
 

Keski-Pohjanmaan hyvivointialue 

Perhehoidon kriteerit 

ja toimintaohje 

Hyväksytty aluehallituksessa 12.12.2022 § 224 

 

  



 

Sivu 2 / 36 

 

Johdanto ............................................................................................................... …………….3 

1. Keskeiset käsitteet ................................................................................................................ 5 

2. Perhehoito ............................................................................................................................ 6 

2.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite .............................................................................................. 6 

2.2 Perhehoidon järjestäminen...................................................................................................... 6 

2.3 Perhehoitomuodot ................................................................................................................... 7 

2.4 Perhehoidon myöntäminen ..................................................................................................... 9 

2.5 Omaishoidon ja perhehoidon välinen ero ............................................................................... 10 

3. Perhehoitajan ja perhekodin hyväksyminen ........................................................................ 10 

3.1 Perhehoitaja .......................................................................................................................... 10 

3.2 Perhehoitajan ennakkovalmennus ........................................................................................ 12 

3.3 Perhekoti ja perhekodin turvallisuus ...................................................................................... 13 

3.4 Perhekodissa hoidettavien henkilöiden määrä ...................................................................... 14 

4. Perhehoidon palkkiot ja korvaukset .................................................................................... 14 

4.1 Hoitopalkkio .......................................................................................................................... 14 

4.2 Kustannusten korvaaminen ................................................................................................... 15 

4.3 Käynnistämiskorvaus ............................................................................................................ 17 

4.4 Maksut perhehoidon keskeytyksen ajalta .............................................................................. 18 

5. Perhehoitajan asema .......................................................................................................... 19 

5.1. Toimeksiantosopimus .......................................................................................................... 19 

5.2 Perhehoitajan oikeus vapaaseen .......................................................................................... 21 

5.3 Sijaishoito perhehoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana ............................................... 22 

5.4 Perhehoitajan eläketurva ja vakuutukset ............................................................................... 23 

5.5 Perhehoitajan tuki ................................................................................................................. 24 

6. Perhehoidon asiakkaan asema ........................................................................................... 27 

6.1 Asiakassuunnitelma .............................................................................................................. 27 

6.2 Perhehoidon asiakasmaksut ................................................................................................. 27 

6.3 Perhehoidossa olevan asiakkaan yksityis- ja käyttövarat ...................................................... 30 

6.4 Perhehoidossa olevan asiakkaan valitus- ja vaikutusmahdollisuudet .................................... 31 

6.5 Asiakkaan kuolema perhekodissa ......................................................................................... 32 

7. Perhehoitajan oikeudet ja velvollisuudet ............................................................................. 32 

7.1 Tietojensaantioikeus ja tietojen säilytys ................................................................................. 32 

7.2 Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus ........................................................................................ 33 

7.3 Perhehoitajan ilmoitusvelvollisuus ......................................................................................... 33 

8. Hyvinvointialue Soiten oikeudet ja velvollisuudet ............................................................... 34 

9. Perhehoidon ohjaus ja valvonta .......................................................................................... 35 

10. Toimintaohjeen voimaantulo ............................................................................................. 36 

 



 

Sivu 3 / 36 

Johdanto 

Tämä toimintaohje koskee Soiten alueen lasten ja aikuisten toimeksiantosuhteista perhehoi-

toa ja perustuu perhehoitoa koskeviin lakeihin. 

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä per-

hehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoitoa voidaan järjestää toimeksian-

tosuhteisesti ennakkovalmennuksen käyneen perhehoitajan kanssa. Keski-Pohjanmaan hy-

vinvointialue vastaa perhehoidon järjestämisestä lain ja tämän ohjeen vaatimalla tavalla.  

Keskeinen perhehoitoa ohjaava lainsäädäntö  

Ajantasaiseen lainsäädäntöön voi tutustua www.finlex.fi 

 Perhehoitolaki 

 Sosiaalihuoltolaki ja Sosiaalihuoltoasetus 

 Kotikuntalaki  

 Laki sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista 

 Hallintolaki ja Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

 Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 

Perhehoidon asiakkaiden henkilötietojen ja asiakastietojen käsittelyssä noudatetaan ajanta-

saista tietosuojalainsäädäntöä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki) sekä ajanta-

saista asiakastietojen käsittelyä ohjaavaa lainsäädäntöä. Asiakastietojen käsittelystä sääde-

tään muun muassa: 

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä  

 Julkisuuslaki 

 Lastensuojelulaki 

 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 

 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta ja asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 

http://www.finlex.fi/
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 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-

veyspalveluista 

Perhehoidon toimintaohje, palkkiot ja kulukorvaus sekä asiakasmaksut hyväksytään aluehal-

lituksessa. Toimialueet vastaavat yhdessä toimintaohjeen vuosittaisesta päivittämisestä ot-

taen huomioon mm. indeksikorotukset perhehoidon palkkioihin, kulukorvauksiin ja asiakas-

maksuihin. Muutoksia toimintaohjeen muuhun sisältöön tekee tarvittaessa työryhmä, johon 

kuuluvat kaikkien asiakasryhmien perhehoidosta vastaavat viranhaltijat sekä perhehoitajien 

edustajat. Toimialueilla voi olla toimintaohjeen soveltamisesta tarkempia ohjeita. 
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1. Keskeiset käsitteet 

Perhehoito on sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä hyvinvointialueen on huolehdittava sosi-

aalihuoltolain 14§:n mukaan. Perhehoito on asiakkaan hoidon, tai muun osa- tai ympärivuo-

rokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai asiakkaan kodissa. 

Perhehoitaja on hyvinvointialueen hyväksymä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa 

ja henkilökohtaisen ominaisuuksien perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoi-

tajalla tulee olla hyväksyttävästi suoritettuna tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus. 

Päätoiminen perhehoitaja on perhehoitaja, joka ei ole perhehoitokodin ulkopuolella ansio-

työssä. 

Kiertävä perhehoitaja on hyvinvointialueen hyväksymä henkilö, joka on suorittanut tehtä-

vään liittyvän ennakkovalmennuksen. Kiertävä perhehoitaja toimii sijaisena perhekodeissa 

perhehoitajan vapaapäivinä tai hoidettavan kotona. Kiertävä perhehoitaja voi toimia myös 

omaishoidon sijaishoitajana, omaishoitajan lakisääteisten vapaiden sekä muun tuen aikana 

perhehoitolain mukaisesti. 

Perhehoitokoti on sijoittavan hyvinvointialueen hyväksymä yksityiskoti, jossa perhehoitoa 

toteutetaan. 

Toimeksiantosopimus on perhehoitajan ja hyvinvointialueen välinen sopimus, joka tehdään 

jokaisesta perhehoidossa olevasta asiakkaasta. Toimeksiantosopimus ei ole työsopimus. 

Toimeksiantaja eli sijoittava hyvinvointialue valvoo, että sekä perhehoito että sijoittaminen 

perhehoitoon toteutuvat lain mukaisesti. 

Pitkäaikainen perhehoito tarjoaa asiakkaalle kodin toistaiseksi voimassa olevaksi ajaksi. 

Lyhytaikainen perhehoito tarjoaa asiakkaalle yksittäisen tai säännöllisen, määräaikaisen 

perhehoidon. Perhehoitoa voidaan tarjota esim. avohuollon tukitoimena, toipilasaikana sai-

raalahoidon jälkeen ennen kotiutumista omaan kotiin. Perhehoidon avulla voidaan myös tu-

kea omaishoitajan lakisääteisen vapaan toteutumista. 

Osavuorokautinen perhehoito voi olla kertaluonteista tai säännöllisesti toistuvaa, alle 12 

tuntia kestävää päivä tai yöaikaista hoitoa. 
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Omatyöntekijä/vastuutyöntekijä on hyvinvointialueen nimeämä henkilö. Omatyönte-

kijä/vastuutyöntekijä määritellään sekä asiakkaalle että perhehoitajalle erikseen. 

2. Perhehoito 

2.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomai-

seen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaali-

sia suhteitaan. (Perhehoitolaki 1 § 2 mom.) 

Perhehoidon vahvuuksia ovat kodinomainen ympäristö, yhteisöllisyys, pysyvät ihmissuhteet 

ja mahdollisuus yksityisyyteen. Perhekodin arkeen osallistuminen ja perhehoitajan läsnäolo 

tukevat asiakkaan toimintakykyä, kuntoutumista ja hyvää elämänlaatua sekä tasapainoista ja 

turvallista arkea. Perhehoidossa olevalla henkilöllä on muihin perhekodin jäseniin nähden ta-

savertainen asema. 

2.2 Perhehoidon järjestäminen 

Hyvinvointialue vastaa perhehoidon järjestämisestä ja kunkin toimialueen nimetty viranhaltija 

vastaa oman alueensa perhehoidon kokonaisuudesta. Perhehoidosta vastaavat viranhaltijat 

tekevät yhteistyötä liittyen esim. perhehoidon kehittämiseen, rekrytointiin, ennakkovalmen-

nuksiin ja perhehoitajan lakisääteiseen tukeen sekä valvontaan.  

Perhekodin ja perhehoitajan hyväksyy ao. toimialueen viranomainen. Perhehoidon onnistumi-

nen edellyttää moniammatillista yhteistyötä.  

Päätökset perhehoitoon sijoittamisesta tehdään toimialuekohtaisesti:  

 Lastensuojelun perhehoitosijoituksista päättää lapsen asioista vastaava sosiaalityönte-

kijä yhdessä johtavan viranhaltijan kanssa. 

 Ikääntyneiden-, vammaispalveluiden-, päihde- ja riippuvuusasiakkaiden sekä mielen-

terveyskuntoutujien pitkäaikaisen perhehoidon hakemukset käsitellään SAS-työryh-

missä ja niistä päättää ao. viranhaltija. Lyhytaikaiseen perhehoitoon sijoittamisesta 

päättää perhehoitoon nimetty viranhaltija. 
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Toimeksiantosopimus voidaan tehdä perhehoitajan suoritettua lakisääteisen ennakkovalmen-

nuksen, johon liittyy soveltuvuusarviointi ja Soiten sosiaalityöntekijän/muun viranhaltijan an-

tama lausunto soveltuvuudesta perhehoitajaksi. Pääsääntöisesti ennakkovalmennus sisältää 

myös yhden tai useamman kotikäynnin perheeseen. Lastensuojelussa käytössä on ryhmä-

muotoinen PRIDE-valmennus. 

