyä ja linkitetään sinne myös hyväksytty toimintaohje. Myös videot jo toimivista
perhekodeista ja perhehoitajien haastatteluista ovat hyviä tiedotuksen keinoja.
Perhehoitoliiton tuottamaa materiaalia ja esitteitä kannattaa myös hyödyntää.
Ikäihmisten perhehoidosta voidaan laatia myös kunnan oma mainos ikäihmisten
parissa toimivien kunnan työntekijöiden jaettavaksi.
Ikäihmisten perhehoidosta tiedottaminen on kaikkien ikäihmisten palveluissa toimivien kunnan työntekijöiden vastuulla. Asiasta on hyvä käydä keskustelua kaikissa työryhmissä ja mikä vastuu tai mahdollisuus kenelläkin on tehdä tunnetuksi perhehoitoa.

4. Ikäihmisten perhehoitajan tehtävästä kiinnostuneiden
rekrytointi
Toimeksiantosuhteisten ikäihmisten perhehoitajien rekrytointi tulisi olla suunnitelmallista. Infotilaisuuksia voidaan suunnata myös ikäihmisten perhehoitajuudesta
kiinnostuneille ja kunnan nettisivuilla voidaan pyytää kiinnostuneita ottamaan
yhteyttä ikäihmisten palvelujen toimijoihin. Perhehoidosta kiinnostuneille annetaan Perhehoitoliiton kehittämä hakukaavake ja ennakkotietoa-esite, myös kunnan
omia esitteitä voidaan antaa. Rekrytointivaiheessa ennen ennakkovalmennusta selvitetään perhehoitajan tehtävän ja ennakkovalmennukseen osallistumisen kannalta
ehdottomat esteet, kuten esimerkiksi epävakaa taloudellinen tilanne ja päihteiden
käyttö. Perhehoidon vastuuhenkilö tai hakija itse voi pyytää kotikunnan sosiaalityön
työntekijöiltä lausunnon siitä, onko heillä tiedossa hakijaan liittyviä asioita, joiden
voidaan katsoa olevan ehdottomia esteitä ennakkovalmennukseen osallistumiselle.
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Perhehoitajan kotiin suositellaan tehtävän kotikäynti ennen ennakkovalmennusta,
varsinkin jos perhehoitaja haluaa aloittaa perhehoidon omassa kodissaan. Tämä
nopeuttaa perhehoidon alkamista. Kotikäynnillä on hyvä olla mukana perhehoidon
päätöksistä vastaava työntekijä ja perhehoidon vastuuhenkilö.

5. Ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennus
Kunta vastaa ennakkovalmennuksen järjestämisestä ikäihmisten perhehoidosta kiinnostuneille hakijoille. Ennakkovalmennuksia voivat toteuttaa kunnan lisäksi muut
tahot, kuten hankkeet tai oppilaitokset, mutta kunnan toimijoiden on kuitenkin hyvä
olla mukana valmennusprosessissa. Ennakkovalmennuksen suorittavat kaikki perhehoitajat riippumatta koulutuksesta tai kokemuksesta. Ammatillisen perhehoidon
tarjoajien olisi hyvä myös suorittaa ennakkovalmennus.
Suomessa käytetään yleisesti Perhehoitoliiton
Koulutuksen käyneet
tekemää valmennusohjelmaa ja materiaalia.
terveydenhuollon
Tämä malli sisältää seitsemän tapaamista.
ammattilaiset voivat
Lisäksi on viisi tapaamista sisältävä valmenvalmentaa perhehoitajia.
nusohjelma heille, jotka aikovat toimia pelkästään hoidettavan kotona tai sijaistavat omassa
kodissa toimivia perhehoitajia. Valmennus
kestää noin 2 kuukautta. Teemallisten tapaamisten lisäksi valmennukseen sisältyy
tutustuminen jo toimivaan ikäihmisten perhekotiin, kotitehtäviä, perhetapaamisia
sekä yhteinen arviointi osallistujan valmiuksista perhehoitajaksi. Valmennettavat
saavat Perhehoitoliiton kehittämät valmennuskansiot, jotka kunnat ovat hankkineet. Valmennus perustuu ikäihmisten perhehoitajan tehtäviin ja niissä tarvittaviin valmiuksiin ja sen aikana osallistuja arvioi omaa haluaan ja valmiuksiaan ryhtyä
perhehoitajaksi. Valmennuksen jälkeen osallistuja voi tehdä tietoisen päätöksen
perhehoitajaksi ryhtymisestä ja siitä, minkä muotoinen perhehoito sopii hänen
elämäntilanteeseensa.
Valmennuksen tavoitteena on myös taata ikäihmiselle mahdollisuus päästä
hyvin valmistautuneeseen perheeseen ja taata hänelle hyvä hoito ja huolenpito.
Erityistapauksessa, esimerkiksi silloin kun perhehoitaja ottaa oman läheisensä perhehoitoon, kunta voi antaa luvan perhehoidon aloittamiseen valmennuksen aikana
tai sen suorittamiseen vuoden sisällä siitä, kun on aloittanut perhehoitajana.
Ikäihmisten perhehoidon jatkuvuuden turvaamiseksi kunnan kannattaa kouluttaa
omasta terveydenhuollon henkilöstöstään perhehoidon valmentajia. Valmennukset
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toteutetaan parityöskentelynä toisen valmentajan tai kokemuskouluttajana toimivan perhehoitajan kanssa. Perhehoitoliitto järjestää valmentajien koulutuksia kaksi
kertaa vuodessa Jyväskylässä. Kunnat voivat järjestää valmennuksia myös yhteistyössä muiden kuntien tai valmennusta tarjoavien oppilaitosten kanssa.

6. Ikäihmisten perhehoitajan ja perhekodin hyväksyminen
Ennen ensimmäisen toimeksiantosopimuksen tekemistä kunnan tulee hyväksyä perhehoitaja. Hyväksymisen yhteydessä perhehoitaja esittää todistuksen ennakkovalmennuksen suorittamisesta ja yhteisen arvioinnin, jossa hänellä on todettu olevan
riittävät valmiudet perhehoitajan työhön.
Perhekodin
hyväksymiseksi
tehdään
arviointikäynti suunnitellun perhekodin tiloihin.

Kunta hyväksyy
toimeksiantosuhteisen
perhehoitajan ja
perhekodin.

