
IKIKAIKU ELÄMÄNPERINTÖSÄÄTIÖ MAASEUDUN ELINVOIMAN TUKENA
- Ikikaiku-malli; omistautuminen maan ja ihmisen hyvinvoinnille 

Ikikaiku elämänperintösäätiölle 26.2.2020 /Tiina Kuisma 
LUONNOS 



Muodostuu kestävän kehityksen 
yhteisöllinen perhekoti, jossa 

hoivataan sekä ihmistä että maata. 

Vanhus asuu yksin maaseudulla. 
Talolla tai tilalla ei ole jatkajaa.

Mätsätään osapuolet, jos kaikki ok, 
kunta kirjoittaa perhehoidon 

toimeksiantosopimuksen.  

Maan hoidosta ja ihmisen 
hoivaamisesta kiinnostunut 

nuorempi henkilö.

Hakeutuu perhehoidon 
valmennukseen, jossa myös 

kestävän kehityksen sisältöjä.

Kunta,

Vanhusneuvosto, 

Kyläyhdistys,

Ikääntynyt asukas

Ikikaikusäätiön
ohjausryhmä

1. Ikikaikusäätiö lähtee kehittämään 
Perhehoitoliiton kanssa  
Kumppanuusmallia, jonka tavoitteena on:
a) kehittää maaseudun ikäihmisille 
Kestävän kehityksen yhteisöllistä perhehoitoa,
b) tukea maaseudun elinvoimaisuutta ja 
perinnetietoa,
c) mahdollistaa maaseudulle muuttoa ja
regeneratiivista alkutuotantoa,
d) Generoida luonto- ja metsähyvinvointia
osana koulutusta, hoivaa ja huolenpitoa;
GreenCare
- kuntoutumisen tukeminen
- kasvun tukeminen ja ohjaus

2. Luodaan sopimus, raportointi-
ja kirjaamismenettelyt, jolla 
toimintaa voidaan pilotoida paikallisesti.
Monistetaan ja skaalataan toimintamalli
maakunnalliseksi.

1. Kehitetään ikäihmisten kestävän kehityksen 
perhehoidon malli, johon koulutussisältöjä 
yhteistyössä Ikikaikusäätiön kanssa.    
2. Kestävän elämäntavan yhteisöt voivat 

osittain olla sotetyön tukena ja resurssina.   
3. Tulevaisuudessa toimintamallia esitellään
myös Perhehoitoliiton sivuilla.
4. Kunta tekee toimeksiantosopimuksen ja 
maksaa työkorvauksen perhehoitajalle. 

Perhehoitoliitto

1. Kunta, vanhusneuvosto tai ikääntyvä itse ottaa yhteyttä Ikikaikusäätiöön.
2. Ikikaikusäätiö toimii siltarakenteena mahdollistamassa sopivien perhehoitokumppanuuksien syntymistä.

3. Vanhus voi jatkaa kotona asumista, jonne hän saa hoivan sinne muuttavalta perhehoitajalta. Malli edistää työllistymistä.
4. Vanhuksen kuoltua ja perhehoidon päätyttyä tila siirtyy Ikikaikusäätiölle, joka koordinoi maa-alojen siirtymistä regeneratiivisen,

kestävän kehityksen ja perinnemaisemia suojelevan toiminnan piiriin. Tästä kierrosta syntyy hyvän kehä.

IKIKAIKU MAASEUDUN ELINVOIMAN TUKENA
- Ikikaiku-malli; omistautuminen ihmisen ja maan hyvinvoinnille 



Mitä Ikikaiku elämänperintösäätiö on?

IKIKAIKU-SÄÄTIÖ
➢tutkii ja edistää ekologisesti, taloudellisesti, yhteisöllisesti ja kulttuurisesti kestäviä elämäntapoja
➢tarjoaa väyliä maallemuuttoon, ja pyrkii pitämään suomalaista maaseutua asuttuna luomalla, 
turvaamalla ja kehittämällä elinehtoja luonnonmukaisuudelle, kestävyydelle ja yhteisöllisyydelle. 
Säätiö suojelee ihmistä osana luontoa.
➢tukee uudenlaista kulttuuria ja toimeentuloa maaseudulla
rakentamalla kestävyyden arvoille perustuvaa yhteisöllisyyttä.
Ikikaiku elämänperintösäätiö omistaa Tärkkilän yhteisöllisen maatilan.
https://www.tarkkila.fi/wp-content/uploads/2020/01/Ikikaiku-diaesitys.pdf

Ikikaiku-mallissa katsotaan Ikikaiku elämänperintösäätiön
ja ikäihmisten perhehoidon tavoitteita
samasta ikkunasta.  

https://www.tarkkila.fi/wp-content/uploads/2020/01/Ikikaiku-diaesitys.pdf


Mitä perhehoito on?