Perhehoidon aikana tarvittavan tuen järjestämiseksi perhehoitajalle on nimettävä jokaista 

asiakasta varten vastuutyöntekijä. Vastuutyöntekijä huolehtii perhehoitoon liittyvissä tukitoi-

mista ja tukee perhehoitajaa tehtävässään. Perhehoidon asiakkaan vastuutyöntekijä/lapsen 

asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee ja ylläpitää perhehoitoon sijoitetun asiakkaan asia-

kassuunnitelmaa yhteistyössä asiakkaan, omaisten, läheisten, huoltajan/edunvalvojan ja per-

hehoitajan kanssa. 

2.3 Perhehoitomuodot  

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä per-

hehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoitolaki 3 §. 

Perhehoito voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista perustuen yksilöllisiin asiakas-, hoito-, pal-

velu- ja kuntoutumissuunnitelmiin. Perhehoitoa voidaan toteuttaa myös osavuorokautisena, 

joko päivä- tai yöaikaisena. Perhehoito tapahtuu perhehoitajan tai asiakkaan yksityiskodissa. 

Perhehoito voi olla lapsen, nuoren, aikuisen tai ikääntyneen asiakkaan kohdalla lyhytaikaista 

ja säännöllistä tai pitkäkestoista kestäen vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Perhehoitoon sijoit-

tamisen lähtökohtana ovat asiakkaan elämäntilanne, aikaisemmat elämänkokemukset sekä 

tuen, ohjauksen, hoivan ja huolenpidon tarve. Perhehoidolla pyritään edistämään hoidossa 

olevan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitoa, perusturvallisuutta ja sosiaalisia suhteita. Perhehoi-

don erityisenä vahvuutena ovat pysyvät ihmissuhteet ja niiden luoma turva sekä mahdolli-

suus kiintymyssuhteisiin. Perhehoidossa eheän arjen perustana ovat toistuvat, säännölliset 

arkirutiinit. Perhehoito on tavallista perheen elämää. 

Osavuorokautinen perhehoito kestää enintään 10 tuntia päiväsaikaan tai enintään 12 tun-

tia yöaikaan vuorokaudessa. 
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Lyhytaikainen perhehoito on kestoltaan enintään 14 vrk/kk. Lyhytaikainen perhehoito voi 

olla myös osavuorokautista päivä- tai yöhoitoa. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää tu-

kemaan kotona tapahtuvaa hoitoa ja itsenäistä asumista tai välimuotoisena asumisena asiak-

kaan kotiutuessa esim. laitoshoitojaksolta. Se voi olla myös äkilliseen tarpeeseen perustuvaa 

hoitoa. 

Lapsen lyhytaikainen perhehoito voidaan toteuttaa lastensuojelulain mukaisena avohuol-

lon tukitoimena suunnitellusti tai kiireellisenä sijoituksena akuuteissa tilanteissa. Sijoitukset 

ovat joko kiireellisiä tai avohuollon sijoituksia. 

Lyhytaikainen perhehoito on yksi vaihtoehto eripituisiin huolenpidon tarpeisiin lapselle, 

nuorelle, aikuiselle ja ikääntyneelle. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää myös kiireelli-

sissä ja akuuteissa sijoitustarpeissa. Lyhytaikainen perhehoito tarjoaa vanhemmalle, puoli-

solle ja omaishoitajalle mahdollisuuden levätä sitovasta hoitotehtävästä. Lyhytaikaisessa per-

hehoidossa tuetaan myös asiakkaan itsenäistymistä. 

Päivystysperhehoito järjestetään lapselle ja nuorelle lastensuojelulain mukaisesti kiireelli-

sissä ja päivystyksellisissä sijoituksissa. Päivystysperheet päivystävät vuorollaan ja ovat 

omalla vuorollaan valmiudessa ympärivuorokautisesti vastaanottamaan sijoitusta tarvitsevan 

lapsen. Päivystysperhehoidon erityispiirteitä ovat mm. lapsen vastaanottaminen lyhyellä va-

roitusajalla ja usein vähillä esitiedoilla. Päivystysperhehoidossa toisen vanhemman on oltava 

kotona, koska lapsi voi tulla hoitoon, milloin tahansa. 

Sukulais- ja lähiverkostoperhehoito on lapsen oman biologisen tai muun lähiverkostoon 

kuuluva perhe. Perhe voi toimia lyhytaikeisena tai pitkäaikaisena perhehoitajana. Perheiden 

valmennus tapahtuu ennakkoon tai vuoden kuluessa tehtävän aloittamisesta. 

Oheishuoltajuus ja sijaishuoltajuus. Lapsen asuminen sukulais- tai läheisverkoston luokse 

voidaan järjestää myös huoltajuusperusteisesti. Kun lapsi muuttaa asumaan kodin ulkopuoli-

sen sijoituksen sijasta läheisverkoston kartoituksen perusteella huoltajuus- tai oheishuolta-

juusmääräyksellä muun kuin biologisen vanhemman luokse, tulee perhehoitoalin mukaan 

lasta hoitavalle henkilölle maksaa perhehoitolain mukainen hoitopalkkio, kulukorvaus ja käyn-

nistämiskorvaus. Toimeksiantosopimusta ei tällöin tehdä ja hyvinvointialue tekee edellä mai-

nitut palkkio- ja korvauspäätökset käräjäoikeuden tehtyä huoltajuuspäätöksen. 
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Perhehoitajan sijaistaminen on lyhytaikaista perhehoitoa, jossa kiertävä perhehoitaja me-

nee pitkäaikaista perhehoitoa antavan perhehoitajan kotiin hänen vapaapäiviensä ajaksi vas-

taten hoidettavien hoidosta ja huolenpidosta. 

Kiertävällä perhehoitajalla tarkoitetaan valmennuksen käynyttä ja perhehoidon kelpoisuu-

den saanutta henkilöä, joka hoitaa asiakkaita heidän omassa kodissaan tai perhehoitajan ko-

dissa. Perhehoitaja voi tukea ja auttaa henkilöitä, joiden toimintakyky on heikentynyt, sijaistaa 

omaishoitajaa lakisääteisten vapaiden aikana tai toimia virallisen perhehoitajan sijaisena per-

hehoitokodissa. 

Pitkäaikainen perhehoito on toistaiseksi voimassa olevaa perhehoitoa. Pitkäaikainen per-

hehoito tarjoaa turvallisen ja kodinomaisen perhe-elämän ja luo läheisiä pitkäaikaisia ihmis-

suhteita heille, jotka eivät voi asua tai selviydy tukitoimien avulla omassa kodissa. Pitkäaikai-

sessa perhehoidossa oleva asiakas on tasavertainen muiden perheenjäsenten kanssa. 

2.4 Perhehoidon myöntäminen 

Perhehoidon myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin ja laadittuun asiakassuunnitel-

maan. Perhehoidolla vastataan myös kiireellisen sijoituksen tarpeeseen. Perhehoidon järjes-

tämisessä on tärkeä turvata hoidettavan ja hänen läheisensä osallisuus perhehoitoa suunni-

teltaessa ja sitä toteutettaessa. Perhehoitoon sijoittamisen lähtökohtana ovat perhehoitoon 

sijoitettavan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne, aikaisemmat elämänkokemukset sekä tuen, 

ohjauksen, hoivan ja huolenpidon tarve. Perhehoito nähdään hoidettavan tarpeiden ja edun 

mukaisena.  

Lapsen perhehoidossa tulee ottaa huomioon sijoituksen perusteet, ihmissuhteiden ylläpitämi-

sen ja hoidon jatkuvuus sekä mahdollisuuksien mukaan lapsen kielellinen, kulttuurinen ja us-

konnollinen tausta. 

 Aikuisten ja ikääntyneiden perhehoitoon ei sovellu asiakas joka: 

 tarvitsee jatkuvaa sairaalatasoista hoitoa 

 valvoo öisin ja häiritsee muita 

 tarvitsee säännöllisesti apua öiseen aikaan 

 käyttäytyy aggressiivisesti itseä tai muita kohtaan 
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 karkailee tai tarvitsee jatkuvaa valvontaa 

 tarvitsee jatkuvasti päivittäisissä toimissa kahden henkilön apua 

 on oikeustoimikelpoinen ja ymmärtää hoidontarpeensa, muttei itse halua vastaanottaa 

perhehoitoa 

 asiakas tai hänen omaisensa eivät sitoudu yhteistyöhön 

2.5 Omaishoidon ja perhehoidon välinen ero  

Toimeksiantosuhteisella omaishoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon jär-

jestämistä hoidettavan kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Mikäli 

henkilön hoitajana toimii oma lapsi, vanhempi, avo- tai aviopuoliso, hoito on pääasiassa 

omaishoitoa. Sen jälkeen, kun omaishoitajuus on myönnetty, järjestetään vapaaehtoinen 

yleisvalmennus omaishoidon käytännöistä ja tukitoimista. Omaishoidon tuella on oma erityis-

lakinsa ja myöntämisperusteensa. 

Toimeksiantosuhteisella perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai 

muun ympärivuorokautisen huolenpidon toteuttamista hoidettavan kodin ulkopuolella perhe-

hoitajan yksityiskodissa tai kiertävänä perhehoitajana hoidettavan kotona. Perhehoitajaksi ai-

kovien henkilöiden on aina suoritettava tehtävän edellyttämä perhehoitoliiton ennakkoval-

mennus ennen kuin voi toimia toimeksiantosuhteisena perhehoitajana. Oma lapsi voi hoitaa 

vanhempaansa perhehoitajana, sillä edellytyksellä, että vanhempi on ennen perhehoitoon 

siirtymistä asunut toisessa osoitteessa kuin hoitajana toimiva lapsi. Asiakkaan tulee täyttää 

perhehoidon asiakkuuden kriteerit, toimeksiantosuhteinen muutos perustuu viranhaltijan pää-

tökseen. Perhehoidolla on oma erityislakinsa ja myöntämisperusteensa. 

