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PERHEHOITOA JA PALVELUYRITTÄJYYTTÄ –HANKE
2017-2019

HANKKEEN TULOKSET
15.3.2019

Tuulikki Ahola
Päivi Taavo
Esa Kaitila

Leader Pohjoisin Lappi ry.

HANKKEEN TAUSTAA

 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 
sekä Lapin alueellisen maaseudun kehittämisohjelman 
mukainen yleishyödyllinen kehittämishanke

 Hankeaika 1.1.2017 – 15.4.2019
 Lapin ELY-keskus
 Budjetti: 298 756,00 €

 Kuntien suora rahoitus 14 938,00 €
 Hankkeessa mukana 7 Pohjois- ja Itä-Lapin kuntaa
 3 hanketyöntekijää (Sodankylä, Kemijärvi, Ivalo)
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PERHEHOITOA JA PALVELUYRITTÄJYYTTÄ – HANKE

TAVOITTEET:
1. Luoda paikallista, verkostoitunutta ja järjestöyhteistyötä tukevaa sote-

yrittäjyyttä
2. Tehdä ikäihmisten perhehoito tunnetuksi ja toimivaksi toimintamuodoksi 

alueella

TOIMENPITEITÄ mm:
 Tiedotustilaisuudet ikäihmisten perhehoidosta ja sote-yrittäjyydestä 

kiinnostuneille kuntien ja kylien asukkaille sekä järjestöjen ja kuntien 
toimijoille

 Ikäihmisten perhehoidon valmennusten järjestäminen
 Sote-yrittäjyydestä kiinnostuneiden tukeminen eri tavoin
 Koulutus, tutustumiskäynnit perhekoteihin ja opintoretket
 Sääntökirjojen ja toimintaohjeiden laatiminen kuntien toimijoiden kanssa
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YHTEISTYÖTÄ TEHTY

 Kunnat
 Kyläyhdistykset
 Perhehoitoliitto
 STM:n kärkihankkeet (I&O ja LAPE)
 Maakunnan sotevalmistelu ja ennakointi
 Siun Sote, ESSOTE 
 Omaishoitajaliitto
 Eläkeläisyhdistykset
 Seudulliset yritysneuvojat ja yrittäjäyhdistykset
 Oppilaitokset ( yliopistot ja amm. opistot, Kiteen kansanopisto )

KOULUTTAUDUTTU PERHEHOIDON VALMENTAJIKSI

Perhehoitoliiton kouluttajakoulutus (4 pv)

• Tuulikki Ahola käynyt koulutuksen jo aiemmin

• Esa Kaitila ja Päivi Taavo kävivät koulutuksen 
loppuvuodesta 2017 ja alkuvuodesta 2018

• Lisäksi osallistuttu 3 kertaa Perhehoitoliiton 
järjestämiin kehittämispäiviin Jyväskylässä.
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HANKKEEN KOTISIVUT

HANKKEEN KOTISIVUT

• https://www.pohjoisinlappi.fi/perhehoitoa-ja-palveluyrittajyytta/

• Hankkeen työntekijät laativat kotisivujen sisällön

• Hankkeen web-sivuilla kerrotaan hankkeesta ja sen tavoitteista, 
ikäihmisten perhehoidosta ja palveluyrittäjyydestä kiinnostuneille sekä 
kuntien viranhaltijoille

• Ajankohtaista sivuille on tuotu tietoa viimeaikaisista tilaisuuksista ja 
tapahtumista, perhehoidon valmennuksista tai haettavista kiinteistöistä. 

