
   

 

 
 

                

   

Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hanke 

Hankeaika: 1.9.2019-28.2.2021 
 
Hankkeen päämääränä on parantaa alueen kylien ja maaseudun asukkaiden sote- ja hyvin-

vointipalveluiden saatavuutta perhehoitajuuden ja yrittäjyyden uusilla toimintamalleilla ja 

näin edistää alueen työllisyyttä ja yrittäjyyttä, ihmisen hyvinvointia ja alueen vetovoimaa La-

pin ja Koillismaan harvaan asutuilla alueilla. 

Hankkeen päätavoitteet:  
1. Ikäihmisten perhehoidon vakiinnuttaminen toimivaksi hoitomuodoksi koko Lapin 

ja Koillismaan alueilla   
2. Paikallisen soteyrittäjyyden luominen ikäihmisten perhehoidon yhteyteen ja kun-

tien ja soteyrittäjien yhteistoimintamuotojen kehittäminen 
3. Monipalvelumallien ja monialayrittäjyyden kehittymisen tukeminen harvaan asu-

tuilla alueilla 
 

Hankkeen toimenpiteitä ovat mm: 
❖ Yleinen tiedottaminen mm. lehtijuttuja ja infotilaisuuksia ikäihmisten perhehoi-

dosta 
❖ Ikäihmisten perhehoidon valmennusten järjestäminen yhteistyössä kuntien 

kanssa 
❖ Kuntien tuki perhehoidon käynnistämisessä ja perhehoidon toimintaohjeiden 

laatimisessa/kehittämisessä 
❖ Koulutus, tutustumiskäynnit perhekoteihin ja opintoretket 
❖ Ammatillisten perhekotien tukeminen  
❖ Alueellinen työ: verkostopäivät ja alueellisen toimintaohjeen työstäminen yh-

dessä kuntien kanssa 
❖ Palveluyrittäjäksi haluavien ohjaus 

 
Työntekijät: 

• Tuulikki Ahola, projektipäällikkö, Sodankylä 
tuulikki.ahola@pll.fi, puh. 040 158 7213 

• Minna Heiskanen, projektityöntekijä, Kolari 
minna.heiskanen@pll.fi, puh. 040 545 1016 

• Päivi Taavo, projektityöntekijä, Kemijärvi 
paivi.taavo@pll.fi, puh. 040 486 6470 
 

 
Taustaa:  
 Lappi ja Koillismaa ikääntyy vauhdilla, ikääntyvien määrä kasvaa suhteessa muuta maata 

nopeammin. Väestössä 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa koko ajan vuoteen 2040 

mailto:tuulikki.ahola@pll.fi
mailto:minna.heiskanen@pll.fi
mailto:paivi.taavo@pll.fi


   

 

 
 

                

mennessä ja erityisesti yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa huomattavasti vuodesta 2020 läh-

tien. Hankealueella ikäihmisiä asuu harvaan asutulla maaseudulla ja välimatkat ovat pitkiä. 

Välimuotoisille ikäihmisten hoitomuodoille, kuten perhehoidolle, on kasvava tarve koko alu-

eella.  

Taustalla vaikuttaa myös hallituksen tavoite lisätä kaikkia perhehoidon muotoja ts. pitkäai-

kaista, lyhytaikaista ja osavuorokautista sekä perhehoitajan kotona että perhehoidettavan 

kotona tapahtuvaa hoivaa ja huolenpitoa. 

 Yhteistyötahot: alueen kunnat, Perhehoitoliitto ry, Lapin Liitto, SamiSoster ry, Lapin ja 

Koillismaan seudulliset yrityspalvelut – verkostot 

Hanketta rahoittaa EU:n maaseuturahasto, ELY-keskukset ja kunnat. Lähes kaikki Lapin 
kunnat ja Koillismaan kunnat ovat mukana hankkeessa. Hankkeessa ovat mukana kaikki 
Lapin Leader-ryhmät ja Koillismaan Leader-ryhmä. Hanketta hallinnoi Leader pohjoisin 
Lappi 
 

Facebook-ryhmä: Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen 

Internet-sivut: https://www.pohjoisinlappi.fi/perhehoitoa-ja-palveluyrittajyytta/ 

 

    

  

 

 

        

  

  

   

 


