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Perhehoito moni-ilmeisenä elinkeinona

 Elävöittää harvaan asuttuja alueita

 Uusi elinkeino joka mahdollistaa ikäihmisten asumisen kodissa ja perheessä

 Työllistää myös osatyökykyisiä henkilöitä ja jopa kokonaisia perheitä

 Voi toimia ns. sivuelinkeinona esim. matkailuyritykselle

 Muunneltavissa helposti ihmisen omien tarpeiden mukaiseksi

- Kiertävä perhehoito

- Osavuorokautinen perhehoito

- Lyhytaikainen perhehoito

- Pitkäaikainen perhehoito

- Ammatillinen perhehoito



Perhehoidon perustat kuntoon 

 Toimintaohjeet kunnille

 Rohkeutta uuden luomiseen!

 Kokemuksia ja upeita tuloksia jo nähtävissä; Ikäihmisten toimintakyvyn ja 

hyvinvoinnin lisääntyminen, työllistävyys sekä palvelun edullisuus!

 Perhehoitajia saadaan kun panostetaan vahvan perustan luomiseen

 Koulutus-/valmennusmalli joka varmistaa myös perhehoitajien rekrytoinnin sekä 

tukimuodot perhehoitajan tehtävässä =JATKUVUUS

 Lapissa hyvä hanke, sekä hienoja esimerkkejä perhehoidosta!



Perhehoidon uudempien 

toimintamuotojen kehittäminen

 Kiertävä perhehoito/kotiin annettava perhehoito vahvaksi osaksi  

ikäihmisten palvelujärjestelmää hankealueella 

 Ammatillinen perhehoito toimeksiantosuhteisen perhehoidon 

rinnalle

- perhehoidon itse ostaminen mahdolliseksi

- Hybridiyrittäjyys esim. matkailuyrittäjyys + perhehoito

 Yhtenäisemmät käytänteet alueiden perhehoitojärjestelmän 

vahvuudeksi     



Perhehoidon erot alueiden välillä

 Monenlaista huippuosaamista perhehoidon eri 

toimintamuodoissa Savo-Karjalasta muun Suomenkin 

käyttöön.

 Osaamisen ja kokemusten jakaminen

 Yhdessä kehittäminen ja oppiminen

 Ammatillista perhehoitoa ponnistetaan yhdessä 

käyntiin ja siihen kehitetään yhtenäisiä 

tarkastelukriteereitä AVI:n kanssa



PerhEke-hanke laajenee koko 

Savo-Karjalan alueelle Sekä Lappiin

 Materiaalia rekrytoinnin tehostamiseksi sekä perhehoidon näkyvyyden    

lisäämiseksi

 Dokumentti- ja opasmateriaalia ammatillisen perhehoidon 

käynnistämisestä ja käyttöön otosta; yrittäjyyspolku näkyväksi 

 Perhehoidon käytänteiden yhdenmukaistamista; alueiden välinen 

asukkaiden siirtyminen helpottuu

 Perhehoitajien tukimuotojen mallintaminen ja kehittäminen

 Ammatillisen perhehoidon yrittäjyysvalmennuksen kehittäminen

 Viranomaisyhteistyö esim. AVI

 Tiedotustyö sekä vaikuttaminen valtakunnan tasolla perhehoidon osalta



Metka Paapola Viinijärvellä

• Ensimmäinen ikäihmisten ammatillinen perhekoti Pohjois-Karjalaan, 

pilotoimme ja opimme

• Itsemaksavuuden mahdollistaminen

• Lupaprosessi kestänyt kauan

• Paljon tehtävää tiedottamisessa viranomaistahoille ammatillisen perhekodin 

ja esim. palveluasumisen eroista.



Ole yhteydessä, kehitetään yhdessä !
Sanna Kosonen 

Sanna.kosonen@kiteenkansanopisto.fi

Facebook PerhEke-hanke: 

- Paljon materiaalia erilaisista    

perhekodeista ja perhehoidosta.

Kiteen Ev. Kansanopisto

- Perhehoidon kehittämistyö

- Tuottaa perhehoidon valmennuksia ja  

koulutuksia. 

- Perhehoitajien tuki; Lisäkoulutukset,  

vertaistapaamiset, työnohjaukset sekä  

perhehoitajan tehtävässä jaksamisen

tukeminen.

Elokuva: Kotia aamusta iltaan
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