Arviointikäynnin tekee ikäihmisten palveluista
vastaava kunnan työntekijä, joka tekee perhekodin hyväksymisestä viranhaltijapäätöksen.
Arviointikäynnillä on hyvä olla mukana myös perhehoidon vastuuhenkilö. Arvioinnin perusteena
on yksityiskodin yleinen sopivuus ikäihmisen asumiseen. Huomiota kiinnitetään yleiseen turvallisuuteen, esteettömyyteen, siisteyteen ja viihtyvyyteen. Erilaisia ikäihmisen turvallisen asumisen tarkistuslistoja voidaan käyttää apuna. Jos huomataan
joitakin korjattavissa olevia ikäihmiselle vaarallisia paikkoja, pyydetään perhehoitajaa
tekemään tarvittavat muutokset ja tarkistetaan myöhemmin, että muutos on tehty.
Jos muutoksia ei voida tehdä, perhekotia ei voida hyväksyä. Tilojen riittävyyttä arvioidaan myös perhehoitajan suunniteltujen hoitoon otettavien ikäihmisten määrän
kannalta. Perhehoitajan kanssa keskustellaan perhekodin tiloihin ja hänen elämäntilanteeseensa sopivista perhehoidon muodoista ja arvioidaan perhehoidon toteuttamisen tuloja ja menoja.
Erityistä huomiota perhekodin arviointikäynnillä kiinnitetään perhekodin ihmissuhteisiin ja perhehoitajan mahdollisuuksiin vastata ikäihmisen tarpeisiin. Lisäksi on selvitettävä, hyväksyvätkö muut perheenjäsenet perhehoitoon sijoitettavan ikäihmisen
ja voiko hän saada tasavertaisen aseman muiden perheenjäsenten kanssa.
Toimeksiantosuhteisessa perhekodissa voi olla hoidossa enintään neljä henkilöä,
mikäli perhehoitaja toimii yksin tai mikäli perhehoitajia on kaksi, mutta heistä kummallakaan ei ole säädettyä koulutusta. Hoidettavien henkilöiden määrä voi olla enintään kuusi, jos perhehoidosta vastaa vähintään kaksi perhehoitajaa ja ainakin toisella
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heistä on tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoitotehtävästä. Määrään
lasketaan mukaan perhehoitajan omat alle kouluikäiset lapset ja perheen muut erityistä hoitoa ja huolenpitoa vaativat henkilöt.

7. Toimeksiantosopimuksen tekeminen ikäihmisten
perhehoitajan kanssa
Toimeksiantosopimus on perhehoitolain määrittelemä
virallinen asiakirja, jolla kunta siirtää julkisen hallintotehtävän eli ikäihmisen hoivan ja huolenpidon perhehoitajalle. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan perhehoitoon
liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet
perhehoitajan ja kunnan kesken. Sopimus tehdään ennen

Kunta nimeää
ikäihmisten
perhehoidolle
vastuuhenkilön.

asiakkaan sijoittamista perhehoitoon. Sopimuksen
lomakkeena kannattaa käyttää Perhehoitoliiton yhdessä Kuntaliiton kanssa kehittämää lomaketta, jotta kaikki asiat tulevat huomioiduksi. Myös toiminimellä toimivan perhehoitajan kanssa voidaan tehdä sopimus. Sopimuksen tekeminen edellyttää
neuvottelua ja siihen kannattaa varata riittävästi aikaa. Sopimuksen kohdat kirjataan
mahdollisimman tarkasti ja vältetään epämääräisiä ilmaisuja. Sopimuslomakkeeseen
kirjataan asiakkaan mahdollisen omahoitajan ja kunnan perhehoidon vastuuhenkilön
yhteystiedot. Liitteeksi perhehoitajalle annetaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma ja kunnan perhehoidon toimintaohje, jollei hänellä sitä jo ole.
Toimeksiantosopimus tulee tarkistaa aina tilanteen muuttuessa tai toisen sopijaosapuolen sitä esittäessä. Sopimus on sitova eikä sitä saa muuttaa yksipuolisesti. Myös
tarkistaminen edellyttää neuvottelua. Toimeksiantosopimuksessa on kahden kuukauden irtisanomisaika.
Toimeksiantosopimuksessa tulee perhehoitolain mukaan sopia:
•
•
•
•
•
•

perhehoitajalle maksettavan palkkion määrästä ja suorittamisesta
perhehoidosta ja hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten
korvaamisesta
perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisistä tarpeista johtuvien kustannusten
korvaamisesta
hoidon arvioidusta kestosta
perhehoitajan oikeudesta vapaaseen, vapaan toteuttamisesta sekä palkkion
maksamisesta ja kustannusten korvaamisesta vapaan ajalta
perhehoitajalle annettavasta valmennuksesta, työnohjauksesta ja

8

•
•
•
•

koulutuksesta sekä näiden toteuttamisesta
hyvinvointi- ja terveystarkastusten järjestämisestä
toimeksiantosopimuksen irtisanomisesta
tarvittaessa muista perhekotia ja perhehoitoa koskevista seikoista
yhteistyöstä kunnan ja perhehoitajan kesken

8. Hoitopalkkion ja kustannusten korvausten maksaminen
ikäihmisten perhehoitajalle
Toimeksiantosopimusta tehtäessä sovitaan hoitopalkkion ja kulukorvausten maksamisesta perhehoitajalle. Sopimusta tehtäessä tulee olla riittävästi tietoa hoidettavasta, niin että voidaan arvioida hoidon vaativuutta ja sitovuutta hoitopalkkion
kannalta. Palkkio ja kulukorvaus eri perhehoidon muodoista maksetaan kunnan
toimintaohjeen mukaisesti. Jos hoidon tarve ja vaativuus kasvaa myöhemmin, hoitopalkkion tasoa arvioidaan ja tehdään tarvittavat muutokset toimeksiantosopimukseen. Toimeksiantosopimukseen kirjataan myös, kenelle hoitopalkkio maksetaan. Se
voidaan maksaa perhehoitajina toimiville puolisoille jaettuna tai vain toiselle esimerkiksi verotus ja sosiaalietuudet huomioiden.
Eri perhehoitomuotoja koskevat
kulukorvaukset maksetaan perhehoitajalle kunnan toimintaohjeen
mukaisesti. Toimintaohjeessa on
hyvä olla korvattavat kustannukset
mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
Erityisiä kustannusten korvauksia
voi tulla esimerkiksi hoitotarvikkeista tai lääkärin määräämästä
erityisruokavaliosta.
Ikäihmisen
käyttövarat eivät sisälly kulukorvaukseen. Toimintaohjeessa määritellään myös perhehoitoon liittyvien
matkakustannusten korvaaminen.
Eri syistä johtuvien perhehoidon
keskeytysten vaikutus palkkioihin ja
kulukorvauksiin on hyvä olla myös
mahdollisimman tarkasti määritelty
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kunnan toimintaohjeessa. Perhehoitaja ei ole elatusvelvollinen ikäihmiseen nähden.
Hänen ei myöskään suositella olevan ikäihmisen edunvalvoja.
Lakisääteisellä asiakaspaikkakohtaisella käynnistämiskorvauksella katetaan toiminnan alussa tulevia kuluja perhehoitajalle. Käynnistämiskorvauksen myöntämisen
perusteet ja käytännöt voivat olla kunnissa erilaisia. Kunnan työntekijän on hyvä arvioida perhehoitajan kanssa yhdessä korvattavia asioita tapauskohtaisesti. Korvattavia
kuluja voivat olla esimerkiksi muutostyöt, kalusteet, kodinkoneet tai toiminnan aloittamiseen liittyvät maksut. Perhehoitaja tekee korvattavista kuluista kirjallisen suunnitelman kunnalle ja korvausten maksamisesta sovitaan toimeksiantosopimuksessa.
Isompien hankintojen kuoleentumisaika on 3-5 vuotta. Takaisinmaksusopimuksesta
on olemassa malleja Perhehoitoliiton materiaaleissa. Jos perhekodissa on hoidettavia useista eri kunnista, käynnistämiskorvauksista voidaan sopia kuntien kesken kunnan käyttämien asiakaspaikkojen suhteessa.
Kunnan perhehoidon vastuuhenkilön tulee huolehtia palkkioihin ja kustannusten
korvauksiin tulevat vuosittaiset indeksikorotukset.
Eläkevakuutuksen ja perhehoitajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen
maksaminen
Kunta maksaa toimeksiantosuhteisen perhehoidon palkkioista eläkevakuutuksen.
Eläkettä kertyy kaiken suuruisista hoitopalkkioista. Eläkevakuutusta maksetaan
myös toiminimellä toimivalle perhehoitajalle. Kunta ottaa perhehoitajalle myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.

