
 
 

 

Hyvä elämä ikäihmiselle – eri toimijoiden tehtävät hyvän perhehoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa 
 

HYVÄN 
TOIMINNAN 

PERIAATE 

IKÄIHMINEN JA HÄNEN 
LÄHEISENSÄ PERHEHOITAJA KUNTA /  

VANHUSPALVELUT PERHEHOITOLIITTO 

ITSEMÄÄRÄÄMIS-
OIKEUDEN JA 
YKSILÖLLISYYDEN 
KUNNIOITTA- 
MINEN 

• Minua (meitä) kuullaan ja 
kunnioitetaan asumiseeni ja 
huolenpitooni liittyvissä asioissa. 

• Elämänhistoriani, tarpeeni, 
toiveeni ja hoitotahtoni tulevat 
huomioiduiksi. 

• Saan olla oma itseni mm. arvojeni, 
mielipiteitteni, uskontoni suhteen. 

• Minulla on mahdollisuus 
yhteisöllisyyteen ja yksityisyyteen. 

• Arvostan ikäihmistä ja hänen läheisiään. 
• Tunnistan ja huomioin ikäihmisen 

tarpeet yksilöllisesti.  
• Tutustun ikäihmisen elämäntarinaan ja 

otan sen huomioon. 
• Olen läsnä henkisesti ja fyysisesti. 
• Kunnioitan ikäihmisen hoitotahtoa. 
• Luon arkeen ikäihmistä kiinnostavaa 

sisältöä.  
• Tarjoan mahdollisuuden 

yhteisöllisyyteen ja yksityisyyteen.  
 

• Antaa tietoa vaihtoehdoista ja  
tarjoaa valinnan mahdollisuuden 
palveluiden suhteen.  

• Tunnistaa ikäihmisen tarpeet 
yhteistyössä ikäihmisen ja hänen 
läheistensä kanssa. 

• Tukee hyvän perhehoidon toteutumista. 
 

 

• Tuottaa perhehoidon hyvän 
toiminnan periaatteet. 

• Tekee yhteistyötä kuntien, 
perhehoitajien sekä muiden 
toimijoiden kanssa perhehoidon 
kehittämiseksi mm. tiedotuksen, 
koulutusten ja konsultoinnin 
avulla. 

OIKEUDEN-
MUKAISUUDEN 
TOTEUTUMINEN 

• Voin (voimme) luottaa, että saan 
tarpeitani vastaavaa hyvää hoivaa 
ja huolenpitoa. 

• Kohtelen ikäihmisiä oikeuden-
mukaisesti ja tasavertaisesti. 

• Huolehdin omalta osaltani, että 
ikäihminen saa muut tarvitsemansa 
palvelut.  
 

 
 

• Varmistaa, että perhehoito on 
todellinen hoivan ja huolenpidon 
vaihtoehto ikäihmisille. 

• Tekee perhehoidon toimintaedellytykset 
turvaavan toimintaohjeen. 

• Myöntää perhehoidon ikäihmiselle, jolle 
se arvioidaan sopivaksi vaihtoehdoksi ja 
joka haluaa perhehoitoon. 

• Vastaa perhehoitoon liittyvistä 
viranomaistehtävistä. 

• Tiedottaa perhehoidosta ja tukee 
näin mm. perhehoitajien 
rekrytointia ja yhdistystoimintaa. 

• Järjestää kouluttaja-koulutusta ja 
vastaa valmennusmateriaalista. 

• Pitää perhehoidon tietopaketin 
ajan tasalla. 

• Toimii perhehoitajien aseman 
parantamiseksi ja valvoo heidän 
oikeuksiensa toteutumista mm. 
tekemällä lausuntoja ja laki-
aloitteita sekä antamalla 
lakineuvontaa. 

• Tuottaa ohjeita perhehoidon 
toteuttamiseksi ja järjestämiseksi. 
 



  

 
     

OSALLISUUDEN 
TUKEMINEN JA 
VOIMAVARA- 
LÄHTÖINEN 
TOIMINTA 

• Tunnen kuuluvani perheeseen ja 
minulla on mahdollisuus ylläpitää 
suhteitani omaisiin, läheisiin ja 
ystäviin. 