3. Perhehoitajan ja perhekodin hyväksyminen 

3.1 Perhehoitaja 

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilö-

kohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Ennen toimeksi-

antosopimuksen tekemistä perhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritettava tehtävän edellyt-

tämä ennakkovalmennus. Perhehoitolaki 2015 6 § 
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Perhehoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka antaa perhehoitolain mukaista perhehoitoa 

omassa kodissaan tai hoidettavan kotona. Perhehoitaja on tehnyt toimeksiantosopimuksen 

hoidon järjestämisestä vastaavan hyvinvointialueen kanssa. Alle 18-vuotiaiden henkilöiden 

perhehoitajaksi aikovalta pyydetään nähtäväksi rikosrekisteriote ”Lasten kanssa työskentele-

vien rikostaustan selvittämiseksi”. 

Perhehoitajana voi toimia  

 henkilö/henkilöt, jotka ovat käyneet hyväksytysti perhehoidon valmennuksen 

 pariskunta, yksinasuva tai yksinhuoltaja 

 perheen kasvuympäristön tulee olla lapsi/asiakasystävällinen 

 perheen kodin tulee olla riittävän tilava; lapselle/asiakkaalle tulee osoittaa oma 

huone/tila 

 perheen kaikki jäsenet hyväksyvät perhehoidon ja perhehoidossa olevalla henkilöllä 

on perheessä tasavertainen asema muiden perheenjäsenten kanssa 

 perhehoitaja on yhteistyökykyinen 

 perheen elämäntilanne ja parisuhde ovat vakaat 

Esteet perhehoitajaksi ryhtymiselle  

Perhehoitajaksi ei voi ryhtyä henkilö, jolla esim.  

 on omassa perheessä käynnissä aktiivinen lastensuojeluasiakkuus biologisten lasten 

kanssa 

 on fyysinen tai psyykkinen pitkäaikaissairaus, joka aiheuttaa toimintakyvyn laskua 

 on akuutti mielenterveyden häiriö tai sairaus 

 on päihdeongelma 

 on kriisi omassa elämäntilanteessa 

 on taloudellisia vaikeuksia, jotka vaarantavat perhehoitajana toimimisen 

 puoliso tai joku muu perheenjäsen vastustaa perhehoitajaksi ryhtymistä 

 on perheen elämään ja arkeen erittäin voimakkaasti vaikuttava elämänkatsomus 

 rikosrekisteriote 

 on hylkäävä arvio ennakkovalmennuksesta  

Perhehoidon toteuttaminen  
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Perhehoitaja vastaa perhehoitoon sijoitetun henkilön arjesta asiakassuunnitelman mukai-

sesti, mm.  

 hoitaa ja pitää huolta hoidettavasta hänen yksilöllisten tarpeittensa mukaan 

 auttaa ja tukee hoidettavaa hänen omien voimavarojensa hyödyntämisessä 

 ylläpitää ja edistää asiakkaan toimintakykyä 

 mahdollistaa ja tukee asiakkaan ja hänen läheistensä yhteydenpitoa 

 tekee yhteistyötä asiakkaan asioissa 

 sitoutuu perhehoitajan tehtävään 

3.2 Perhehoitajan ennakkovalmennus 

Perhehoitajaksi aikovan tulee lain mukaan käydä perhehoidon ennakkovalmennus. Valmen-

nus edellytetään myös kiertäviltä perhehoitajilta ja sijaishoitajilta. Lasten ja nuorten perhehoi-

dossa edellytetään molempien puolisoiden suorittavan ennakkovalmennuksen. Se on tavoite 

myös muiden asiakasryhmien perhehoidossa. Ennakkovalmennuksen keskeisenä tavoit-

teena on selvittää perhehoitajaksi aikovan henkilön valmiudet toimia perhehoitajana. 

Valmennus pohjautuu perhehoitajalta edellytettäviin valmiuksiin. Valmennus sisältää mm. 

perhehoitajan asemaa, velvollisuuksia ja lainsäädäntöä koskevat osuudet. Ennakkovalmen-

nus antaa perhehoitajaksi aikovalle tarvittavat tiedot tehtävästä, jonka pohjalta hän voi tehdä 

päätöksen perhehoitajaksi ryhtymisestä. 

Valmennus on prosessi, joka koostuu ryhmätapaamisista ja yksilöllisistä tehtävistä. Valmen-

nukseen sisältyy kotikäyntejä, jossa myös mahdollisten muiden perheenjäsenten valmius sel-

vitetään. Arviointia henkilön/perheen valmiuksista perhehoitajan tehtävään tekevät henkilöt 

itse, kouluttaja ja hyvinvointialueen määrittämä yhteyshenkilö. Valmennus päättyy arviointiin 

soveltuvuudesta ja kirjalliseen yhteenvetoon. Hyvinvointialue hyväksyy tai hylkää henkilön 

soveltuvuuden perhehoitajaksi. 

Hyvinvointialue Soite järjestää alueellaan perhehoitajan tehtävää harkitseville ennakkoval-

mennuksen joko omana toimintana tai ostopalveluna. Mikäli perhehoitaja on käynyt perhehoi-

don valmennuksen alueen ulkopuolella, Soiten perhehoidosta vastaava viranhaltija arvioi 

henkilön ja kodin soveltuvuuden. Ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä perhehoitajan 
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tulee toimittaa vastuutyöntekijälle todistus ja arviointi soveltuvuudesta perhehoitajaksi, poik-

keuksena on sukulais- ja läheisverkosto perhehoito. 

3.3 Perhekoti ja perhekodin turvallisuus 

Perhekodin pitää olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle so-

piva. Perhekodin soveltuvuutta harkittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota perhekodin ih-

missuhteisiin ja perhehoitajan mahdollisuuksiin ottaa huomioon ja vastata perhehoitoon sijoi-

tetun tarpeisiin hänen etunsa mukaisesti. Lisäksi on selvitettävä, hyväksyvätkö muut perhe-

kodin jäsenet perhehoitoon sijoitettavan ja voiko perhehoitoon sijoitettava henkilö saada per-

hekodin muihin jäseniin nähden tasavertaisen aseman. Perhekodin kaikkien jäsenten tulee 

hyväksyä perhekotitoiminta ja hoidettavien tasavertainen asemaperheenjäseninä. Perheko-

din tulee myös rakenteeltaan, tiloiltaan ja varustetasoltaan olla siellä annettavalle hoidolle so-

piva. Perhehoitolaki 5 §. 

Tässä toimintaohjeessa perhekodilla tarkoitetaan perhehoitolain mukaisen toimeksiantosopi-

muksen tehneen perhehoitajan yksityiskotia, jossa sekä hoidettavat että perhehoitaja asuvat. 

Perhekodin sopivuutta arvioitaessa otetaan huomioon sekä perheen ihmissuhteet ja ilmapiiri, 

että perhekodin rakenteet, tilat ja varustetaso. Perhekodissa tulee mahdollisimman hyvin 

huomioida tilojen ja ympäristön esteettömyys ja turvallisuus. Perhekodin tiloihin voidaan tar-

vittaessa tehdä muutostöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan tai muuttuessa. 

Pitkäaikaiseen perhehoitoon tulevalla tulee olla mahdollisuus omaan huoneeseen ja yksityi-

syyteen. Hänen tulee voida myös käyttää kodin yhteisiä tiloja tasavertaisesti muiden perhe-

kodin jäsenten kanssa. 

Perhekodit kuuluvat paloturvallisuuden osalta omavalvonnan piiriin. Rakennuksen omistajan 

ja haltijan on itse huolehdittava tilojensa turvallisuudesta. Perhekodin turvallisuus on yhtenä 

aiheena ennakkovalmennuksessa. Perhehoitajaa suositellaan tekevän yhteistyötä pelastusvi-

ranomaisten kanssa perhekodin paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Pelastuslaissa ja ase-

tuksessa on määräykset mm. palovaroittimien määrästä, sijoittamisesta ja kunnossapidosta, 

alkusammutuskaluston sijoittamisesta ja tehosta sekä poistumisturvallisuudesta. 

Perhekodin hyväksyy hyvinvointialue, joka myös valvoo perhekodin toimintaa. 
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3.4 Perhekodissa hoidettavien henkilöiden määrä 

Perhekodissa saadaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä hoitajan kanssa sa-

massa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaa-

tivat henkilöt mukaan luettuina. Perhekodissa saadaan kuitenkin hoitaa samanaikaisesti 

enintään kuutta henkilöä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta, kasvatuksesta tai 

muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa asuva henkilöä, joista ainakin 

toisella on 6 § 1momentissa ja toisella 3 momentissa säädetty kelpoisuus. Perhehoitolaki 7 § 

Edellä säädetystä samanaikaisesti hoidettavien henkilöiden enimmäismäärästä voidaan poi-

keta, jos kyse on hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille. Lisäksi enim-

mäismäärästä voidaan poiketa, mikäli perhehoidossa samanaikaisesti hoidetaan vain täysi-

ikäisiä henkilöitä, joiden keskinäinen kanssakäyminen ja perhehoitosijoituksen laatu yhdessä 

toimintakyvyn ja hoidon tarpeen kanssa tekevät poikkeamisen mahdolliseksi. Esimerkiksi 

osavuorokautisessa päiväaikaisessa perhehoidossa perhehoidettavien määrä voi poiketa lain 

enimmäismääristä. 

Vastuutyöntekijä arvioi aina sijoitettavien henkilöiden määrän ottamalla huomioon perhehoita-

jan valmiudet ja mahdollisuudet vastata asiakkaiden hoidon tarpeeseen. 

4. Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 

4.1 Hoitopalkkio 

Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta 

palkkiota. Laki määrittelee hoitopalkkion vähimmäismäärän. Hoitopalkkiota maksetaan perhe-

hoidossa olevaa henkilöä kohden kalenterikuukausittain. Hoitopalkkion määrän tulee vastata 

henkilön hoidettavuutta ja sitä arvioitaessa tulee ottaa huomioon toiminnan luonne. 

