
• Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus 
omais- ja perhehoitoon (v. 2016-2018) OSSI-hanke

• Etelä-Savon ammattiopiston, Esedun tavoite hankkeessa

• Tavoitteena on ammatillista perhehoitoa aloittelevien tai sitä toteuttavien 
Ikäihmisten perhehoitajien täydennyskoulutuksen sisällön suunnittelu ja 
pilottiryhmien (2) toteuttaminen sekä näiden kokemusten pohjalta 
koulutustoiminnan juurruttaminen Esedun opetuksen toteutussuunnitelmiin ja 
koulutustarjontaan vastaamaan alueelliseen perhehoidon työntekijöiden 
täydennyskoulutustarvetta. 



• Ikäihmisten perhehoidon täydennyskoulutus
• Järjestettiin kaksi pilottiryhmän koulutusta syksy 2017 ja kevät 2018
• Koulutuksen tavoite 

• Vahvistaa ikäihmisten perhehoitoa toteuttavien tai sitä aloittelevien perhehoitajien 
osaamista ikääntymisestä ja ammatillisesta perhehoidosta sekä tukea perhehoitajan 
jaksamista

• Koulutuksen sisällölliset tavoitteet:
• Teoreettinen tieto lisääntyy ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisesta ja siihen 

liittyvistä menetelmistä
• Verkostojen ja vertaistuen rakentuminen
• Perhehoitajan jaksamisen tukeminen 
• Perhehoidon laadun turvaaminen
• Ikäihmisten ammatillinen perhehoito, perhehoitaja yrittäjänä



• Koulutuksiin ohjautui valmennuksen käyneitä ja ammatillisesta perhehoidosta 
kiinnostuneita henkilöitä

• 1. ryhmä 30.8.-16.11.17, osallistujat 
• omaishoitaja ja omaishoidosta kiinnostunut henkilö,                                                

2 kehitysvammaisten toimeksiantosuhteista perhehoitoa toteuttavaa henkilöä           
perhehoidosta kiinnostunut / hoitotyössä toimiva perushoitaja - yht. 5

• Ikäihmisten ammatillinen perhehoito, perhehoitaja yrittäjänä – toteuttajana Miksei Oy
• Yrittäjyyden sisällön lisäksi, luentoja täydennettiin paloturvallisuuden, rakennusmääräysten, 

vakuutusten sekä terveydensuojelun info-tilaisuuksilla

• Palaute ryhmältä oli positiivista, sisältö koettiin tarpeellisena, mm. ikäihmisten 
eettinen kohtaaminen koettiin tärkeänä ja kuoleman kohtaamista sisällössä olisi saanut 
olla myös. Työhyvinvointipäivässä osallistuja kertoi oppineensa rajaamaan työtään –
tähän hän oli saanut myös tukea hankekoordinaattorilta.



• Koulutuksiin ohjautui valmennuksen käyneitä henkilöitä

• 2. ryhmä 22.1.-13.3.18, osallistujat 
• ikäihmisten ammatillisen perhekodin toiminnassa aloittanut pariskunta
• toimeksiantosopimuksella ikäihmisten perhekotia pitävä ja ammatillisesta perhekodin 

perustamisesta kiinnostunut pariskunta                       
• perhehoidosta kiinnostunut hoiva-avustaja - yht. 5

• Ikäihmisten ammatillinen perhehoito, perhehoitaja yrittäjänä – toteuttajana Xamk
• Yrittäjyyden sisällön lisäksi, luennot olivat paloturvallisuudesta, rakennusmääräyksistä, sekä 

terveydensuojelusta

• Palaute 
• Ikääntymisestä ja sairauksista luentoja ei koettu tarpeelliseksi, sen sijaan työehtosopimuksista 

olisi toivottu tietoa. Tämä johtui osittain koulutuksessa olevien aiemmasta hoitoalan taustasta. 
Paras anti opiskelujaksosta oli sosiaalisen verkoston luominen ja digitaalisen yhteydenpidon 
mahdollistuminen.



• Ikäihmisten perhehoidon valmennus

• Keväällä 2018 Esedun opettaja on ollut mukana Ikäihmisten 
perhehoidon valmennuksessa, jossa osallistujia on ollut 14. Näistä 
valmennuksessa olleista kaksi on jo aloittanut kiertävänä 
perhehoitajana toimimisen.

• Kokemuskouluttajan kautta on noussut myös 
täydennyskoulutustarpeita, mm. perhehoitajien verotukseen ja 
verovähennyksiin liittyen. Myös vertaistuen merkitys on korostunut.



• Omais- ja perhehoidon verkko-opinnot

• Pilotin toteutus: verkko-opintoina Moodle-alustalla 15.8.-15.10 2018

• Koulutus on tarkoitettu kaikille perhetyöstä kiinnostuneille

• Kaksi opintokokonaisuutta:

• Omais- ja perhehoidon perusteet 3 osp
• Omais- ja perhehoidon käsitteet ja lainsäädäntö

• Perhehoidon laatusuositukset ja valvonta

• Perhehoidon moniammatillinen toimintaympäristö

• Ammatillinen ja toimeksiantosuhteinen perhehoito

• Ikääntyneet perhehoidon asiakkaat 2 osp
• Ikääntyvän/ ikääntyneen ihmisen hyvä elämä ja sen tukeminen



• Esimerkkejä hankkeen jälkeen Esedun koulutustarjonnasta / 
täydennyskoulutuksesta ikäihmisten perhehoitajille

• Muistityö
• Muistisairaudet - Muistiystävällinen Suomi –ohjelma - Aivoterveys - Kognitiivinen 

ergonomia
• Muistisairaan hoitopolku
• Muistisairaan hyvä hoito ja huolenpito
• Muistisairaan oman elämän tukeminen 

• Hyvinvointiteknologia
• Arkiteknologia
• Turvallisuusteknologia
• Vuorovaikutteinen teknologia


