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• Asiakas ott aa yhteytt ä palveluohjaajan tai perhehoidon koordinaatt oriin: Hakemus perhehoitoon -lomakkeen täytt ö. 
• Pyyntö perhehoidon selvitt ämiseksi  voi tulla myös muiden ammatti  laisten kautt a.
• Palveluohjaaja toteaa perhehoidon tarpeen: palvelutarpeen arviointi  etupainott eisesti  perhehoito 

ennen palveluasumisen tarvett a.
• Perhehoitaja tutustuuhakemukseen: arvioi asiakkaan sopivuutt a omaan perhekoti in.

• Palveluohjaaja ilmoitt aa asiakkaalle perhehoitopaikan, 
perhehoidon koordinaatori kiertävän perhehoitajan.

• Asiakas käy tutustumassa perhekoti in ennen perhehoidon käynnistymistä TAI kiertävä perhehoitaja käy asiakkaan kotona 
tutustumiskäynnillä

• Palvelohjaaja tai perhehoidon koordinaatt ori antaa ti edot perhehoidon käytännöistä asiakkaalle (Perhehoidon sääntökirja)
• Perhehoitaja: Lopullinen räätälöinti  perhehoidon sopivuudesta asiakkaalle.

• Asiakas osallistuu asakassuunitelman tekoon
• Palveluohjaaja valmistelee toimeksiantosopimuksen ja asiakassuunnitelman sekä järjestää muut palvelut 

perhehoitoon (esim. koti hoito)
• Perhehoidon koordinaatt ori valmistelee toimeksiantosopimuksen kiertävästä perhehoidosta
• Perhehoitaja saa asiakassuunnitelman ti edoksi.
• Koti hoito/-sairaanhoiti  saa ti edon, mikäli asiakassuunnitelmassa säännölliset koti hoidon käynnit.

• Asiakas ja omainen antavat tarvitt avat ti edot sen hetken ti lanteesta
• Palveluohjaaja/perhehoidon koordinaatt ori antaa hoivaan liitt yvät (kuten lääkitys/dg) 

ajantasaiset ti edot perhehoitajalle

• Asiakas siirtyy perhehoitoon tai kiertävä perhehoitaja aloitt aa käynnit asiakkaan kotona.
• Perhehoitaja aloitt aa työnsä: antaa hyvää asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa perhehoitoa.
• Palveluohjaaja ilmoitt aa koti hoitoon/-sairaanhoitoon perhehoidon käynnistymisestä.

� Perhehoidon koordinaatt ori on tavoitett avissa ja perhehoitajien tukena, jos asiakkaan ti lanteessa/voinnissa 
tapahtuu muutos  � Tarvitt ava lisäkoulutus perhehoitajille ja palveluohjaajille (/ammatti  laisille)  � Vertaistuen, 
mentoroinnin tai tarvitt avan työnohjauksen järjestäminen  � Perhehoitajien ohjaaminen hyvinvointi - ja
 terveystarkastuksiin  � Uusien perhehoitajien koulutt aminen  � Sijaisten järjestäminen
• Perhehoitaja vertaisohjaajana tai mentorina muille perhehoitajille (koulutus vaaditaan)
• Koti hoito/-sairaanhoito: Hoidollinen tuki perhehoitajalle.

• Asiakas /omainen tai perhehoitaja on velvollinen ilmoitt amaan voinnin muutoksista.
• Kaikki tahot ovat vastuussa ilmoitt aa perhehoidossa tapahtuneista epäkohdista perhehoidon koordinaatt orille
• Perhehoidon koordinaatt ori vastaa perhekoti en valvonta yhdessä sijoitt ajakunnan kanssa ja omavalvontasuunnitelman 

päivitt ämisestä

� Asiakkaan voinnin muutoksen tai kuoleman johdota, perhehoitajasta johtuvista syistä tai perhehoidossa tapahtuneista 
epäkohdista johtuen.  � Perhehoito päätetään hallitusti  yhteistyössä perhehoidon koordinaatt orin/palveluohjaajan ja 
perhehoitajan sekä asiakkaan/hänen läheistensä kanssa.  � Palveluohjaaja huolehti i asiakkaan tarpeiden, tuen tai 
palvelujen tarpeen arviointnistaperhehoidon päätt yessä  � Tarvitt aessa toimeksiantosopimuksen irti sanomisilmoitus 
yhteistyössä koordinaatt orin kanssa perhehoitajalle
• Perhehoitaja: Toimeksiantosopimus päätt yy perhehoidon sääntökirjan ohjeistuksen mukaisesti 
• Koti hoito/-sairaanhoito saa ti edon perhehoidon päätt ymisestä