• Linkitettiin Perhehoitoliiton valtakunnallisille sivuille
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VALMENNETTU 55 IKÄIHMISTEN PERHEHOITAJAA

VALMENNUKSET KUNNITTAIN

Valmennuskurssi Osallistujien määrä

Inari/ Utsjoki 1.kurssi 8

Salla 1.kurssi 12

Kemijärvi 1.kurssi 8

Kemijärvi/ Pelkosenniemi /Sodankylä, yht. kurssi 8

Sodankylä 1.kurssi 2

Kemijärvi 2. kurssi 8

Inari/Utsjoki, 2. kurssi 9

Yhteensä 55
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VALMENNUKSET KUNNITTAIN

 Lähihoitajia 15 ja sairaanhoitaja/terv.hoitajia 3
 Kotiaputyöyrittäjiä 7
 Eläkeläisiä 9
 Kaikilla kurssilaisilla kokemusta ikäihmisten hoitamisesta
 Kurssit vedettiin pareittain ja mukana oli myös paikallisia kouluttajia
 Valmennuksilla Sodankylässä ja Kemijärvellä vieraili ikäihmisten 

perhehoitaja Sodankylästä
 Utsjoen ja Inarin kursseilla perhehoitajia tavattiin Skypen välityksellä 

muualta Suomesta
 Kaikilla kursseilla kuntien edustajat kertoivat kuntien tarpeista

YOUTUBE-VIDEO IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON 
VALMENNUKSESTA
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YOUTUBE-VIDEO

• https://www.youtube.com/watch?v=XwcjBs_KHUE

• Video toteutettiin Inarissa 2018 valmennuksen osana

• Videon kuvasi ja editoi Inarin Viestintäpaja

• Videon tarkoituksena on 

• kertoa ikäihmisten perhehoidosta kiinnostuneille mitä perhehoito on 
• miten siihen kunnassa suhtaudutaan 
• minkälaista perhehoidon valmennuksessa on ja 
• mitä asioita siellä käsitellään sekä 
• mitä kokemuksia valmennukseen osallistuneilla oli käydystä valmennuksesta

Asukashuone lyhytaikaista perhehoitoa tarjoavasta Lokan perhekodista. 
Asiakkaita ovat omaishoidettavat ikäihmiset omaishoitajiensa vapaiden 
aikana.
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KYSELYT YRITTÄJILLE JA MAASEUTUTOIMIJOILLE

KYSELYT YRITTÄJILLE JA MAASEUTUTOIMIJOILLE

• Hankkeessa toteutettiin kaksi sähköpostikyselyä Kemijärven ja Inarin kuntien 
maaseututoimijoille ja yrittäjille loppuvuodesta 2018

• Kyselyillä kartoitettiin vastaajien halukkuutta ryhtyä sosiaali- ja terveysalan 
yrittäjäksi tai perhehoitajaksi

• Kyselyihin vastasi yhteensä vain 41 vastaajaa (n. 5 % kyselyn perusjoukosta)

• Kyselyyn vastanneista yli puolet oli kiinnostunut toimimaan yrittäjänä sosiaali- ja 
terveysalaan liittyvissä työtehtävissä

• Vain harva vastaaja oli kiinnostunut ryhtymään ikäihmisten perhehoitajaksi, mutta 
noin 20 prosenttia sanoi haluavansa lisätietoa perhehoidosta

• Yhteensä 15 henkilöä jätti yhteystietonsa henkilökohtaista yhteydenottoa varten.
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INFOTILAISUUDET

INFOTILAISUUDET

 Infotilaisuuksissa yht. 933 osallistujaa, lisäksi  esittelyä kymmenessä 
messutyyppisessä tilaisuudessa

 10 infotilaisuutta yleisölle kuntakeskuksissa
 11 infotilaisuutta kyläyhdistyksissä
 19 infotilaisuutta kuntatoimijoille (13 tilaisuutta toimihenkilöille ja 6 

tilaisuutta luottamushenkilöille)
 11 infotilaisuutta eläkeläis- tai omaishoitajayhdistyksille
 5 infotilaisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijaryhmille
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TOIMINTAOHJEET JA SÄÄNTÖKIRJAT

TOIMINTAOHJEET JA SÄÄNTÖKIRJAT

 Kaikkiin hankekuntiin työstetty ikäihmisten perhehoidon 
toimintaohjeet yhteistyössä kuntien toimijoiden kanssa