9. Ikäihmisten perhehoitajan vapaan mahdollistaminen
Perhehoitajan vapaan mahdollistaminen sitovasta tehtävästä tukee hänen jaksamistaan ja palvelee samalla hänen hoidossaan olevan ikäihmisen hyvinvointia.
Perhehoitajapariskunnille yhteinen vapaa on tärkeää parisuhteen kannalta. Tästä
syystä kuntien toimintaohjeissa vapaiden määrä on yleensä lain minimimäärää suurempi. Toimeksiantosopimusta tehtäessä vapaiden määrästä ja järjestämistavasta
sovitaan mahdollisimman tarkasti. Toimintaohjeessa on kuvattu erilaisia vapaiden
järjestämistapoja, niistä valitaan perhehoitajalle hänen toimintansa sisältöön sopiva
tapa ja huolehditaan siitä, että perhehoitaja pystyy pitämään vapaansa.
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10. Ikäihmisten perhehoitajan tuen järjestäminen
Perhehoitajan tarvitsema tuki määräytyy ensisijaisesti perhehoidossa olevan ikäihmisen tarvitseman hoivan ja muiden hänen tarvitsemiensa palvelujen perusteella.
Perhehoidon käynnistämisvaiheessa ja yllättävien muutosten sattuessa tarvitaan
usein intensiivisempää tukea. Oikeanlainen ja oikea-aikainen tuki eri muodoissaan
on tärkeää. Yhteistyön ja tuen toimiessa perhehoidon arviointi ja valvonta voivat
toteutua tarkoitetulla tavalla. Tuki kirjataan toimeksiantosopimukseen.
Valmennus, täydennyskoulutus, työnohjaus
Kaikkien ikäihmisten perhehoitajien on käytävä lakisääteinen valmennus ja kunnan
tulee järjestää ikäihmisten perhehoitajille mahdollisuus osallistua valmennukseen.
Valmennuksia järjestämällä kunta saa uusia perhehoitajia aloittamaan kunnassa.
Täydennyskoulutusten ja työnohjauksen järjestäminen tukee perhehoitajia heidän
tehtävässään. Perhehoitoliitto järjestää erityisesti perhehoitoon liittyviä täydennyskoulutuksia. Kunnan on hyvä tarjota ikäihmisten perhehoitajille myös kaikkia kunnan
omalle vanhustyön henkilöstölle järjestettyjä ikäihmisten hoitoa koskevia koulutuksia. Työnohjaus on myös tärkeä tukimuoto ja sitä voidaan järjestää perhehoitajalle
kunnan käytänteiden mukaisesti perhehoitajan tarvitsemalla tavalla. Työnohjausta
voidaan järjestää myös ennaltaehkäisevästi. Kunnan tulee mahdollistaa perhehoitajan pääsy koulutuksiin ja työnohjaukseen järjestämällä sijaishoito ja maksaa hänelle
kunnan kanssa sovittujen koulutusten ja työnohjausten ajalta hoitopalkkio.
Hyvinvointi- ja
terveystarkastukset
Perhehoitajan hyvinvoinnin turvaamiseksi ja jaksamisen seuraamiseksi
kunta järjestää hänelle lakisääteisiä
hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.
Tarkastuksilla tuetaan perhehoitajan
voimavaroja ja otetaan käyttöön toimia, joilla ehkäistään ongelmien syntymistä ja kehittymistä. Perhehoitajan
terveydentilaa ja toimintakykyä
selvitetään kliinisillä tutkimuksilla
ja muilla menetelmillä sekä tarvittaessa sovitaan jatkotoimenpiteistä.
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Tarkastuksen tekijän on hyvä olla perehtynyt perhehoitajan tehtävään. Tarkastuksen
sisältönä voidaan käyttää samaa tarkastusmallia kuin omaishoitajien tarkastuksissa.
Tuen järjestämiseksi vastuutyöntekijän nimeäminen
Kuntaan tulee nimetä ikäihmisten perhehoidon vastuutyöntekijä ja hänelle varahenkilö. Vastuutyöntekijä vastaa perhehoitajan saamasta tuesta ja toimii läheisessä
yhteistyössä perhehoitajien kanssa. Vastuutyöntekijä seuraa ja arvioi asiakkaan perhehoidon toteutumista yhdessä perhehoitajan kanssa.
Riittävän tuen saamisen ja vastuutyöntekijän tapaamisen mahdollistaminen
perhehoitajalle
Toimeksiantosopimusta tehtäessä sovitaan ja kirjataan siitä, miten ja milloin perhehoitajalla on mahdollisuus tavata vastuutyöntekijäänsä ja saada riittävästi tukea
tehtäväänsä. Perhehoidon tuki on tärkeä räätälöidä tapauskohtaisesti perhehoitajan
kanssa. Riittävä yhteydenpito on perusta toimivalle yhteistyölle. Vuosittain on hyvä,
että vastuutyöntekijä käy perhehoitajan kanssa varsinaisen kehityskeskustelun.
Yhteistyö ikäihmisten perhehoitajan kanssa
Perhehoitajan ja kunnan vastuutyöntekijän sekä kaikkien kunnan ikäihmisten palveluissa toimivien työntekijöiden välinen yhteistyö ja heidän rooliensa selkeys on perustana toimivalle tuelle ja sitä kautta hoidettavien ikäihmisten hyvinvoinnille. Yhteistyö
ja tutustuminen on hyvä aloittaa jo valmennusvaiheessa. Molemminpuolinen luottamus, arvostus ja avoin vuorovaikutus ovat tärkeitä. Tarvittaessa perhehoitajan
kanssa voidaan miettiä erilaisia ratkaisuja käytännön avun järjestämiseksi perhehoitoon perhehoitajan jaksamisen turvaamiseksi, varsinkin jos perhehoidossa on haastavia tilanteita ja hoidettavilla paljon hoidon tarvetta. Hyvällä yhteistyöllä luodaan
jatkuvuutta perhehoidolle.