Hoitopalkkion vähimmäismäärä säädetään laissa ja se on sidottu indeksiin. Hoitopalkkion 

määrä on tarkistettava kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkka-

kertoimella. Hoitopalkkiota ei makseta perhehoitajan omasta alle 18-vuotiaasta lapsesta. Hoi-

topalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi myös säädettyä vähimmäismäärää 

pienempänä. 
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Hoitopalkkioon vaikuttaa korottavasti perhehoidon vaativuus ja sitovuus. Jos puolisot ovat yh-

dessä perhehoitajina, palkkio voidaan maksaa molemmille jaettuna. Pitkäaikaisen perhehoi-

don hoitopalkkio ja kulukorvaus maksetaan kuukauden viimeisenä päivänä kuluvalta kuukau-

delta. Mikäli hoitopalkkion ja kulukorvauksen maksuun vaikuttavia muutoksia tulee, ne tasoi-

tetaan seuraavan kuukauden maksun yhteydessä. Lyhytaikaisen perhehoidon maksut mak-

setaan sitä mukaan, kun hoitaja ilmoittaa hoitopäivät eli jälkikäteen joko 15 pv tai viimeinen 

päivä.  

4.2 Kustannusten korvaaminen  

Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista perhehoi-

tajalle maksetaan todellisten kustannusten mukainen kulukorvaus. Laki määrittelee vuosittain 

maksettavat vähimmäismäärät. Kulukorvaus voidaan erityisestä syystä maksaa asiakaskoh-

taisesti säädettyä vähimmäismäärää pienempänä tai suurempana. 

 Kulukorvaus tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen 

vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Kulukorvauksen perustana käytetään perhe-

hoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvia todellisia kustannuksia ja kunkin 

hoidossa olevan henkilön yksilöllisiä tarpeita. Kulukorvauksen tarkoituksena on korvata per-

hehoidossa olevan ravinnosta, asumisesta, harrastuksista, henkilökohtaisista tarpeista ja 

muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset menot. 

Peruskulukorvauksen lisäksi voidaan maksaa erillisellä sopimuksella lisäkorvausta, mikäli 

asiakkaan tarpeista aiheutuu erityiskuluja. Toimeksiantosopimusta tehtäessä tarkennetaan, 

mitkä kulut sisältyvät kulukorvaukseen ja mitä tarkoitetaan erityisten kustannusten korvaami-

sella. 

Kulukorvaus on perhehoitajalle veronalaista tuloa, jonka voi ilmoittaa verottajalle verovähen-

nyskelpoisena tulonhankkimiskuluna. Perhehoitaja voi hakea ennakoivasti ennakonpidätys-

prosentin alennuksen kulukorvausten määrää vastaavasti. 

Peruskulukorvaukseen sisältyvät  

 ravintomenot (huomioiden allergia- ja erityisruokavaliot) 

 tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset (kuten käsikauppalääkkeet, laastarit), 
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joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata (hoitotarvikkeet) 

 pesuaineet ja henkilökohtaisen hygienian tarvikkeet 

 asunnon käytöstä aiheutuvat menot: jätehuolto, sähkö, lämmitys, vesi, kodin kiinteis-

tön korjaus, kodin puhtaanapito ja irtaimiston kuluminen 

 vaatteiden huollosta aiheutuvat tavanomaiset kustannukset 

 tavanomaiseen liikkumiseen liittyvät matkakustannukset (esim. kauppa-, harrastus-, 

kirjasto-, päiväkotimatkat) 

 perhehoidon/perhekodin asioiden hoitamisesta aiheutuvat puhelinkulut 

 kiinteistön, kodin irtaimiston sekä henkilö tai vahinkovakuutusmaksut 

 kohtuulliset virkistystoiminnan kulut, kuitenkin niin että pääsääntöisesti ikäihmisten ja 

aikuisten vammaisten virkistys- ja harrastustoiminnan kulut perhehoidossa oleva hen-

kilö maksaa itse. Lastensuojelun perhehoidossa virkistys- ja harrastusmenoista sovi-

taan erikseen toimeksiantosopimuksessa. 

Perhehoidettavan kotona annettavan perhehoidon kulukorvaukset 

Kulukorvausta ei makseta, mikäli hoitaja työskentelee perhehoidossa olevan hoidettavan ko-

tona. 

Perhehoidosta aiheutuvat matkakulut  

Perhehoitajalle voidaan maksaa perhehoitoon liittyvistä matkakuluista korvausta oman auton 

käytöstä sovittujen periaatteiden mukaisesti ja Kelan SV-korvauksen mukaisesti tai yleisten 

kulkuneuvojen taksojen mukaan. Perhehoitajalle aiheutuneet matkakulut oman auton käy-

töstä korvataan seuraavasti:  

 perhehoitajien koulutuspäiville, työnohjaukseen tai muihin hyvinvointialueen perhehoi-

don järjestämiin tilaisuuksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakulut 

 erikseen sovittavat matkat, esim. asiakassuunnitelma- ja hoito/kuntoutuspalaveriin 

osallistuminen 

 sijaishoitajalle korvataan perhekotiin matkustamisesta aiheutuneet kulut 

 kiertävälle perhehoitajalle matkakulut asiakkaan kotiin 

 matkakorvaukset on haettava 3 kk:n sisällä matkan tekemisestä 
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4.3 Käynnistämiskorvaus 

Perhehoitajalle maksetaan hoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuk-

sista käynnistämiskorvaus, jonka enimmäismäärän laki määrittelee. Käynnistämiskorvausta 

tarkistetaan kalenterivuosittain elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuu-

toksen mukaisesti. 

Käynnistämiskorvauksella on tarkoitus kattaa hoidon ja perhekodin käynnistämisen kannalta 

välttämättömät hankinnat, jotka liittyvät uuden perhehoidossa olevan henkilön henkilökohtai-

siin tarpeisiin ja yhteiseen talouteen. Korvattavia kohteita voivat olla mm. asuntoon kohdistu-

vat välttämättömät pienet korjaus- ja muutostyöt, kalusteet, vuodevaatteet tai harrastusväli-

neet. Käynnistämiskorvauksella tehtävät hankinnat kohdennetaan aina perhehoidossa ole-

vaan henkilöön. 

Pääsääntöisesti lyhytaikaisessa perhehoidossa ei makseta käynnistämiskorvauksia, vaan 

hoidossa olevien henkilöiden erityistarpeet huomioidaan jo perhehoitoa suunniteltaessa. Ly-

hytaikaisen perhehoidon käynnistyskorvauksen maksaminen harkitaan aina tapauskohtai-

sesti, jolloin korvaus on enintään käynnistämiskorvauksen määrä/neljää henkilöä kohden. 

Käynnistämiskorvauksesta sovitaan toimeksiantosopimuksessa. Hankinnoista tehdään han-

kintasuunnitelma ja kustannusarvio sekä sovitaan etukäteen perhehoidosta vastaavan viran-

haltijan kanssa. Enimmäismäärä koskee pitkäaikaista perhehoitoa. Käynnistämiskorvausta 

voidaan käyttää viiden vuoden aikana perhehoitosijoituksen tapahduttua. Lastensuojelussa 

poistoaika on kaksi vuotta. Käynnistämiskorvausta voidaan myöntää silloin, kun korvausta ei 

voi saada muun lainsäädännön nojalla. Perhehoitaja laatii luettelon perhehoitoon tulleen hen-

kilön tarvitsemista tarvikkeista ja mahdollisista kodinmuutostöistä, joiden pohjalta sovitaan 

käynnistämiskorvauksen määrästä. 

Käynnistämiskorvauksella maksetuista hankinnoista täytetään lomake ja hankinnoista teh-

dään päätös. Käynnistämiskorvauksena tehdyt hankinnat ovat kunnan omaisuutta, kunnes 

poistoaika on kulunut. Käynnistämiskorvauksen poistoaika on neljä vuotta eli jokaisena 

vuonna hankinta-arvosta poistuu 25 %. Lasten sijoituksissa poistoaika on kaksi vuotta. Mikäli 

perhehoito päättyy lyhyemmän ajan kuluessa, voidaan sopia osan takaisinmaksusta tai esi-

merkiksi hankintojen luovuttamisesta kunnalle. 
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4.4 Maksut perhehoidon keskeytyksen ajalta 

Perhehoitajan sairastuminen 

Perhehoitajan sairastuessa hänen tulee ilmoittaa sairastumisesta ilman viivytystä perhehoi-

don vastuutyöntekijälle. Mikäli hoito jatkuu perhekodissa sairasloman ajan, maksetaan perhe-

hoitajalle hoitopalkkio ja kulukorvaus sairauspäivärahan omavastuuajalta eli sairastumispäi-

vältä ja sen jälkeiseltä yhdeksältä arkipäivältä. Perhehoitaja on oikeutettu saamaan sairaus-

päivärahaa omavastuuajan jälkeen verotettavien tulojensa perusteella laskettavan sairausva-

kuutuspäivärahan suuruisena. Mikäli hoito jatkuu perhekodissa perhehoitajan sairasloman 

ajan, perhehoitaja on oikeutettu saamaan hoitopalkkion ja kulukorvauksen normaalisti. Ke-

lalle pitää osoittaa, että hoitovastuu on jollakin toisella henkilöllä perhehoitajan sairausloman 

ajan. 

Mikäli hyvinvointialue järjestää korvaavan hoidon perhekodissa hoidettaville, perhehoitajalle 

maksetaan 50 % kulukorvausta sairauspäivärahan omavastuuajalta. Edellytyksenä sairaus-

ajan palkkion maksamiselle on toimiminen perhehoitajana vähintään yhden kuukauden ajan 

ennen sairasloman alkua. 

Keskeytys perhehoitajasta riippumattomasta syystä 

Jos pitkäaikaisessa perhehoidossa olevan henkilön perhehoito keskeytyy hoitajasta riippu-

mattomasta syystä (esim. hoidettavan sairaalahoito, vierailu läheisten luona), maksetaan per-

hehoitajalle sekä hoitopalkkio että 50 % kulukorvausta enintään 30 vrk/vuosi/asiakas. Tällöin 

perhehoitajan edellytetään pitävän yhteyttä hoidettavaan ja olevan yhteistyössä hoitopaikan 

kanssa. Hoidettavan tulo‐ ja lähtöpäivää ei lasketa poissaolopäiviksi. 

Jos lyhytaikainen perhehoito keskeytyy perhehoitajasta riippumattomasta syystä, hoitopalkkio 

maksetaan sovitulta ajalta, kuitenkin enintään 30 vrk/vuosi/asiakas sekä kulukorvausta 50 %. 