 Palvelusetelien sääntökirjoja työstetty Inarissa, Sodankylässä 
ja Kemijärvellä

 Sodankylässä otettiin käyttöön sähköinen palveluseteli 
ikäihmisten tukipalveluissa
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TIEDOTTEET JA LEHTIARTIKKELIT

LEHTIARTIKKELIT, TIEDOTTEET JA FACEBOOK-
PÄIVITYKSET

 Lehtiartikkeleita 20 kpl
Sompio, Inarilainen, Koti-Lappi, Perhehoito-lehti

 Tiedotteita, esitteitä, mainoksia
 Facebook-päivityksiä ainakin 26 kpl, mm. Leader Pohjoisin Lappi ry:n ja 

kuntien ja kansalaiskanavien sivuille
 Tiedotuksen teemat:

Mitä perhehoito on
Ikäihmisten määrän kasvu ja siihen vastaaminen
Ikäihmisten perhehoidon valmennukset
Perhehoidon alueellinen yhteistyö
Hankkeen tulokset

21

22



18.3.2019

12

TUTUSTUMISKÄYNNIT PERHEKOTEIHIN

TUTUSTUMISKÄYNNIT PERHEKOTEIHIN

 9 tutustumiskäyntiä Kolarin tai Lokan ikäihmisten 
perhekoteihin

 Valmennuskurssilaiset, kuntien toimijat
 Käynnit konkretisoivat perhekodin arkea ja perhehoitajan 

työtä
 Yksityiseen ammatilliseen ympärivuorokautista perhehoitoa 

tarjoavaan perhekotiin tutustuttiin Pertunmaalla
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PALVELUYRITTÄJYYS

 Ohjattiin yrittäjiä tai yrittäjäksi aikovia henkilökohtaisina ohjauksina (25 kpl) ja 
infotilaisuuksien yhteydessä, suunniteltiin tarvittavia palveluja

 Kotiapuyrittäjiä ohjattiin hakeutumaan palveluseteliyrittäjiksi (Sodankylä)
 Ohjattiin hakeutumisessa yksityisen sosiaalipalvelujen tarjoajaksi ja 

alvittomien palvelujen tuottajaksi (ilmoitus AVI:lle, omavalvontasuunnitelma, 
asiakassopimus- ja suunnitelma, asiakastietojen käsittely)

 Kotiaputyöyrittäjät suunnittelivat  tarjoavansa myös ikäihmisten perhehoitoa
 Yksi perhehoitaja ja yksi uusi palveluyrittäjä aloitti kotiapupalvelujen   

tarjoamisen
 Yksityistä ammatillista ympärivuorokautista perhehoitoa suunniteltiin

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ
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ALUEELLINEN KEHITTÄMISTYÖ

 Järjestettiin alueelliset perhehoidon verkostopäivät kaksi kertaa 
Rovaniemellä v. 2018 yhteistyössä STM:n kärkihankkeiden kanssa

 Kutsuttiin koolle ikäihmisten perhehoidon alueellinen työryhmä 
Skypellä seitsemän kertaa
 Kehitettiin ikäihmisten perhehoidon markkinointia
 Koottiin yhteistyössä:

 Alueellinen ehdotus ikäihmisten perhehoidon 
palkkioista, kulukorvauksista, perhehoitajan 
vapaapäivistä ja ikäihmisten perhehoidon 
asiakasmaksuista

JATKOKEHITTÄMISIDEOITA

 Jatkotoimet ikäihmisten perhehoidon 
vakiinnuttamiseksi toimivaksi hoitomuodoksi koko 
Lapin alueella

 Jatkotoimet sotepalveluyrittäjyyden lisäämiseksi 
harvaan asutuilla alueilla

 Jatkotoimet erilaisten sotepalvelualan 
monitoimijamallien kehittämiseen
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Ikäihmisten perhehoito on yksilöllistä ja inhimillistä hoivaa ja huolenpitoa.
Turvallisuus tuntuu sydämessä

LÄMMIN KIITOS KAIKILLE YHTEISTYÖKUMPPANEILLE!
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