• Kunnan tarjoama palveluvaihtoehto
• Perustuu kunnan palveluohjaajan tekemään palvelutarpeen arvioon

• Perhehoidossa henkilö menee perhehoitajan kotiin päiväksi, tilapäiselle 
jaksolle tai pysyvästi asumaan

• Perhehoitaja voi tulla myös asiakkaan kotiin

• Perhehoito sopii kaikenikäisille
• Ikäihmisten perhehoitoa alettu laajemmin kehittämään vuodesta 2016 alkaen

•Tukee kotona asumista

•Uusi asumisen vaihtoehto 



Mitä perhehoito on?
•Perhehoidossa pieni ryhmä

• Enintään 4 ikäihmistä jos yksi perhehoitaja

• 5-7 asukasta, jos kaksi perhehoitajaa ja toisella lähihoitajakoulutus

• Osavuorokautinen perhehoito (kesto 3 – 8  h)
• Asiakasmaksu kuntien päätettävissä

• Tilapäinen perhehoito (kesto yli 8h – sovittu jakso)
• Asiakasmaksu kuntien päätettävissä

• Pitkäaikainen perhehoito (pysyvä asumismuoto)
• Asiakasmaksu 65% asiakkaan kuukausittaisista nettotuloista (sis. asuminen, 

ravinto, hoiva, hygienianhoito) 

• Perhehoidon palkkiot/asukas hoitajalle 2020: hoitopalkkio 816,21 euroa/kk + 
kulukorvauksen vähimmäismäärä 423,31 euroa/kk = 1239,43 euroa/asukas/kk

• https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/kuntainfo-
perhehoidon-palkkiot-ja-korvaukset-vuonna-2020

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/kuntainfo-perhehoidon-palkkiot-ja-korvaukset-vuonna-2020


Perhehoitaja 
• Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, 

kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on 
sopiva antamaan perhehoitoa
• Koko perheen on hyväksyttävä perhehoito, mikäli se tapahtuu 

perhehoitajan kotona

• Perhehoitajat käyvät lakisääteisen ennakkovalmennuksen ja heille 
järjestetään täydennyskoulutusta sekä muuta tukea

• Perhehoitaja ei ole yrittäjä eikä työsuhteessa kuntaan

• Kunta ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan 
mm. hoitopalkkiosta, kustannusten korvaamisesta sekä perhehoitajan 
tuesta
• Lakisääteinen eläketurva ja tapaturmavakuutus



Mitä perhehoidossa tehdään?

Pieni ryhmä mahdollistaa toiminnan suunnittelun yksilöllisesti 
perhehoidossa olevan toimintakyvyn ja toiveiden mukaan:

• Ulkoillaan, syödään

• Luetaan lehtiä ja kirjoja, tehdään käsitöitä

• Liikutaan, hoidetaan puutarhaa ja eläimiä

• Eletään yhteistä arkea

”Parasta perhehoidossa on yhdessä oleminen ja jutteleminen”

Ikikaiku-mallissa kestävän kehityksen yhteisöllisessä perhehoidossa 
perhehoitaja ja ikääntyvä saavat lisäksi kattavan kumppanuus- ja verkostotuen 
kestävän elämäntavan yhteisöiltä. GreenCare-käytännöt kuuluvat arkeen. 
Maan ja paikan perinne siirtyvät arvokkaaksi yhteisvauraudeksi ja 
tulevaisuuden yhteiseksi hyväksi.  





Perhehoidon vahvuudet 

• Ympäristönä KOTI

• Perhehoitaja sama tuttu ihminen

• Yksilöllinen hoiva ja huolenpito

• Kiireettömyys

• Yhteisöllisyys ja mahdollisuus olla osa perhettä
• Mahdollisuus osallistua kodin askareisiin ja perheen yhteisiin harrastuksiin

• Antoisa, merkityksellinen työllistyminen.