Jos tilalle tulee toinen hoidettava, tätä korvausta ei makseta. Lastensuojelun kiireellisissä tai 

avohuollon sijoituksissa hoitopalkkio ja kulukorvaus maksetaan toteutuneiden päivien osalta. 

Lyhytaikaisessa ja osavuorokautisessa perhehoidossa: 

 Jos perhehoitaja saa tiedon sovitun hoitopäivän tai -jakson peruuntumisesta ≥ 3 vuoro-



 

Sivu 19 / 36 

kautta ennen hoidon alkamista, perhehoitajalle ei makseta hoitopalkkiota eikä kulukor-

vausta. 

 Jos perhehoitaja saa tiedon sovitun hoitopäivän tai -jakson peruuntumisesta < 3 vuo-

rokautta ennen hoidon alkamista, perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio ja kulukor-

vaus suunnitellun hoitojakson mukaisesti, kuitenkin enintään 3 vuorokaudelta. 

Perhehoitajan osallistuminen tukitoimiin 

Perhehoitajan osallistuminen perhehoidosta vastaavien viranhaltijoiden kanssa sovittuihin ti-

laisuuksiin, kuten työnohjaukseen, koulutukseen tai vertaisryhmätoimintaan, ei vaikuta hä-

nelle maksettavan hoitopalkkion ja kulukorvauksen määrään vähentävästi. Perhehoitaja ja 

perhehoidon myöntänyt viranhaltija sopivat perhehoidossa olevien henkilöiden hoidon järjes-

tämisestä ko. ajalle.  

5. Perhehoitajan asema 

5.1. Toimeksiantosopimus 

Toimeksiantosopimus on asiakirja, jossa perhehoitaja ja hyvinvointialue Soite sopivat asia-

kassuhteeseen liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Toimeksiantosopimus 

tulee tehdä ennen sijoittamista. Sopimuslomakkeena käytetään hyvinvointialueen perhehoi-

don toimeksiantosopimuslomaketta. Toimeksiantosopimus tehdään jokaisen perheeseen si-

joitetun henkilön osalta erikseen. 

Toimeksiantosopimuksen sisältö 

Perhehoitajan ja hyvinvointialue Soiten välisessä toimeksiantosopimuksessa tulee sopia: 

 perhehoitajalle maksettavan palkkion määrästä ja suorittamisesta 

 perhehoidosta ja -hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, 

sekä perhehoidossa olevan kalenterikuukausittaisten käyttövarojen maksamisesta 

 perhehoidossa olevan yksilöllisistä tarpeista johtuvien erityisten kustannusten korvaa-

misesta 

 hoidon arvioidusta kestosta 
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 perhehoitajan oikeudesta vapaaseen, vapaan toteuttamisesta sekä palkkion maksami-

sesta ja kustannusten korvaamisesta vapaan ajalta 

 hyvinvointi- ja terveystarkastusten järjestämisestä 

 perhehoitajalle annettavasta valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä 

näiden toteuttamisesta 

 toimeksiantosopimuksen irtisanomisesta 

 tarvittaessa muista perhekotia ja perhehoitoa koskevista seikoista 

 yhteistyöstä hyvinvointialueen ja perhehoitajan kesken 

Toimeksiantosopimuksen lisäksi tehdään asiakkaan asiakassuunnitelma. 

Toimeksiantosopimus tarkistetaan hoidon kestoa tai sisältöä koskevien muutosten vuoksi 

sekä myös kun sen tarkistamiseen muutoin on aihetta. Toimeksiantosopimuksen tehnyt per-

hehoitaja ei ole työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen hyvinvoin-

tialueeseen tai hoidettavaan. Sopimus tehdään yhteisessä sopimusneuvottelussa ja sen alle-

kirjoittavat perhehoitaja ja perhehoidon vastuutyöntekijä. Sopimus tehdään toistaiseksi tai 

määräajaksi sovitusta päivästä alkaen. Lastensuojelun sijoituksissa noudatetaan toimialueen 

mukaisia käytäntöjä. 

Sijaishoitajan toimeksiantosopimus 

Hyvinvointialue voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi tar-

vittavan sijaishoidon, tekemällä toimeksiantosopimuksen 6 §:ssä säädetyt edellytykset täyttä-

vän henkilön kanssa, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta perhehoitajan tai hoidet-

tavan kotona. Sijaishoito voidaan järjestää edellä tarkoitetulla tavalla, jos perhehoitaja suos-

tuu siihen ja järjestely arvioidaan hoidettavan edun mukaiseksi. 

Sijaishoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan: 

 sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja suorittamisesta 

 tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 

 toimeksiantosopimuksen voimassaolosta 

 tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista 

Sijaishoitaja ei ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen hyvinvointialueeseen. Sijaishoita-

jalle järjestettävään koulutukseen, tukeen ja sosiaaliturvaan sovelletaan perhehoitolakia. 
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Sijaishoitajille järjestetään ennakkovalmennus tai perhehoidosta vastaavan työntekijän on 

varmistettava sijaishoitajan kelpoisuus tehtävän hoitamiseen. Sijaishoitajalle toimitetaan hy-

vän perhehoidon varmistamiseksi tarvittavat hoidettavaa koskevat tiedot. 

Toimeksiantosopimuksen irtisanominen ja purkaminen 

Jos toimeksiantosopimuksessa ei ole toisin sovittu, voidaan toimeksiantosopimus irtisanoa 

päättymään irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua. 

Toimeksiantosopimus irtisanotaan kirjallisesti. Ensisijaisesti perhehoitoa jatketaan perheko-

dissa vielä irtisanomisajan. Mikäli perhehoito kuitenkin päättyy irtisanomisaikana, perhehoita-

jalle maksetaan jäljelle jäävältä irtisanomisajalta hoitopalkkio kokonaisuudessaan, mutta ei 

kulukorvausta. Jos hoidettava asuu perheessä irtisanomisajan aikana, palkkio ja kulukorvaus 

maksetaan toimeksiantosopimuksen mukaisina. 

 Lyhytaikaisessa perhehoidossa sopimukset ovat määräaikaisia. Mikäli lyhytaikaisessa per-

hehoidossa tulee tilanne, jolloin toimeksiantosopimus täytyy irtisanoa ennen sopimuksen 

päättymistä, noudatetaan kahden kuukauden irtisanomisaikaa. 

Irtisanomisajasta riippumatta toimeksiantosopimuksen voimassaolo päätetään, mikäli hoi-

dossa olevan henkilön hoidon tarve muuttuu ja hänet sijoitetaan sovitusti toiseen hoitopaik-

kaan, hoidon tarve päättyy tai hoidettava kuolee. Perhehoidon tarpeen päättyessä hoitopalk-

kio maksetaan täysimääräisenä kahden viikon ajan ja kulukorvauksesta 50 % samalta ajalta. 

Irtisanomisajan maksut päättyvät, mikäli tilalle sijoitetaan irtisanomisaikana toinen pitkäaikai-

seen perhehoitoon soveltuva asiakas. 

Kun lastensuojelullisin perustein sijoitettu lapsi täyttää 18 vuotta, voimassa oleva toimeksian-

tosopimus päättyy. Nuoren sijoitusta on mahdollisuus jatkaa jälkihuoltosuunnitelman mukai-

sesti uudella toimeksiantosopimuksella. 

5.2 Perhehoitajan oikeus vapaaseen 

Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, hyvinvointialueen tulee järjestää perhehoi-

tajalle mahdollisuus vapaaseen, jonka pituus on kaksi arkipäivää kutakin sellaista kalenteri-

kuukautta kohden, jona hän on toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella vähintään 14 

vuorokautta perhehoitajana. Perhehoidon järjestämisestä vastaavan hyvinvointialueen tulee 
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huolehtia tai tarvittaessa avustaa perhehoidossa olevan henkilön hoidon tarkoituksenmukai-

sessa järjestämisessä perhehoitajan vapaan ajaksi. Perhehoitolaki 13 § 

Perhehoitajalle maksetaan palkkiot kertyneiden vapaiden ajalta. Perhehoitajan oikeus vapaa-

seen lasketaan kalenterivuosittain. Kertyneet vapaapäivät on pidettävä sen kalenterivuoden 

kuluessa, jonka aikana ne on kertyneet. 

Joulukuun vapaan voi käyttää seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Vapaita voi 

halutessaan kerätä maksimissaan 6 kuukauden ajalta ja pitää ne yhtäjaksoisesti. Perhehoita-

jalla on vastuu siitä, että hän käyttää oikeutensa vapaaseen. Perhehoitajan tulee sopia per-

hehoidosta vastaavan viranhaltijan kanssa hyvissä ajoin vapaiden toteuttamisesta. Perhehoi-

taja ei ole oikeutettu lomarahaan, koska kyseessä ei ole työsuhde vaan toimeksiantosuhde. 

Hyvinvointialue Soitessa perhehoitajille vapaata kertyy seuraavasti: 

 pitkäaikaisessa ikääntyneiden ja aikuisten vammaisten perhehoidossa 3 vrk/kk 

 osavuorokautisessa pitkäaikaisessa ja lyhytaikaisessa perhehoidossa 2 vrk 

 lastensuojelun perhehoidossa 2 vrk/kk 

 lyhytaikaisessa perhehoidossa vapaapäivän palkkio lasketaan vapaaseen oikeuttavan 

kuukauden toteutuneiden asiakasvuorokausien keskiarvon mukaisesti. Vapaan palkkio 

lasketaan keskimääräinen palkkio/hoitopäivä. Maksu tapahtuu ko. kuukauden hoito-

palkkion maksun yhteydessä. 

Vapaita ei kerry, mikäli perhehoitaja ei ole toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella 14 

vuorokautta kalenterikuukaudessa perhehoitajana. Vapaapäivien kuluminen lasketaan kerty-

neiden vuorokausien mukaan. Jos perhehoitaja haluaa pitää enemmän vapaata kuin tässä 

toimintaohjeessa on sovittu, hän voi sopia asiasta perhehoidosta vastaavan viranhaltijan 

kanssa. Tällöin perhehoitajan palkkio katkaistaan vapaan ajalta ja maksetaan sellaisenaan 

sijaishoitajalle. Perhehoitajan on kuitenkin ensin käytettävä kertyneet vapaansa. 

