PERHEHOITO
Ikääntyvän väestön kodinomainen
ja toimintakykyä tukeva palvelu

PERHEHOITO PALVELUNA
• Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella perhekodissa ja perhehoitajan perheessä. Perhehoito on avohoitoa, joka toteutetaan yhteistyössä hyvinvointikuntayhtymän
muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.
• Perhehoito on yksilöllinen ja asiakaslähtöinen ikääntyvän
väestön palvelu.
• Perhehoito perustuu mm. sosiaalihuoltolakiin (710/1982),
sosiaalihuoltoasetukseen (6077/1983), perhehoitajalakiin
(312/1992) ja ikälakiin (980/2012).
• Laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 2013) mukaan perhehoidon perusarvoja ovat:
- ihmisarvon kunnioittaminen
- oikeus arvokkaaseen vanhuuteen
- oikeus hyvään kohteluun.

PERHEHOITO SOPII IÄKKÄÄLLE HENKILÖLLE,
• jolla on vaikeuksia selviytyä arjessa lisääntyneen avuntarpeen vuoksi, mutta joka ei vielä tarvitse palveluasumista
tai laitoshoitoa
• joka odottaa palveluasumispaikkaa
• joka kokee yksinäisyyttä tai turvattomuutta ja jonka
elämänlaatu on heikentynyt
• jolla on esim. muistisairaus, iän tuoma hauraus ja joka
tarvitsee toisen henkilön ohjausta ja tukea useita kertoja
päivässä
• joka tarvitsee sairaalajakson jälkeen
jatkohoito- tai kuntoutuspaikan ennen
kotiin palaamista
• joka tarvitsee vuorohoitopaikan
omaishoitajan lakisääteisten
vapaapäivien ajaksi.

PERHEHOIDON VAHVUUDET
• Perhehoito on inhimillinen, kodinomainen ja turvallisen arjen mahdollistava asumis- ja hoivamuoto, jossa yksilölliset
tarpeet ja toiveet tulevat huomioon otetuiksi.
• Perhehoito antaa hyvät mahdollisuudet käyttää yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemista hoivan ja huolenpidon perustana.
• Perhehoidossa iäkkäällä henkilöllä on mahdollisuus osallistua
perheen arjen askareisiin ja viriketoimintaan omien voimavarojen, jaksamisen ja halun mukaan. Osallisuus perheen
normaaliin arkeen tukee hänen toimintakykyään ja lisää
elämänlaatua.

• Perhehoidon vahvuuksia ovat muun muassa pysyvät ihmissuhteet, jatkuvuus ja koti elinympäristönä.
• Perhehoidossa on mahdollista antaa yksilöllistä hoivaa
ja huolenpitoa; ryhmäkoko on pieni ja hoitaja(t) pysyvät
samoina.
• Perhehoito mahdollistaa vertaistuen toisten samassa tilanteessa olevien kanssa sekä luo tilaisuuden säilyttää ystävyyssuhteet, yhteydenpidon sukulaisiin, harrastusten
jatkumisen ja tilaisuuden ulkoiluun.

IÄKÄS HENKILÖ PERHEHOIDOSSA
• on yksi perheenjäsen
• tuntee itsensä tärkeäksi, arvokkaaksi ja kokee 		
voivansa olla hyödyksi yhteisölle
• tulee hyväksytyksi omana itsenään
• saa käyttöönsä mahdollisuuksien mukaan oman
huoneen ja voi lisäksi käyttää ruokailussa ja muissa
arjen kokoontumisissa yhteisiä tiloja
• pystyy liikkumaan perhekodissa esteettömästi ja turvallisesti
• saa seurata tavallista perhe-elämää yhtenä perheen
jäsenenä
• saa tavata ja pitää yhteyttä omaisiin.

PERHEHOIDON MUODOT
• Perhehoito perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jolloin se voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista tai osavuorokautista.
• Pitkäkestoisessa perhehoidossa iäkäs henkilö muuttaa
asumaan perhehoitajan kotiin toistaiseksi. Perhekodissa hän
saa tarvitsemansa tuen ja avun päivän askareisiin, ateriat
sekä virikkeitä.
• Lyhytkestoisessa perhehoidossa perhekodissa asutaan ennalta sovittu ajanjakso. Se voi olla kestoltaan alle 14 vrk/kk,
kuten esim.
- välimuotoisena kuntouttavana palveluna iäkkään henkilön
kotiutuessa sairaalajakson jälkeen ennen paluuta omaan
kotiin
- omaishoidon vapaiden järjestelyissä.
• Osavuorokautinen perhehoito voi olla päivä- tai yöhoitoa,
joka on kestoltaan alle 8 h/päivä tai 12 h/yö.