• Minulla on mahdollisuus toteuttaa 
itseäni ja osallistua itselleni tärkei-
siin toimintoihin ja tapahtumiin 
kotona ja kodin ulkopuolella 
voima 

• varojeni mukaan. 
• Saan liikkua ja ulkoilla 

säännöllisesti. 
• Saan kokea rakkautta ja 

läheisyyttä. 
 

• Luon ikäihmiselle tasavertaisen aseman 
perheessä muihin perhekodin jäseniin 
nähden. 

• Tuen ikäihmisen osallistumista perheen 
toimintoihin. 

• Mahdollistan ja tuen ikäihmisen ja 
hänen läheistensä yhteydenpitoa.  

• Teen yhteistyötä ikäihmisen asioissa. 
• Luon mahdollisuuksia nauttia 

kulttuurielämyksistä.  
• Tuen arkiliikuntaa.  
• Annan läheisyyttä ja lämpöä. 

• Huolehtii perhehoitajien monipuolisesta 
ja riittävästä tuesta. 

• Varmistaa, että perhehoitajalla on 
mahdollisuus osallistua koulutus-, 
vertaistuki- ja virkistystilaisuuksiin.  

• Tukee perhekodin mahdollisuuksia 
käyttää kulttuuri- ja virkistyspalveluja. 

• Tarjoaa omalta osaltaan 
perhehoitajille mahdollisuuden 
koulutus-, vertaistuki- ja 
virkistystilaisuuksiin. 

 TURVALLISUUDEN 
HUOMIOIMINEN 

• Minua (meitä) kohdellaan hyvin ja 
kunnioittavasti. 

• Minulla on turvallinen 
elinympäristö. 

• Saan apua sitä tarvitessani ja 
lääkehoidostani huolehditaan.  

• Saan tarvitsemani terveyden- ja 
sairaanhoitopalvelut. 

 

• Noudatan salassapitovelvollisuutta. 
• Huolehdin siitä, että perhehoito on 

psyykkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti 
turvallista. 

• Huolehdin, että koti on turvallinen. 
• Noudatan viranomaismääräyksiä ja – 

ohjeita. 
• Annan lääkkeet ohjeiden mukaan. 
• Ennaltaehkäisen tapaturmia. 
• Seuraan ikäihmisen terveydentilaa ja 

välitän tietoa tarvittaessa eteenpäin. 
• Perehdytän sijaishoitajan hyvin. 
•  Teen kirjaukset sovitusti. 

 

• Hyväksyy perhehoitajan ja perhekodin. 
• Sijoittaa perhehoitoon ikäihmisiä, joille 

perhehoito arvioidaan sopivaksi. 
• Seuraa perhehoidossa olevan ikäihmisen 

tilaa, toimintakykyä ja hoitomuodon 
soveltuvuutta ikäihmiselle.   

• Valvoo perhehoidon laatua. 
• Järjestää perhehoidossa olevan 

ikäihmisen muut palvelut. 

• Järjestää kouluttajakoulutusta ja 
vastaa siitä, että kouluttajilla on 
valmiudet arvioida ennakko-
valmennukseen osallistuvien 
henkilöiden valmiuksia. 

• Antaa suosituksia perhekodin 
hyväksymisen kriteereistä ja 
hyväksymisen menettelyistä. 

VASTUULLISUUS • Minulla on mahdollisuus hyvään 
elämään ja saada tukea 
kuolemaan valmistautumisessa. 

• Hoivaan ja pidän huolta ikäihmisestä 
hyvin hoito- ja palvelusuunnitelman 
huomioiden.  

• Pidän yhteyttä omaisiin ja 
yhteistyökumppaneihin. 

• Sitoudun perhehoitajan tehtävään. 
• Otan vastaan ohjausta ja osallistun 

täydennyskoulutukseen. 
• Arvioin omaa jaksamista ja hyvinvointia. 
• Noudatan lakeja, ohjeita sekä hyvän 

toiminnan periaatteita. 

• Vastaa siitä, että hyvän perhehoidon 
järjestämiselle on olemassa riittävät 
edellytykset. 

• Vastaa siitä, että ikäihmisten perhehoito 
järjestetään lakien, ohjeiden ja hyvän 
toiminnan periaatteiden mukaisesti.  

• Toimii lakien, ohjeiden ja 
perhehoidon hyvän toiminnan 
periaatteiden mukaisesti. 
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