5.3 Sijaishoito perhehoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana 

Hyvinvointialue voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi tar-

vittavan sijaishoidon tekemällä perhehoitolaissa säädetyt edellytykset täyttävän henkilön 
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kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta perhehoita-

jan tai hoidettavan kotona. Sijaishoito voidaan järjestää edellä tarkoitetulla tavalla, jos perhe-

hoitaja suostuu siihen ja järjestely arvioidaan hoidettavan edun mukaiseksi. 

Hoidon järjestämisessä otetaan huomioon perhehoidossa olevan henkilön ja hänen lä-

hiomaistensa toiveet. Mikäli perhehoidossa on useampi kuin yksi henkilö, tulee vapaa järjes-

tää kaikkien perhehoidossa olevien henkilöiden osalta yhtä aikaa. 

Perhehoitajan vapaa toteutetaan seuraavilla tavoilla: 

 Sijaishoitajana toimii ennakkovalmennuksen käynyt hyvinvointialueen hyväksymä per-

hehoitaja tai sijaisena voi toimia hyvinvointialueen hyväksymä henkilö perhehoitajan 

lähiverkostosta. 

 Hyvinvointialue järjestää sijaishoidon kiertävän perhehoitajan avulla. Kiertävä perhe-

hoitaja on lakisääteisen ennakkovalmennuksen käynyt sijaishoitaja. Varsinaiselle per-

hehoitajalle maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvaus vapaapäivien osalta. Kiertävälle 

hoitajalle maksetaan lyhytaikaisen perhehoidon hoitopalkkio. 

 Hyvinvointialue Soite sijoittaa hoidossa olevan henkilön muuhun hoitoon esim. hyvin-

vointialueen hyväksymään toiseen perhekotiin, sukulaisen luo tai muuhun hoitoyksik-

köön. Tässä tapauksessa hoitopalkkio maksetaan perhehoitajan vapaan ajalta täysi-

määräisenä ja 50 % kulukorvauksesta kiinteiden kulujen kattamiseksi. Lastensuojelun 

perhehoidossa kulukorvaus maksetaan täysmääräisesti perhehoitajan vapaan aikana. 

Hoitopalkkio ja kulukorvaus sijaishoitajalle ovat lyhytaikaisen perhehoidon mukaiset. 

5.4 Perhehoitajan eläketurva ja vakuutukset 

Perhehoitajan eläketurva 

”Toimeksiantosopimussuhteisen perhehoitajan eläketurvasta säädetään julkisten alojen elä-

kelaissa (81/2016). Perhehoitolaki 20 § 

Perhehoitajan eläketurva määräytyy peruseläketurvan mukaisesti ja kertyvän eläkkeen suu-

ruus määräytyy hoitopalkkion perusteella. Perhehoitajan vanhuuseläkeiän alaraja nousee as-

teittain siten, että 1962 syntyneillä se on 65 vuotta. Yläikäraja on aina 5 vuotta korkeampi. 

Perhehoitaja voi lisätä eläketurvaansa vapaaehtoisella eläkevakuutuksella. Yli 70-vuotiaiden 
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perhehoitajien kanssa käydään arviointikeskustelu perhehoidon jatkamisesta ja tarvittaessa 

voidaan pyytää terveydentilasta lääkärinlausunto. Eläkkeelle siirtymisestä on perhehoitajan 

tiedotettava hyvissä ajoin hyvinvointialue Soiten perhehoidon vastuutyöntekijää. Lisätietoja: 

Etusivu - Keva 

Perhehoitajan vakuutukset 

Perhehoitolain mukaisesti toimeksiantosopimuksen tehneen hyvinvointialueen on vakuutet-

tava perhehoitaja tapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Perhehoitajaan 

sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työntekijästä, ja hyvinvointi-

alueella sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään työnantajasta. 

Hyvinvointialue vakuuttaa toimeksiantosopimuksen allekirjoittaneet perhehoitajat työssä ta-

pahtuvan tapaturman varalta. Perhehoitajan omassa vapaa-ajan vietossa tapahtuvat vahin-

got eivät kuulu sijoittajan ottaman tapaturmavakuutuksen piiriin. Vapaa-ajan vakuutusturva 

on perhehoitajan omalla vastuulla. 

Perhehoidossa olevan henkilön perhehoidossa aiheuttamiin vahinkoihin ei sijoittavalla hyvin-

vointialueella ole lakisääteistä velvollisuutta ottaa vahingonkorvausvakuutusta. Vahingon sat-

tuessa asia selvitetään yhdessä perhehoitajan ja hyvinvointialueen edustajan kanssa. 

Perhehoitajaa suositellaan ottamaan ns. laajennettu kotivakuutus, jossa on otettu huomioon 

kaikki perheessä asuvat henkilöt. Perhehoitajan tulee varmistaa, että vastuuvakuutus kattaa 

myös perheeseen pitkäaikaisesti sijoitetut perheenjäsenet. 

5.5 Perhehoitajan tuki 

Perhehoidon onnistumisen ja laadun kannalta toimiva yhteistyö sekä oikeanlainen ja oikea-

aikainen tuki ovat ratkaisevan tärkeitä. Perhehoidossa noudetaan hyvinvointialueen käytän-

töjä tavoite- ja kehityskeskustelujen toteuttamisessa. 

Ennakkovalmennus  

Hyvinvointialue Soite vastaa perhehoitajaksi aikoville henkilöille järjestettävästä ryhmämuo-

toisesta lakisääteisestä ennakkovalmennuksesta joko omana toimintana tai ostopalveluna. 

https://www.keva.fi/
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Ikääntyneiden ja vammaisten sekä mielenterveyskuntoutujien ennakkovalmennuksessa käy-

tetään Perhehoitoliiton kehittämää valmennusohjelmaa. Lastensuojelun perhehoidossa käy-

tetään PRIDE-valmennusta. Valmennuksen tavoitteena on antaa perhehoitajaksi aikovalle 

riittävästi tietoa perhehoitajan tehtävästä sekä taata asiakkaalle laadukas perhehoito. 

Lapsen läheis- tai sukulaisverkostoperheille tehdään perhekohtainen soveltuvuusarviointi yh-

dessä perheen kanssa. Hyvinvointialue vastaa valmennuksen järjestämisestä joko omana 

toimintana tai ostopalveluna ensimmäisen sijoitusvuoden aikana. 

Perhehoitajan vastuutyöntekijä 

Perhehoitolain mukaan perhehoitajalle nimetään vastuutyöntekijä, joka vastaa perhehoitajan 

tarvitsemasta tuesta. Perhehoitajalla tulee olla mahdollisuus tavata vastuutyöntekijäänsä 

säännöllisesti. Vastuutyöntekijä kirjataan toimeksiantosopimukseen. Vastuutyöntekijä toimii 

perhehoitajan ns. esimiehenä, joka tekee perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimukset sekä 

sopii perhehoitajuuteen liittyvistä asioista. Perhehoitaja ja perhehoidon vastuutyöntekijä teke-

vät yhteistyötä perhehoitoon sijoitetun henkilön asioissa (esim. terveydenhuolto ja sosiaali-

huolto). 

Hyvinvointi- ja terveystarkastukset 

Perhehoitolain mukaan hyvinvointialueen on toimeksiantosopimuksessa sovittavalla tavalla 

tarvittaessa järjestettävä perhehoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvin-

vointiaan tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Päätoimiselle perhehoitajalle mahdollisuus tar-

kastuksiin järjestetään vähintään joka toinen vuosi. Päätoimisella perhehoitajalla tarkoitetaan 

perhehoitajaa, joka ei ole perhehoitoperheen ulkopuolella ansiotyössä eikä näin ollen työter-

veyshuollon piirissä. Hyvinvointi ja terveystarkastuksella tarkoitetaan kliinisillä tutkimuksilla ja 

muilla tarkoituksenmukaisilla ja luotettavilla menetelmillä suoritettua terveydentilan sekä fyy-

sisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tarkastusta sekä niihin liittyvää ohjausta ja 

neuvontaa. 

Lastensuojelun perhehoitajien terveystarkastuksista vastaa terveyskeskuksen vastaanotto-

palveluihin nimetty terveydenhoitaja. Muiden perhehoitajien terveystarkastukset toteutetaan 

erikseen Soitessa nimetyn vastaavan terveydenhoitajan toimesta. Soitessa on käytössä 
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omais- ja perhehoitoon laadittu toimintamalli, jonka perustana on Kuntaliiton suositukset hy-

vinvointi- ja terveystarkastuksen sisällöiksi (mm. COPE-indeksin käyttö). Tarkastukset toteu-

tetaan joko hoitajan kotona tai sovitussa Soiten toimipisteessä. 

Hyvinvointi- ja terveystarkastusta varten on sähköinen esitietolomake, jonka perhehoitaja voi 

täyttää vahvaa tunnistautumista käyttäen Soiten sähköisten palveluiden sivustolla (DigiSoite). 

Täydennyskoulutus 

Perhehoitajan täydennyskoulutukseen sovelletaan hyvinvointialueen noudattamia periaatteita 

sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta annettujen lakien mukai-

sesti sekä STM:n suositusta täydennyskoulutuksesta (3 päivää/vuosi). Perhehoitajalla on oi-

keus osallistua toimialaansa koskevaan, Soiten järjestämään koulutukseen. 

Mahdollisista majoitus-, matka- ja hoitokustannuksista tulee etukäteen olla yhteydessä perhe-

hoidon vastuutyöntekijään. Koulutuspäiviltä maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkio ja kulu-

korvaus. Perhehoitajalle voidaan korvata myös muita koulutuksesta aiheutuvia kuluja. 

Työnohjaus 

Perhehoitajalla on mahdollisuus tarvittaessa saada yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Sijoittava 

hyvinvointialue vastaa työnohjauksen kustannuksista ja perhehoitajan sijaisjärjestelyistä. 

Vertaistuki ja mentorointi 

Paikalliset yhdistykset ja Soite hyvinvointialueena voivat järjestää perhehoitajille vertaisryh-

miä ja muuta toimintaa. Ryhmissä keskustellaan perhehoitoon liittyvistä kysymyksistä ja jae-

taan kokemuksia. Perhehoitoliiton nettisivuilta löytyy lähimmän paikallisyhdistyksen yhteystie-

dot. 