11. Toimeksiantosuhteinen perhehoito ja toiminimellä
toimiminen
Toimeksiantosuhteinen perhehoitaja voi toimia myös toiminimellä. Perhehoitoa
määrittää siinäkin tapauksessa perhehoitolaki ja siihen liittyvä lainsäädäntö.
Perhehoitolain mukaan toimeksiantosopimuksen tekevät kunta ja perhehoitaja (luonnollinen henkilö, ei toiminimi). Toimeksiantosopimuksessa sovitaan hoitopalkkion
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ja kustannusten korvauksen maksamisesta toiminimelle. Kyse ei siten ole ostopalvelusopimukseen perustuvasta laskutuksesta. Toiminimellä toimiessaan perhehoitajan tulee hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta y-tunnus, ja hän voi halutessaan
hakeutua ennakkoperintärekisteriin. Ennakkoperintärekisteriin hakeutuminen ei ole
kuitenkaan pakollista. Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta vastaa perhehoitajan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja maksaa eläkevakuutuksen myös toiminimellä toimivan perhehoitajan osalta.
Jos toiminimellä toimiva perhehoitaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, toimittaa kunta suorituksesta ennakonpidätyksen ja pidättää hoitopalkkiosta eläkevakuutusmaksun, jota kunta ei ilmoita tulorekisteriin. Ennakkoperintärekisteriin
kuuluvan perhehoitajan palkkiosta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, mutta
hoitopalkkiosta pidätetään eläkevakuutusmaksu. Ennakkoperintärekisteriin kuuluva perhehoitaja huolehtii itse verojensa maksusta maksamalla ennakkoveroa
Verohallinnolle. Toiminimellä toimiva perhehoitaja tekee perhehoitotoiminnasta
elinkeinotoiminnan veroilmoituksen. Hoitopalkkiosta ei peritä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua eikä myöskään kunta ole velvollinen maksamaan työnantajan
työttömyysvakuutusmaksua. Kunnan ei tarvitse suorittaa hoitopalkkiosta työnantajan sosiaaliturvamaksua.
Toiminimellä toimiva toimeksiantosuhteinen perhehoito ei ole yrittämistä eikä sitä
pidä sekoittaa luvanvaraiseen ammatilliseen perhehoitoon.

12. Ammatillinen yksityinen ikäihmisten perhehoito
Ammatillista yksityistä ikäihmisten perhehoitoa säätelee
Kunta voi ostaa
perhehoitolain lisäksi laki yksityisistä sosiaalipalveluista
perhehoidon
(922/2011). Ammatilliselle perhehoidolle toimiluvan
ammatilliselta
antaa Aluehallintovirasto. Ammatilliselta perhehoidon
perhekodilta.
vastuuhenkilöltä vaaditaan soveltuva opisto/AMK-tason
koulutus ja vähintään kolmen vuoden kokemus ikäihmisten hoitamisesta. Ammatillisessa perhekodissa voi
kahdella perhehoitajalla olla maksimissaan 7 hoidettavaa, jos tilat ovat riittävät.
Aluehallintovirasto tekee tarkastuskäynnin suunniteltuun perhekotiin toiminnan
suunnitteluvaiheessa ja aina tarvittaessa sekä pyytää lausunnon perhekodin kotikunnasta. Ammatillisella perhekodilla on oltava toimintasuunnitelma, omavalvontasuunnitelma ja lääkehoidon suunnitelma. Ammatillinen perhekoti voi myydä palvelujaan
kunnille ja myös itse maksaville asiakkaille.
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Ammatillinen ikäihmisten perhehoito on sisällöltään samanlaista perhehoitoa kuin
toimeksiantosopimussuhteinenkin. Kunta voi ostaa ammatilliselta perhekodilta
perhehoitoa vuorokausihinnalla tai myöntää asiakkaalle sitä varten palvelusetelin.
Perhehoitoyrityksen ja kunnan väliseen toimintaan laaditaan yleinen sopimus ja
asiakkaista tehdään omat sopimuksensa. Kunta laatii ammatillisen ikäihmisten perhehoidon sääntökirjan, jolla ohjeistaa ammatillisen perhekodin ja kunnan välistä toimintaa. Kunta tekee yhteistyötä asiakasasioissa ammatillisen perhekodin kanssa ja
valvoo alueellaan olevaa ammatillista perhekotia.

13. Ikäihmisten perhehoidon laadun valvonta
Laadukas ikäihmisten perhehoito tuottaa tyyKunta valvoo alueellaan
tyväisiä ikäihmisiä omaisineen ja tehtävässään
sijaitsevia ikäihmisten
hyvin jaksavan perhehoitajan. Kunta vastaa siitä,
perhekoteja.
perhehoito järjestetään lakien, ohjeiden ja hyvän
toiminnan periaatteiden mukaisesti. Hyvän perhehoidon edellytyksenä ovat kunnan toimivat
prosessit perhehoidon järjestämisessä ja palveluohjauksessa. Kunnan toimijoiden
roolit, tehtävien selkeys ja yhteistyön sujuvuus ovat tärkeitä perhehoidon laadun
kannalta. Prosessien riittävän tarkka kuvaaminen auttaa hahmottavaan perhehoidon
kokonaisuuden ja tuo näkyväksi sen, kuinka ikäihmiset saavat perhehoitoa ja keitä
palvelun tuottamisessa on mukana.
Ennakoivaan valvontaan kuuluu valmennukseen sisältyvä kotikunnan lausunto ja
yhteinen arviointi sekä henkilön ja kodin hyväksyminen. Suunnitelmallista valvontaa
on myös mahdollisimman ohjeellinen ja tarkka toimintaohje, perhehoitajan tuki ja
sen järjestäminen, hyvä yhteistyö sekä riittävä määrä valvontaan liittyviä käyntejä
perhekodissa.
Kunnalla tulee tehdä perhehoidon omavalvontasuunnitelma ja seurata perhehoidon
laatua suunnitelmallisesti. Palautetta on kerättävä ikäihmisiltä ja heidän omaisiltaan
vuosittain kirjallisesti tai haastattelemalla. Seuranta- ja arviointitiedon avulla kehitetään perhehoitoa edelleen.
Laadun valvontaan kuuluu myös, että reagoidaan asianmukaisesti ja välittömästi,
jos perhehoidon laadusta syntyy huoli. Tarvittaessa aletaan arvioimaan nopeasti riittääkö toiminnan korjauskehotus ja korjauksen tarkistus vai pitääkö toimeksiantosopimus purkaa.
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Lääkehoito perhehoidossa
Perhehoidossa toteutettavan lääkehoidon osalta kunnan tulee täydentää vanhuspalvelujen lääkehoidon suunnitelmaa perhehoidon erityispiirteet huomioiden.
Suunnitelmassa määritellään perhehoitajien oikeudet ja vastuut lääkehoidon toteuttamisessa huomioiden heidän koulutustaustansa ja varmistetaan heidän osaamisensa
sekä määritellään, missä he tarvitsevat kunnan työntekijöiden apua. Tarvittaessa
perhehoitajia perehdytetään lääkehoitoon, annetaan lisäkoulutusta ja varmistetaan
heidän osaamistaan. Tärkeää on erityisesti perhehoitoon kohdennetun lääkehoitokoulutuksen järjestäminen, hyvä perehdytys jokaisen ikäihmisen lääkehoitoon ja
mielellään säännöllinen yhteistyö kotihoidon työntekijän kanssa. Perhehoidossa suositellaan käyttämään lääkkeiden annosjakelua.
Paloturvallisuuden valvonta
Pelastusviranomaiset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita perhekodin turvallisuuden valvonnassa. Perhehoitajan on huolehdittava tilojensa turvallisuudesta. Tiloihin
tehdään toiminnan alussa selvitys poistumisturvallisuudesta, jonka tarkastaa paloviranomainen. Paloviranomaisen lausunto toimitetaan kunnalle. Paloturvallisuutta
seurataan perhekotitoiminnan aikana.