Perhekoti

•Perhekoti on yksityiskoti, jossa perhehoitaja asuu 

•Perhehoito voi tapahtua myös asiakkaan kotona

•Perhehoito on valvottua ja se perustuu Perhehoitolakiin 
(236/2015)

•Perhekotiin / perhehoitajaan tutustutaan ennen 
perhehoidon alkamista



Mitä kestävän kehityksen yhteisöllinen perhehoito on?

• Ikikaiku-mallissa maaseudun ikäihmiset ja maalle asumaan haluavat nuoremmat kohtaavat.
• Kunnan palveluohjaus tuntee alueen ikäihmisten tarpeet ja toiveet. 
• Ikikaikusäätiö toimii maaseudulle muuttajien välittäjänä.
• Perhehoitoliitto valmentaa perhehoitajia, Ikikaikusäätiö ohjaa valmennettavat koulutukseen.
• Ikikaiku-mallin valmennukseen liitetään kestävän kehityksen sisältöjä.
• Maallemuuttaja muuttaa ikäihmisen tiluksille perhehoitajaksi antamaan hoivaa ja huolehtimaan maasta.
• Kunta maksaa perhehoitajalle korvauksen toimeksiantosopimuksen perusteella 

ja perii asukkaalta sosiaalipalvelulain perusteella hoitomaksun. 
• Perhehoitajan ja ikäihmisen välillä ei liikuteta rahaa, ikääntyvän hoitomaksu ja kulukorvaus kattavat 

yhteisökodin kustannukset ja asukkaiden toimeentulon. 
• Ikäihmisen perhehoidon toteutumista arvioi ikääntyvä itse ja kunnan palveluohjaus, 
• Perhehoito on mahdollista niin pitkään kuin vanhus ei tarvitse tuetumpaa hoivaa (esim. pitkälle 

edennyt muistisairaus, sairaalahoitoa edellyttävät komplikaatiot yms.) 
• Yhteisökodin perustana on testamenttisopimus kiinteistön siirtymisestä Ikikaikusäätiön haltuun

ikäihmisen kuoleman jälkeen
• Ikikaikusäätiö liittää lunastetun maa-alueen regeneratiivisen viherinfran kokonaisuuteen, 

jonka maanhoidon, maiseman ja perinteen kunnioittamisen periaatteet asukas on hyväksynyt 
sopimuksen allekirjoittaessaan. 



Tärkeitä linkkejä:

”Kestävän hyvinvointivaltion rakentaminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa. 
Hyvän kehän idea auttaa yhdistämään sosiaali-, ympäristö- ja talouspoliittisia tavoitteita ja 
näkemään niiden välisiä kytköksiä nykyistä paremmin.
Se korostaa toisiaan vahvistavia politiikkaratkaisuja. Se avaa näkymiä siihen politiikkamuutokseen,
jonka avulla siirrytään hiilineutraaliin hyvinvointivaltioon sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.”

https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5194?fbclid=IwAR0lzajl38i1Q69Rfqc16Wcch_lm0eifFrUSOQ7XqplREM2_6U3OZoXuje0

Suomi tarvitsee ekososiaalisen transformaation
https://www.kestavyyspaneeli.fi/wp-content/uploads/sites/41/2020/02/Kuusi-polkua-kestavyyteen_julkaisu2020.pdf

Young farmers of today are creating the basis of tomorrow’s agriculture: working together we can shape our future! 
The crucial topics under debate will be sustainable farming, agroecology, food sovereignty, market access 
and access to land and natural resources.
https://www.bondproject.eu/project-activities/youth-forum-for-the-future/?fbclid=IwAR2cZf-jcdpPcgH7c0VYRwQFY7mRJTVtGsWPRSrT3PHYE7zuwTTTSv34L3Q

Dokumentti ikäihmisten perhehoidosta
https://youtu.be/ZQOKEth-RdY

https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5194?fbclid=IwAR0lzajl38i1Q69Rfqc16Wcch_lm0eifFrUSOQ7XqplREM2_6U3OZoXuje0
https://www.kestavyyspaneeli.fi/wp-content/uploads/sites/41/2020/02/Kuusi-polkua-kestavyyteen_julkaisu2020.pdf
https://www.bondproject.eu/project-activities/youth-forum-for-the-future/?fbclid=IwAR2cZf-jcdpPcgH7c0VYRwQFY7mRJTVtGsWPRSrT3PHYE7zuwTTTSv34L3Q
https://youtu.be/ZQOKEth-RdY