Mentorointi on kokeneen perhehoitajan antamaa tukea aloittelevalle tai haasteellisessa tilan-

teessa olevalle perhehoitajalle. Perhehoitajan on mahdollista kouluttautua mentoriksi hyvin-

vointialueen kustantamana sovittuaan koulutuksesta vastuutyöntekijän kanssa. 

Perhehoitoliitto 
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Toimeksiantosuhteisten perhehoitajien on mahdollisuus liittyä oman alueensa Perhehoitolii-

ton alueelliseen jäsenyhdistykseen. Perhehoitoliitto tarjoaa tukea ja apua perhehoidon kysy-

myksiin sekä sijoittajille että perhehoitajille. Tukeen kuuluvat mm. asiantuntijapalvelut, laki-

miespalvelu, kuntoutustoiminta yhdessä Kelan kanssa, tuettujen lomien organisointi yhdessä 

lomajärjestöjen kanssa, perhehoitajien keskustelupalstan ylläpitäminen. 

Hyvinvointialue Soite tekee yhteistyötä sekä valtakunnallisen että alueellisen järjestötoimin-

nan kanssa. 

6. Perhehoidon asiakkaan asema 

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja 

hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä tulee kun-

nioittaa. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mieli-

pide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa (laki sosiaali-

huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista). 

6.1 Asiakassuunnitelma 

Perhehoito perustuu asiakkaan yksilölliseen asiakassuunnitelmaan. Tämä tehdään yhteis-

työssä asiakkaan, asiakkaan vastuutyöntekijän, omaisten, perhehoitajan ja muiden tarvitta-

vien asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelmaan kirjataan perhehoidon tavoitteet, keinot, toteutu-

minen ja seuranta. 

Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään toimintakyvyn muuttuessa, kuitenkin vähintään kerran 

vuodessa. Suunnitelma tulee laatia mielellään ennen perhehoidon aloittamista, mutta kuiten-

kin kuukauden kuluessa perhehoidon alkamisesta. 

6.2 Perhehoidon asiakasmaksut 

Perhehoidon asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

annetussa laissa ja asetuksessa. Lastensuojelussa maksut määräytyvät lain 7 §:n mukai-

sesti. Kehitysvammaisten erityishuollossa perittävät maksut määräytyvät lain 4 § 2 momentin 
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mukaan. Muutoin perhehoitolaissa tarkoitetusta perhehoidosta voidaan periä asiakasmaksu-

lain pitkäaikaisen laitoshoidon maksujen perusteiden mukaan määräytyvä maksu asiakas-

maksulain 7 c § mukaan. Asiakasmaksut perii hyvinvointialue Soite.  

Lastensuojelun perhehoidon asiakasmaksut 

Lastensuojelulain nojalla annetusta perhehoidosta voidaan lapsen vanhemmilta periä maksu, 

joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain perusteella määräytyvän 

elatusmaksun suuruinen. Lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan vanhempien kesken 

maksukyvyn mukaan. 

Lapsilisä ja muut lapselle kuuluvat etuudet ja tulot, kuten eläkkeet tai muut jatkuvaluonteiset 

tulot ja korvaukset peritään hyvinvointialueelle hoidon korvaukseksi. Perityistä varoista 40 % 

siirretään lapsen välitystilille itsenäistymisvaroiksi. 

Kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen perhehoidon asiakasmaksut 

Kehitysvammaisille henkilöille perhehoitoa voidaan järjestää sosiaalihuoltolain, vammaispal-

velulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella. Asiakasmaksun 

määräytymiseen vaikuttaa se, minkä lain perusteella perhehoito on järjestetty. 

Sosiaalihuoltolain mukaan järjestetystä, pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään maksu sa-

malla periaatteella kuin ikääntyneiden perhehoidossa. Kehitysvammaisten erityishuollosta 

annetun lain mukaan järjestetystä perhehoidosta voidaan periä ylläpitomaksu yli 16-vuotiailta 

asiakkailta. Ylläpitomaksu koostuu asumisesta sekä ravinnosta ja muusta ylläpidosta aiheu-

tuvista kuluista. Perhehoitajan antamasta hoivasta ei maksua peritä  

Ikääntyneiden pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu  

Ikäihmisten perhehoito on sosiaalihuoltolain mukaista avopalvelua. Pitkäaikaisesta perhehoi-

dosta peritään maksu mukaillen asumispalvelujen asiakasmaksua. Maksu saa olla enintään 

85 prosenttia nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Tietyin 

laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin maksu voi määräytyä myös puolisojen yhteenlasket-

tujen tulojen mukaan. Puolisoilla pitkäaikaisen perhehoidon maksu saa olla enintään 42,5 

prosenttia puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Tällöinkin tuloista tehdään en-

sin laissa säädetyt vähennykset. 
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Lähtökohtaisesti asiakkaalle jää omaan käyttöön 15 prosenttia tuloista (puolisoille 57,5 pro-

senttia). Lakisääteisesti määritellään asiakkaalle jätettävästä ns. vähimmäiskäyttövarasta. 

Hyvinvointialueen tulee huolehtia siitä, että asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövara, joka 

on tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa vähintään 164 euroa kuukaudessa. 

Asiakkaalle tulee jäädä omaan käyttöön vähimmäiskäyttövara myös silloin, jos maksu mää-

räytyy puolisojen yhteenlaskettujen tulojen perusteella. 7 c §:ssä tarkoitettua maksua anne-

tusta perhehoidosta ei saa periä lastensuojelulain, kehitysvammaisten erityishuollosta anne-

tun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 

nojalla. 

Ikääntyneiden perhehoidon hoitomaksu sisältää asumiskustannukset sekä siivouksen, pyyk-

kihuollon, perushygieniatarvikkeet ja asumiseen kuluvat yleiset aineet ja tarvikkeet sekä hoi-

van. Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita avohoidon palvelumak-

suja. 

Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksun määräytyminen perhehoidon tulo- ja lähtöpäivältä: 

Perhehoitoon tulopäivä  Asiakas maksaa tulopäivältä perhehoidon 

asiakasmaksun  

Perhehoidosta lähtöpäivä kotiin tai omaisen 

luo (perhehoito päättyy)  

Asiakas maksaa lähtöpäivältä perhehoi-

don asiakasmaksun  

Perhehoidosta lähtöpäivä laitoshoitoon tai 

palveluasumiseen  

Asiakas ei maksa lähtöpäivältä perhehoi-

don asiakasmaksua  

Perhehoidon keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittä-

vältä ajalta. Jos perhehoito keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi kuntayhtymästä johtuvasta 

syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä 

myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Perhehoidon keskeytyksen jatkuessa koko kuukau-

den, maksua ei peritä lainkaan. 

Perhehoitajan vapaan johdosta asiakkaalle ei saa tulla lisäkuluja. Perhehoitajan pitäessä laki-

sääteisiä vapaita ja asiakkaan ollessa tilapäishoitojaksolla, maksaa asiakas perhehoidon 

asiakasmaksun eikä tilapäishoidosta peritä hoitomaksua. 
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Ikääntyneiden lyhytaikaisen ja osa-aikaisen perhehoidon asiakasmaksu 

Lyhytaikaisesta perhehoidosta voidaan periä lyhytaikaisen laitoshoidon maksu. Hoitopäivä-

maksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen 

laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. 

Omaishoidontuen vapaan asiakasmaksut  

Mikäli lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan vapaan ajaksi, peritään hoidosta 

omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta sosiaali- ja terveydenhuollon asiamaksulain mukai-

nen vuorokausimaksu. 

Maksun perimättä jättäminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n mukaan määrätty asia-

kasmaksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen 

vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvel-

vollisuuden toteuttamista. 

Perhehoidon asiakkaan vakuutukset 

Hyvinvointialue Soitella ei ole lakisääteistä velvoitetta ottaa tapaturma- tai vahingonkorvaus-

vastuuvakuutusta perhehoidossa olevalle henkilölle. Tämän vuoksi perhehoitajaa suositel-

laan ottamaan ns. laajennettu kotivakuutus ja varmistamaan, että se sisältää myös perhehoi-

dossa olevien henkilöiden osalta vahinkovakuutuksen. 

Lastensuojelun perhehoidossa hyvinvointialue ottaa vakuutuksen sijoitetulle lapselle. 

6.3 Perhehoidossa olevan asiakkaan yksityis- ja käyttövarat 

Pääperiaate on, että perhehoidossa olevan henkilön varoista huolehtiminen kuuluu ensisijai-

sesti asiakkaalle itselleen tai hänen edunvalvojalleen. Täysi-ikäiselle henkilölle nimetään tar-

vittaessa edunvalvoja, mikäli henkilö ei kykene itse huolehtimaan itseään ja omaisuuttaan 

koskevista asioista. Perhehoitaja ei voi toimia perhehoitoon sijoitetun edunvalvojana tai yksi-

tyisvarojen hoitajana. 
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Asiakkaalla on oikeus päättää omista käyttövaroistaan. Perhehoidossa olevan henkilön käyt-

tövarat tulee käyttää ensisijaisesti hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa ottaen huomioon henkilön 

elämisen laatua ja elämänpiiriä rikastuttavat ratkaisut. 

Lastensuojelun perhehoidossa oleva lapsi on oikeutettu saamaan käyttövaroja henkilökohtai-

siin tarpeisiinsa kuukausittain asiakassuunnitelmassa määritellyn määrän mukaan. Lapsella 

on oikeus itse päättää saamiensa käyttövarojen käytöstä. Perhehoitajan tulee pitää kirjaa lap-

selle annettujen käyttövarojen maksamisesta. Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityönteki-

jällä ja edunvalvojalla on oikeus saada selvitys käyttövarojen käytöstä. 

Lastensuojelun perhehoitoon sijoitetulle lapselle on myös varattava hänen tililleen lastensuo-

jelulain määrittelemä määrä varoja hänen itsenäistymistään varten. Itsenäistymisvarojen ker-

tymisestä ja maksamisesta sijoituksen päätyttyä on tarvittaessa/pyydettäessä annettava sel-

vitys. 