14. Perhehoidon myöntäminen ikäihmiselle
Kunta myöntää perhehoitoa eri muodoissaan ikäihmisen tarpeiden mukaan. Kunnan
toimintamallista riippuen esimerkiksi SAS-ryhmä tai palveluohjaaja arvioi yhdessä
ikäihmisen ja hänen läheistensä kanssa ikäihmisen palvelutarvetta. Päätöstä tehdessä otetaan huomioon ikäihmisen itsemääräämisoikeus. Ennen lopullista päätöstä
ikäihmiselle ja hänen läheisilleen annetaan mahdollisuus tutustua perhehoitoon.
Perhehoito sopii ikäihmiselle, jolla ei ole vielä laitoshoidon tarvetta, mutta jolle muut
avohoidon palvelut eivät ole riittäviä turvallisen omassa kotona asumisen takaamiseksi. Erityisesti perhehoito sopii yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevalle hauraalle
ikäihmiselle, joka ei tarvitse yöllistä apua ja liikkuu omatoimisesti korkeitaan yhden
henkilön ajoittain tukemana.
Perhehoidon myöntämisen arvioinnissa voidaan tarvittaessa käyttää luotettavia ja
riittävän monipuolisia arviointimenetelmiä. Toimintakyvyn heikentymistä ja omaishoitajan jaksamattomuutta tulisi arvioida ennakoivasti, niin että perhehoitoon sijoitus
tapahtuisi siinä vaiheessa, kun siitä on mahdollisimman paljon hyötyä ikäihmisen
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toimintakyvyn ylläpitämisessä ja säilymisessä mahdollisimman pitkään. Liian myöhäinen sijoitus perhehoitoon ei ole kenenkään etu inhimillisesti eikä taloudellisesti.
Hoidon oikea-aikaisuus, ikäihmisen ja hänen läheisensä kuuleminen sekä perhehoitajan valmiuksien arviointi ovat tärkeitä perhehoidon muodosta ja sijoittamisesta
päätettäessä. Ikäihmisen palvelusuunnitelma perhehoidon osalta on laadittava
tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja riittävän selkeästi.

15. Asiakasmaksupäätös ja laskuttaminen
Kunnan ikäihmisten palveluista vastaava henkilö tekee viranhaltijapäätöksen perhehoidon myöntämisestä ikäihmiselle. Päätöksestä ilmenee perhehoidon muoto ja
määrä sekä voimassaolo. Päätös toimitetaan ikäihmiselle. Kunta perii perhehoidon
eri muodoista omassa toimintaohjeessaan määritellyt asiakasmaksulain mukaiset
asiakasmaksut. Päällekkäisiä asiakasmaksuja ei saa periä, esimerkiksi jos perhehoidossa olevan luona käy kotisairaanhoitaja, kunnan kotihoidon maksua ei käynniltä
peritä.

16. Ikäihmisen tarvitsemien muiden palvelujen
järjestäminen
Kunta järjestää perhehoidon ohella muita hänen tarvitsemiaan palveluja. Perhehoito
on avopalvelua ja ikäihmisen oikeus muihin avopalveluihin, esimerkiksi kotisairaanhoitopalveluihin tai kuljetuspalveluihin, säilyy. Palvelusuunnitelmaa laadittaessa on
arvioitava, miten ikäihminen tulee saamaan kaikki tarvitsemansa palvelut. Jos kunta
sijoittaa ikäihmisen toisen kunnan alueella olevaan perhekotiin, perhekodin sijaintikunta järjestää ikäihmisen tarvitsemat muut palvelut ja laskuttaa niistä ikäihmisen
kotikuntaa.

Opas on koottu Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hankkeessa v. 2021.
Hanke on Lapin ja Koillismaan Leader-ryhmien yhteinen hanke,
jota hallinnoi Leader Pohjoisin Lappi ry
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Ota yhteyttä!

Perhekoti
Mummola

Mitä ikäihmisten perhehoito
on?
Perhehoito on kunnan
palvelua. Se on hoivan
ja huolenpidon järjestämistä yksityiskodissa.
Perhehoitoa haetaan
ikäihmisen oman asuinkunnan vanhuspalveluista, vaikka perhekoti
sijaitsisi toisella paikkakunnalla. Kunta myöntää
palvelun ja laskuttaa
asiakasmaksun.

Tornion seniorineuvonta:
puh. 040 669 2353
arkisin klo 8:00-11:30

Ikäihmisten perhehoito
on inhimillinen, kotoisan
ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto.
Se tarjoaa ikäihmiselle
yhteisöllisyyttä, yhdessä
tekemistä ja kokemista,
seuraa ja iloisen mielen
hyrinää.

