
Perhelomituksen toimintaohjeet 2023 
Yhteystiedot Toimistoaika 9.00-15.00 

Eteläinen alue 
 

Marjo Kanerva 
perhelomituksen johtaja 
marjo.kanerva@kvps.fi 
puh. 040 3525 161 

Keskinen alue Jarno Lehtonen 
perhelomituksen johtaja 
jarno.lehtonen@kvps.fi  
puh. 040 7330 052 
 

Pohjoinen alue Saara Laukkanen 
perhelomituksen johtaja 
saara.laukkanen@kvps.fi 
puh. 040 5125 716 

Maksusitoumus Perhelomitusta varten tulee olla kunnan myöntämä maksusitoumus. 
Ole selvillä teille myönnettyjen päivien määrästä ja seuraa niiden kulumista. 

 

Lomakkeet Tarvittavat lomakkeet saat perhelomituksen johtajalta tai kotisivuiltamme: 
https://kvps.fi/palvelut/perhelomitus/ 
 
Asiakastietolomake 
Täytä asiakastiedot ennen ensimmäistä varausta. 
Päivitä muutokset kerran vuodessa sekä tarvittaessa. 
 
Info-Lomake 
Täytä Info-lomakkeelle tarkemmat tiedot hoidon tarpeista, kotinne käytänteistä 
ja toiveistanne. Säilytä Info-lomake perhelomittajien saatavilla kodissanne. 
Info-lomake sisältää lääkekortin. 

 

Varaukset Tee varaukset varauslinkillä varausaikataulun mukaisesti. 
https://www.lyyti.fi/reg/perhelomitus  
 
Varauksen minimikesto on 8 tuntia. 

 

Varausaikataulun 
ulkopuoliset  
varaukset 

Myöhässä tulleita varauksia emme voi luvata toteuttaa. Ole tällöin yhteyksissä alueesi 
johtajaan. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan vastaamaan äkillisiin hoidon tarpeisiin. 
 

Varausten 
rajoitukset 

Varauksia voidaan toteuttaa vain rajallinen määrä. 
Varausten lopullinen toteutuminen riippuu perhelomittajien saatavuudesta. 
Rajoitukset koskevat erityisesti viikonloppuja ja loma-aikoja. 
 
Varauksia ei oteta vastaan: 
Perhelomittajien koulutuspäivät 31.1.-1.2.2023 
Juhannus 23.-25.6.2023 
Perhelomittajien koulutuspäivät 3.-4.10.2023 
Joulu: 24.-26.12.2023 

 

Vahvistus Saat alustavan varausvahvistuksen sähköpostiisi. 
Lopullisesti varaus varmistuu kahden viikon jälkeen viimeisestä varauspäivästä. 

mailto:marjo.kanerva@kvps.fi
mailto:jarno.lehtonen@kvps.fi
mailto:saara.laukkanen@kvps.fi
https://kvps.fi/palvelut/perhelomitus/
https://www.lyyti.fi/reg/perhelomitus


Perhelomittaja ottaa teihin yhteyttä työvuorojen varmistuttua. 

 

Perhelomittajien 
valintaperiaatteet 

Huomioithan, että teillä voi käydä 3-5 perhelomittajaa. 
Työntekijätoiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan,  
mutta tuttuja perhelomittajia ei voida luvata. 
Perhelomittajan sairastuttua pyrimme järjestämään tilalle sijaisen  
tai vaihtoehtoisesti voimme tarjota mahdollisuutta lomituksen siirtämiseen. 
Pitkät lomitusjaksot voidaan jakaa kahden tai sitä useamman perhelomittajan kesken. 
Perhelomittajien valinnassa otetaan huomioon alueellinen työskentely. 
 

Peruutukset  
ja sairastuminen 

Lomitus voidaan perua vain sairastapauksen vuoksi. 
Peruutukset tulee tehdä mahdollisimman pian. 
Ilmoita lomituksen peruutukset sekä perhelomituksen johtajalle että perhelomittajalle. 
Emme toteuta lomitusta, jos joku kotiin jäävistä on sairaana. 
 

Perehtyminen 
 

Perhelomittaja ottaa teihin yhteyttä hyvissä ajoin ennen lomitusta. 
Perhelomittajan kanssa voi sopia 1-2 tuntia kestävästä perehdytyksestä. 
Perehdytys voidaan toteuttaa erillisenä käyntinä tai ennen lomituksen alkua.  
Perehtyminen voidaan toteuttaa myös etänä, esim. videopuheluna. 
Myös tuttu perhelomittaja voi perehdyttää uutta työntekijää. 
 

Kuljettaminen Kuljetuspalvelut eivät kuulu perhelomitukseen.  
Asiasta sovittaessa perhelomittaja voi kuljettaa asiakkaita ainoastaan omalla autollaan. 
Perhe maksaa kuljettamisesta perhelomittajalle valtioin matkustussäännön  
mukaisen kilometrikorvauksen 0,52 senttiä/km. 
 

Lemmikit Lemmikkien hoitamisesta lomituksen aikana sovitaan erikseen.  
 

 

Tervetuloa perhelomituksen piiriin! 

 