PERHEHOITAJA JA -KOTI
• Perhehoitajaksi ryhtyminen edellyttää perhehoitajalta
lakisääteisen ennakkovalmennuksen käymistä. Lisäksi
perhehoitajan tulee olla valmiuksiltaan, kokemukseltaan
ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva sekä sitoutunut antamaan perhehoitoa.
• Hyvinvointikuntayhtymä hyväksyy perhehoitajan ja -kodin.
• Hoitaja ja hyvinvointikuntayhtymä solmivat yhdessä toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan hoitaja toimii perhehoitajana ja hänen kotinsa perhekotina.
• Perhekoti on esteetön ja turvallinen.
• Hyvinvointikuntayhtymä maksaa perhehoitajalle hoitopalkkiota ja kulukorvausta sekä antaa tukea ja ohjausta sekä
valvoo perhekodin toimintaa.

PERHEHOITAJA
• toteuttaa yhteisesti sovittuihin arvoihin perustuvaa perhehoitoa yksilöllisesti laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman
pohjalta
• hoivaa ja pitää huolta
• kuuntelee ja ymmärtää ihmisen elämänkulkua ja sen tuomia
erityistarpeita
• tekee yhteistyötä kuntayhtymän, omaisten, kotihoidon ja
muiden yhteistyökumppanien kanssa.

PERHEHOITOON HAETAAN
• ottamalla yhteyttä omais- ja perhehoidon ohjaajaan tai
• tekemällä Ilmoitus/hakemus hyvinvointikuntayhtymän
SAS-työryhmälle ilmoitus/hakemus asumis- ja hoivapalveluun –kaavakkeella.
• SAS-työryhmä (selvitä, arvioi, sijoita) on kuntayhtymän moniammatillinen yhteistyöryhmä.

• Ennen ilmoituksen/hakemuksen käsittelyä, omais- ja perhehoidon ohjaaja tekee arvion asiakkaan toimintakyvystä,
voimavaroista, hoidon ja palvelujen tarpeesta sekä soveltuvuudesta perhehoitoon yhteistyössä iäkkään henkilön ja
hänen läheistensä kanssa.
• Lyhytaikaiseen tai osavuorokautiseen perhehoitoon sijoittamisesta myönteisen tai kielteisen hallinnollisen päätöksen
tekee kotona asumisen tuen tulosyksikköjohtaja Erja Laulumaa.
• Pitkäaikaisen perhehoitoon sijoittamisesta myönteisen tai
kielteisen hallinnollisen päätöksen tekee moniammatillinen
SAS-työryhmä.
• Perhehoitoon sijoitetaan vain hakijan omalla tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella.
• Iäkäs henkilö, hänen omaisensa ja perhehoitaja tutustuvat
toisiinsa ja perhekotiin jo perhehoidon suunnitteluvaiheessa.
• Perhehoitoon sijoitettaessa iäkkäälle henkilölle laaditaan
yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.
• Perhehoidosta iäkäs henkilö maksaa hyvinvointikuntayhtymälle yhtymähallituksen vahvistaman asiakasmaksun.

”Se on kodinomainen paikka, jossa kaikkia kohdellaan
tasavertaisesti ja jossa on aktiviteettia”
”Koti on siellä, mihin voi purkaa omat tavarat”
”Tavallinen elämä riittää, saa seurata perheen elämänmenoa
ja tulla hyväksytyksi omana itsenään”

YHTEYDENOTOT:
Omais- ja perhehoidon ohjaaja Eila Silfver
Puh. 044 439 3756
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ras.fi
Tulosyksikköjohtaja Erja Laulumaa
Puh. 040 830 3138
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ras.fi
SAS-palveluohjaaja
Puh. 040 135 8116
Neuvonta- ja palveluohjaustiimi
NeuvoNurkka
Puh.040 135 7880
www.nettirassi.fi
www.ras.fi
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