Marianne ja Jouni Häkkinen tarjoavat Mummolassa lyhytaikaista ikäihmisten perhehoitoa
Tornion Kourilehdossa

Tutustu ikäihmisten perhehoitoon
videoiden avulla: www.perhehoitoa.fi

Marianne ja Jouni Häkkinen
Perhekoti Mummola
Perhekoti Mummola sijaitse
Kourilehdon vanhassa koulussa.
Mummola on viihtyisä ja kodikas
paikka, jossa välillä kuuluu myös
lasten riemua. Perhekoti sijaitsee
rauhallisella ja kauniilla paikalla
veden lähettyvillä. Pihapiiri on avara
maalaismaisema.
Perhekodissa on runsaasti tilaa liikkua ja oleilla. Ikäihmisille on isot
kahden hengen huoneet

Kourilehdon vanha koulu on ollut pariskunnalla jo pitkään. Kodissa asuu myös
kouluikäinen Eetu ja lapsenlapsia käy kyläilemässä.
Nyt pariskunta avasi ovensa myös
ikäihmisten lyhytaikaiseen perhehoitoon.
Perhe viihtyy luonnossa kalastaen,
marjastaen, sienestäen ja metsästäen
koirien kanssa. Pihapiirissä asustaakin
kolme jämptiä.
Tervetuloa tutustumaan! Ota rohkeasti
yhteyttä, niin sovimme ajan.
puh.040 704 7728/Marianne

Palvelut
Perhekotiin voi tulla ympärivuorokautiselle lyhytaikaiselle
jaksolle esim. omaishoitajan
vapaan ajaksi tai toipumis- tai
kuntoutusjaksolle sairaalahoidon
jälkeen ennen omaan kotiin
palaamista.
Kenelle perhehoitoa?
Perhehoito sopii yksinäisyyttä
ja toimettomuutta kokeville
ikäihmisille, joilla on
avustamisen, ohjaamisen, valvonnan ja huolenpidon tarvetta,
mutta omaakin toimintakykyä
vielä olemassa, mm. muistisairauksia sairastaville ikäihmisille.
Mitä perhekodissa tehdään?
Perhehoito on kodissa tapahtuvaa, oman näköistä elämää.
Kodin askareisiin saa osallistua,
yhdessä voidaan tehdä myös käsitöitä ja kuunnella Jounin haitarinsoittoa.
Ulkoiluun on hyvät mahdollisuudet ja puutarhanhoito onkin Mariannen rakas harrastus.

TOIMEKSIANTOSUHTEISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

TOIMEKSIANTOSUHTEISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA
Perhehoitaja, joka ei ole elinkeinonharjoittaja

OHJE

Perhehoitajan tiedot
Nimi
Osoite

Puhelin
Sähköposti
Valmennuskurssin suoritusaika

Valmennuskurssin suorituspaikka

Suunnitelman laatija ja ajankohta
Laatija

Päivämäärä

SUUNNITELMA PERHEHOITOMÄÄRISTÄ
JATKUVA PERHEHOITO
Kunta

Vuosi

Utsjoki

2020

Inari

2018

Sodankylä

2021

Pelkosenniemi

Palkkio Kulukorvaus
€/kk
€/kk

2021

1 000,00
838,49
1 087,00
1 034,00

615,00
567,86
631,26
631,07

2020

1 072,00

663,00

Henkilömäärä

Savukoski
Salla
Kemijärvi

Jatkuva perhehoito

0

Yhteensä €/kk
Palkkio Kulukorvaus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Yhteensä
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Yhteensä €/kk
Palkkio Kulukorvaus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Yhteensä
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO
Kunta

Vuosi

Utsjoki

2020

Inari

2018

Sodankylä

2021

Pelkosenniemi

2021

Palkkio Kulukorvaus
€/vrk
€/vrk

70,00
52,41
73,00
72,37

23,00
20,65
25,25
23,22

2020
75,00
Lyhytaikainen perhehoito

25,20

Hoitovrk/kk

Savukoski
Salla
Kemijärvi

0

TOIMEKSIANTOSUHTEISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

OSAVUOROKAUTINEN PERHEHOITO
Osavuorokautinen perhehoito perhehoitajan kotona
Palkkio Kulukorvaus
€/vrk
€/vrk

Hoitokerrat/kk

Yhteensä €/kk
Palkkio Kulukorvaus

Yhteensä

Alle 6 tuntia

2021

30,00
26,21
52,00
31,02

7,00
10,33
7,06
7,07

2020

51,00

7,05

Utsjoki

2020

Inari

2018

Sodankylä

2021

Pelkosenniemi

2021

50,00
26,21
73,00
51,69

13,00
10,33
13,13
13,13

Utsjoki

2020

Inari

2018

Sodankylä

2021

Pelkosenniemi
Savukoski
Salla
Kemijärvi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6-12 tuntia

Savukoski
Salla

64,00
Osavuorokautinen hoitajan kotona
Kemijärvi

2020

13,10
0

TOIMEKSIANTOSUHTEISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

Osavuorokautinen perhehoito hoidettavan kotona
Palkkio Km-korvaus
€/vrk
€/vrk

Matkat
km/kerta

Hoitokerrat/kk

Yhteensä €/kk
Palkkio Km-korvaus Yhteensä

Alle 6 tuntia
Utsjoki

2020

42,00

0,42

2021

63,00

0,44
0,44

2020

62,00

0,43

2020

85,00

0,42

2021

89,00

0,44
0,44

2020

87,00

0,43

2020

125,00

0,42

2021

130,00

0,44
0,44

Inari
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Salla
Kemijärvi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6-12 tuntia
Utsjoki
Inari
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Salla
Kemijärvi

yli 12 tuntia
Utsjoki
Inari
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Salla

128,00
0,43
Osavuorokautinen hoidettavan kotona
Kemijärvi

2020

0

VAPAAPÄIVIEN KORVAUS RAHANA LYHYTAIKAISESSA PERHEHOIDOSSA
Korvaus saadaan, jos on pelkästään lyhytaikaisia perhehoitoasiakkaita
Lyhytaikainen perhehoito
0 vrk
Muu perhehoito
0 vrk
Oikeus rahakorvaukseen
EI
Kunta
Vuosi
Utsjoki
2021
Inari
2021
Sodankylä
2021
Pelkosenniemi
2021
Savukoski
2021
Salla
2021
Kemijärvi
2021
Vapaapäivien rahakorvaus

€/vrk
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00

vrk/kk
0
0
0
0
0
0
0

€/kk
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Korvaus yhteensä

0

Laskelma kohdistaa korvauksen
kuntaan, josta hoidossa on
eniten asiakkaita. Todellisuudessa
maksu voi mennä toisin.

vrk/kk

TOIMEKSIANTOSUHTEISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

TARVITTAVAT (kertaluonteiset) HANKINNAT JA NIIDEN RAHOITUS
Hankinnat toiminnan aloittamiseksi
Toimitilat
Rakentaminen
Asuintilan korjaaminen
Muuta, mitä:

Hankintojen rahoitus
€
Omarahoitus
Käynnistämiskorvaus
Laina
Korko (%)
Takaisinmaksuaika (v)

Kalusto
Kalusteet
Apuvälineet
Turvalaitteet
Tietokoneet, puhelimet
Koulutusmaksut
Muuta, mitä:

Hankinnat yhteensä

€
0

0

Hankintojen rahoitus

0

VUOSIMENOT
€
Vuokrat hoitotiloista
Muut toimitilakulut
Ruoka
0 vrk/kk
Puhtaanapito, siivous
Ajoneuvokulut
Puhelin ja nettimaksut
Toimistotarvikkeet
Viriketoiminta
Vakuutusmaksujen korotukset
Markkinointi
Muut, mitä:
Korkokulut lainasta
Toimintamenot yhteensä

€/kk
€/kk
€/asukas/vrk
€/kk
€/kk
€/kk
€/kk
€/kk
€/kk
€/kk
€/kk

0 €/kk

€/kk

€/vuosi

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOIMEKSIANTOSUHTEISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

TOIMINNAN TULOS
TULOT JA MENOT
Tulot (säännölliset)
+ Hoitopalkkiot ja matkakorvaukset
+ Kulukorvaukset
+ Vapaapäivien rahakorvaukset
Tulot yhteensä
Menot (säännölliset ilman alkuhankintoja)
- Vuosimenot
- Lainan lyhennys
- Korot lainoista
Menot yhteensä
Jää hoitajille
= Tulot - menot
Lisäksi aloitusvaiheessa:
+ Saadaan käynnistämiskorvausta
- Aloitusvaiheen kertaluonteiset hankinnat
= Tulot - menot ensimmäisenä vuotena

€/vuosi

€/kk

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

(Lainoja ei ole huomioitu tässä)

TOIMEKSIANTOSUHTEISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

ARVIO VEROSTA JA NETTOTULOSTA
Verotuksessa on kaksi vaihoehtoa:

a) vähennetään saadut kustannusten korvaukset
b) vähennetään todelliset kulut
Tässä suunnitelmassa käytetään vaihtoehtoa a).
+

-

=
x
=

Ansiotulot
Hoitopalkkiot ja matkakorvaukset
Käynnistämiskorvaus
Kulukorvaukset
Ansiotulot yhteensä
Tulonhankkimiskulut
Käynnistämiskorvaukset
Kulukorvaukset
Matkakorvaukset
Muut vähennyskelpoiset kulut
Tulonhankkimiskulut yhteensä
Verotettava ansiotulo
Ansiotulojen veroprosentti
Arvio ansiotulojen tuloverosta

€/vuosi

Perhehoitajan nettotulo-odotus
+ Suunnitelman mukainen nettotulo
- Arvioitu tulovero
= Nettotulo-odotus

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

*)

*) Tämä laskelma verosta ja käteen jäävästä nettotulosta on tarkkuudessaan suuntaa antava.

Taloussuunnitelmapohja on koottu Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hankkeessa v. 2021.
Hanke on Lapin ja Koillismaan Leader-ryhmien yhteinen hanke, jota hallinnoi Leader Pohjoisin Lappi ry.
Ohjelma päivitetty:
25.10.2021
Vastuu ohjelman antamista tuloksista ja niistä tehtävistä johtopäätöksistä
Käyttäjä tietää, että ohjelma voi sisältää virheitä ja sen antamat tulokset ovat viitteellisiä.
Käyttäjä käyttää ohjelmaa ja tulkitsee sen tuloksia omalla vastuullaan.

AMMATILLISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

AMMATILLISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

OHJE

Elinkeinotoimintaa harjoittava perhekoti
Yrityksen tiedot
Yritysmuoto
Nimi

Puhelin

Osoite

Sähköposti

Y-tunnus

Yritys perustettu

Valmennuskurssin suoritusaika

Tilikausi

Valmennuskurssin suorituspaikka

Suunnitelman laatija ja ajankohta
Laatija

Päivämäärä

MYYNTISUUNNITELMA
JATKUVA PERHEHOITO
Kunta

Vuosi

Utsjoki

2021

Inari

2021

Sodankylä

2021

Pelkosenniemi

2021

Savukoski

2021

Salla

2021

Kemijärvi

2021

Hinta Henkilö- Yhteensä
€/vrk
määrä
€/kk

95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00

Itsemaksavat

Jatkuva hoito

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hoitovuorokaudet/kk
Ateriakulu/hlö/vrk
Ateriakulut €/kk

0

Hoitovuorokaudet/kk
Ateriakulu/hlö/vrk
Ateriakulut €/kk

0

0

LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO
Kunta

Vuosi

Utsjoki

2021

Inari

2021

Sodankylä

2021

Pelkosenniemi

2021

Savukoski

2021

Salla

2021

Kemijärvi

2021

Hinta
€/vrk

Hoitovrk/kk

125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00

Itsemaksavat

Lyhytaikainen hoito

0

Yhteensä
€/kk

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

AMMATILLISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

OSAVUOROKAUTINEN PERHEHOITO
Kunta

Hinta
Hoito- Yhteensä
€/vrk kerrat/kk
€/kk

Vuosi

Alle 6 tuntia

30,00
26,21
52,00
31,02

Utsjoki

2021

Inari

2021

Sodankylä

2021

Pelkosenniemi

2021

Savukoski

2021

Salla

2021

Kemijärvi

2021

51,00

Utsjoki

2021

Inari

2021

Sodankylä

2021

Pelkosenniemi

2021

50,00
26,21
73,00
51,69

Savukoski

2021

Salla

2021

Kemijärvi

2021

0
0
0
0
0
0
0
0

Itsemaksavat

Hoitovuorokaudet/kk
Ateriakulu/hlö/vrk
Ateriakulut €/kk

0
0

6-12 tuntia

64,00

Itsemaksavat

Osavuorokautinen hoito

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Perhehoidon hoitajatarve (suuntaa antavasti)
Hoidettavia keskimäärin
0,00
Hoitajatarve
0

MUU LIIKETOIMINTA (perhehoidon ohessa)
Ohje

Tuote/tuoteryhmä

Sisältyykö lukuihin alv? kyllä/ei:
Liike- Materiaalivaihto/v käyttö (%)

Ostopalvelut (%)

+
=

ei

Myyntikatelaskelma
Liikevaihto
Aineet ja tarvikkeet
Ostopalvelut
Myyntikate
Liiketoiminnan muut tuotot €/v

Muu liiketoiminta

0

€/v
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%

AMMATILLISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

INVESTOINNIT JA NIIDEN RAHOITUS
INVESTOINNIT PERHEKOTITOIMINTAAN
Ohje

Ivestoinnit perhekotiin
Rakennuksen hankinta

Kustannus
Haetaan
(sis. alv) € avustus %

Rakennusten hankinta yhteensä

0

0

Rakentaminen
Esimerkki

Rakentaminen yhteensä

0

Rahoitus
Haettava avustus (ELY, Leader)
Finnveran laina
Pankkilaina
Muu laina
Muut avustukset
Omarahoitus
Rahoitus yhteensä

Lainatiedot

0

0

Aineettomat investoinnit

Finnvera
Pankkilaina
Muu laina
Lainan lyhennykset €/vuosi

0

Investoinnit brutto
Käyttöpääoman kasvu
Rahoitustarve yhteensä

0

Investoinnit netto

0

0

0

0

TakaisinKorko maksuaika

Korkokulut €/vuosi (ennen lyhennyksiä)

Aineettomat investoinnit yhteensä

0

0

Koneet ja laitteet

Koneet ja laitteen yhteensä

€

0

Poistot
Rakentaminen
Koneet ja kalustot
Aineettomat investoinnit
Poistot yhteensä

4%
25 %
5 vuotta
0 €/vuosi

0
0

AMMATILLISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

INVESTOINNIT JA PÄÄOMAKULUT MUUSSA LIIKETOIMINNASSA
Ohje

Ivestoinnit
Maa-alueet
Rakennukset
Koneet ja kalusto
Aineettomat investoinnit
Investoinnit yhteensä
Käyttöpääoman kasvu
Rahoitustarve yhteensä
Investoinnit netto

Sisältyykö lukuihin alv? kyllä/ei:

Haetaan
€ avustus %

0
0

Investointien rahoitus
Tuet/avustukset (ELY, Leader)
Finnveran laina
Pankkilaina
Muut lainat
Muut avustukset
Omarahoitus
Rahoitus yhteensä

€
0

0

0

0
Lainatiedot

Korko

Takaisinmaksu/v

Finnvera
Pankkilaina
Muu laina
Korkokulut €/vuosi (ennen lyhennyksiä)
Lainan lyhennykset €/vuosi

MUUN TOIMINNAN PÄÄOMAKULUT
TÄLLÄ HETKELLÄ (ennen uusia investointeja)

Lainojen korot
Lainojen lyhennykset
Poistot

€/vuosi
€/vuosi
€/vuosi

Poistot suunnitelluista investoinneista
Rakentaminen
4%
Koneet ja kalustot
25 %
Aineettomat investoinnit
5 vuotta
Poistot yhteensä
0 €/vuosi

0
0

AMMATILLISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

VUOSIKULUT
PERHEKOTI

MUU TOIMINTA
€/kk

Ruokakulut
Henkilöstökulut

0
0

€/kk

Ohje

Aine- ja tarvikekulut
Ostopalvelut
Henkilöstökulut

0
0
0

Työntekijäpalkat

€/kk

Yrittäjän palkka

€/kk

Työntekijäpalkat

€/kk

Yksityisotot

€/kk

Yrittäjän palkka

€/kk

€/vuosi

Yksityisotot

€/kk

YEL vuosiansio

€/vuosi

YEL vuosiansio
Sivukulut

0 €/kk

Vuokrat ja vastikkeet
Muut toimitilakulut
Puhtaanapito, siivous
Ajoneuvokulut
Kalustokulut
Matkakulut
Kirjanpito ja muu taloushallinto
Puhelin- ja tietoliikennekulut
Toimistokulut
Viriketoiminta
Vakuutukset
Posti- ja rahaliikenne
Muut, mitä:
Toimintakulut yhteensä €/kk

Sivukulut

0 €/kk

Vuokrat ja vastikkeet
Muut toimitilakulut
Puhtaanapito, siivous
Ajoneuvokulut
Kalustokulut
Matkakulut
Kirjanpito ja muu taloushallinto
Puhelin- ja tietoliikennekulut
Toimistokulut
Vakuutukset
Posti- ja rahaliikenne
Muut, mitä:

0

Toimintakulut yhteensä €/kk)

0

AMMATILLISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

TULOS
PERHEKOTITOIMINNAN TULOS
Ohje
Tilikausi

0

TULOS
Liikevaihto
+ Liiketoiminnan muut tuotot
- Aineet, tarvikkeet, ostopalvelut
- Henkilöstökulut
- Liiketoiminnan muut kulut
Käyttökate
- Poistot
Liikevoitto
- Korot ja muut rahoituskulut
Tulos ennen veroja
Tulorahoituksen riittävyys
Tulorahoitus
- Verot (oy ja ok)
- Lainojen lyhennykset
- Yksityisotot (tmi, ay, ky)
= Yli-/alijäämä

1. vuosi

2. vuosi

€ %
0 ###

3. vuosi

Muutos
€
%

€

0

0

0

0

0

0

###

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

###
###
###
###
###
###
###
###

Muutos
%

AMMATILLISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

MUUN LIIKETOIMINNAN TULOS
Ohje
Tilikausi

0

TULOS
Liikevaihto
+ Liiketoiminnan muut tuotot
- Aineet, tarvikkeet, ostopalvelut
- Henkilöstökulut
- Liiketoiminnan muut kulut
Käyttökate
- Poistot
Liikevoitto
- Korot ja muut rahoituskulut
Tulos ennen veroja
Tulorahoituksen riittävyys
Tulorahoitus
- Verot (oy ja ok)
- Lainojen lyhennykset
- Yksityisotot (tmi, ay, ky)
= Yli-/alijäämä

1. vuosi
€ %
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###

0
0
0
0

2. vuosi
Muutos
€
%

3. vuosi
€

0

0

0

0

0

0

0

Muutos
%

AMMATILLISEN PERHEHOIDON SUUNNITELMA

KOKO YRITYKSEN TULOS
Tilikausi

1. vuosi

0

TULOS
Liikevaihto
+ Liiketoiminnan muut tuotot
- Aineet, tarvikkeet, ostopalvelut
- Henkilöstökulut
- Liiketoiminnan muut kulut
Käyttökate
- Poistot
Liikevoitto
- Korot ja muut rahoituskulut
Tulos ennen veroja
Tulorahoituksen riittävyys
Tulorahoitus
- Verot (oy ja ok)
- Lainojen lyhennykset
- Yksityisotot (tmi, ay, ky)
= Yli-/alijäämä
Ylijäämällä on katettava mm. osakeyhtiön jakamat

2. vuosi

€ %
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###
0 ###

€

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muutos
%

0
0
0
0
osingot ja tulevien vuosien investointien omarahoitus.

Taloussuunnitelmapohja on koottu Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hankkeessa v. 2021.
Hanke on Lapin ja Koillismaan Leader-ryhmien yhteinen hanke, jota hallinnoi Leader Pohjoisin Lappi ry.
Ohjelma päivitetty:

3. vuosi

Muutos
€
%

25.10.2021

Vastuu ohjelman antamista tuloksista ja niistä tehtävistä johtopäätöksistä
Käyttäjä tietää, että ohjelma voi sisältää virheitä ja sen antamat tulokset ovat viitteellisiä.
Käyttäjä käyttää ohjelmaa ja tulkitsee sen tuloksia omalla vastuullaan.