Jatkuvan pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaan perhehoitokodissa olevasta kiinteästä omai-

suudesta on pidettävä omaisuusluetteloa. Omaisuusluetteloon kirjataan asiakkaan varoilla 

kaikki yli 200 euroa maksaneet hankinnat. Omaisuusluettelo laaditaan perhehoidon alkaessa 

ja perhehoitaja päivittää omaisuusluetteloa yhdessä asiakkaan ja omaisen tai edunvalvojan 

kanssa. 

6.4 Perhehoidossa olevan asiakkaan valitus- ja vaikutusmahdollisuudet 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus hyvään palveluun ja kohteluun. Asiakkaalla on oikeus 

olla osallisena neuvoteltaessa häntä koskevista asioista ja hänen oma mielipiteensä tulee ot-

taa huomioon ratkaisuja tehtäessä. Erimielisyyksien ilmetessä on ensisijaisesti pyrittävä neu-

vottelemalla pääsemään yhteiseen ratkaisuun. Asiakas voi hakea muutosta saamaansa pää-

tökseen. Oikaisuvaatimusohjeet lähetetään aina päätöksen yhteydessä ja voi tehdä asiasta 

kirjallisen muistutuksen. 

Hyvinvointialue Soitella on nimetty sosiaali- ja potilasasiamies, jonka tehtävänä on seurata 

asiakkaiden oikeuksien ja aseman toteutumista. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu myös 

avustaa ja neuvoa muistutuksiin liittyvissä asioissa. Muistutukseen pitää vastata kohtuullisen 

ajan kuluessa. Sosiaaliasiamiestä voi myös pyytää toimimaan sovittelijana. Asiakas tai hänen 
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omaisensa voi myös kannella saamastaan kohtelusta alueellaan toimivaan aluehallintoviras-

toon. 

6.5 Asiakkaan kuolema perhekodissa 

Perhehoitajalla tulee olla tieto perhehoidossa olevan henkilön mahdollisesta hoitotahdosta, 

jonka mukaisesti hän toimii. Jos hoidettava kuolee perhekodissa, perhehoitaja soittaa hätä-

numeroon 112 ja toimii saamiensa ohjeiden mukaan. Poliisi tulee perhehoitajan kotiin ja to-

teaa tilanteen. Samalla suljetaan pois mahdollinen rikosepäily. Tämän jälkeen vainaja siirre-

tään lähimpään terveyskeskukseen, jossa lääkäri vahvistaa kuoleman. 

Perhehoitajan tulee ilmoittaa asiasta omaisille ja hyvinvointialue Soitelle. Perhehoidon vas-

tuutyöntekijä järjestää perhehoitajalle tarvittavan tuen. Perhekodissa voidaan järjestää muis-

totilaisuus. Toimeksiantosopimus purkautuu ilman irtisanomista ja pitkäaikaiselle perhehoita-

jalle maksetaan hoitopalkkio kahden viikon ajalta. 

7. Perhehoitajan oikeudet ja velvollisuudet 

Perhehoitajan ja hyvinvointialue Soiten oikeudet ja velvollisuudet perustuvat lainsäädäntöön. 

Perhehoitajan vastuisiin kuuluvat hyvän, asiakassuunnitelman mukaisen perhehoidon toteut-

taminen sekä tasavertainen perheenjäsenyyden turvaaminen. Perhehoitaja sitoutuu yhteis-

työhön perhehoidossa olevan henkilön lähiomaisten, perhehoidon vastuutyöntekijän ja mui-

den yhteistyötahojen kanssa. Perhehoitajan tulee mahdollisuuksien mukaan tukea ja mahdol-

listaa hoidettavan ja hänen läheistensä välistä tiivistä yhteydenpitoa ja kanssakäymistä. 

7.1 Tietojensaantioikeus ja tietojen säilytys 

Perhehoitajalla on oikeus saada sellaiset hoidettavaa koskevat tiedot, jotka ovat välttämättö-

miä hoivan ja huolenpidon onnistumiseksi. Perhehoitajalle voidaan antaa sellaisia salassa pi-

dettäviä asiakastietoja, jotka hän tarvitsee perhehoitoa toteuttaessaan. 

Perhehoidossa olevaa henkilöä koskevat asiakirjat ja muut kirjalliset tiedot säilytetään perhe-

kodissa asiakaskohtaisissa kansioissa lukitussa kaapissa. Hoidettavaa koskevat asiakirjat 

palautetaan perhehoidon päättyessä hyvinvointialueen perhehoidon vastuutyöntekijälle. 
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7.2 Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus 

Perhehoitajaa sitoo elinikäinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka tarkoittaa, että asia-

kasta tai hänen läheisiään koskevia salassa pidettäviä tietoja ei saa ilmaista sivullisille myös-

kään siltä osin, kun ne koskevat muita kuin asiakasta itseään. Salassa pidettäviä asiakastie-

toja ei saa käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai vahingoksi. Salassa pidettävää asiakirjaa tai 

sen kopiota ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden 

avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. Salassa pidettävistä tiedoista 

voi sivullisille antaa tietoa toimivaltaisen asiakkaan omalla ja/tai hänen laillisen edustajansa 

suostumuksella. Laillisella edustajalla on oikeus saada tietoja. Perhehoidossa salassapito- ja 

vaitiolovelvollisuus koskevat myös hoitajan perheenjäseniä. Perhehoidon asiakkaan henkilö-

tietojen, asiakastietojen, terveystietojen väärinkäyttö tai tahallinen ohjeiden vastainen toi-

minta voi johtaa muun ohella rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. 

Perhehoitajan on kunnioitettava asiakkaan yksityisyyttä ja käsiteltävä erityisellä huolella asia-

kasta koskevia henkilötietoja ja asiakasasiakirjoja. Asiakkaan henkilötietoja sisältäviä tallen-

teita kuten valokuvia ja videoita ei saa näyttää tai julkaista esimerkiksi sosiaalisessa medi-

assa ilman asiakkaan suostumusta. Asiakasta koskevia henkilötietoja/asiakasasiakirjoja ei 

saa lähettää sähköpostilla, tekstiviestillä tai sosiaalisen median (WhatsApp, Instagram, 

Teams, tms.) välityksellä. 

Henkilöllä on oikeus käsitellä toisen henkilön puolesta valtakunnalliseen tietojärjestelmäpal-

veluun tallennettuja kyseistä henkilöä koskevia tietoja valtuutuksen tai holhoustoimesta anne-

tun lain (442/1999) 29 §:n 2 momentin nojalla. 

Sähköinen asiointi ja tietojen käsittely toisen puolesta, koskee lähinnä niitä perhehoidon asi-

akkaita, joilla on pankkitunnus.  Lisätietoja asiasta löytää Kanta- palvelusta sekä Toisen puo-

lesta asiointi - Soite. 

7.3 Perhehoitajan ilmoitusvelvollisuus 

Perhehoitolain mukaan perhehoitaja on velvollinen ilmoittamaan perhehoidossa tapahtu-

neista muutoksista vastuutyöntekijälle sille hyvinvointialueelle, joka on sijoittanut hoidettavan 

sekä hyvinvointialueelle, jossa perhekoti sijaitsee. 

https://soite.fi/asiointiopas/asiakkaan-ja-potilaan-oikeudet/toisen-puolesta-asiointi/#:~:text=Asiointi%20toisen%20henkil%C3%B6n%20puolesta%20Soitessa%20on%20mahdollista%20tekem%C3%A4ll%C3%A4,Valtakirjan%20voi%20antaa%20t%C3%A4ysi-ik%C3%A4inen%20henkil%C3%B6%2C%20joka%20on%20oikeustoimikelpoinen.
https://soite.fi/asiointiopas/asiakkaan-ja-potilaan-oikeudet/toisen-puolesta-asiointi/#:~:text=Asiointi%20toisen%20henkil%C3%B6n%20puolesta%20Soitessa%20on%20mahdollista%20tekem%C3%A4ll%C3%A4,Valtakirjan%20voi%20antaa%20t%C3%A4ysi-ik%C3%A4inen%20henkil%C3%B6%2C%20joka%20on%20oikeustoimikelpoinen.
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Perhehoitajan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin perhehoidon vastuutyöntekijälle seuraavista asi-

oista: 

 perhehoidossa olevien henkilöiden perhehoitoon vaikuttavista terveydentilan ja/tai toi-

mintakyvyn muutokset 

 perhehoidon keskeytykset 

 oman elämäntilanteen muutokset, sairastumiset, muut esteet tehtävän hoitoon 

 perhesuhteiden muutokset 

 perhekodissa tapahtuvat muutokset (remontti, kotieläimet) 

 suunnitellut vapaat ja niiden aikaiset järjestelyt 

 sattuneet tapaturmat, väkivalta ja suojaamistoimenpiteet ilmoitetaan välittömästi ta-

pahtuman jälkeen ja niistä tehdään myös HaiPro-ilmoitus 

 muut mahdolliset tärkeät perhehoitotyöhön vaikuttavat asiat 

8. Hyvinvointialue Soiten oikeudet ja velvollisuudet 

Hyvinvointialueen oikeudet 

 tehdä yhteiseen neuvotteluun perustuva päätös perhehoitopaikasta  

 saada tieto perhehoidosta ja perhekodissa suunnitelluista/tapahtuneista muutoksista 

Hyvinvointialueen velvollisuudet 

 antaa perhehoitajalle hoivan ja huolenpidon toteuttamisen kannalta välttämättömät 

 asiakasta koskevat tiedot 

 järjestää perhehoidon tuki 

 nimetä vastuutyöntekijä perhehoitajalle 

 järjestää perhehoitoon sijoitetun asiakkaan tarvitsemat palvelut 

 vastata perhehoidon korvauksista 

 arvioida perhehoidon toteutumista yhdessä asiakkaan, hänen läheisten ja perhehoita-

jan kanssa 

 valvoa perhehoitoa/perhekotia 

 tehdä päätös perhehoidon päättymisestä 
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9. Perhehoidon ohjaus ja valvonta 

Perhehoidon ohjaus ja valvonta on osa perhehoidon toteuttamista ja toistuu perhehoidon ai-

kana eri muodoissa. Perhehoidon ohjaus ja valvonta aloitetaan perhekodin ja perhehoitajuu-

den käynnistämisvaiheessa ja jatkuvat niin kauan, kun toimintaa ylläpidetään. Ohjauksella ja 

valvonnalla voidaan myös puuttua mahdollisiin epäkohtiin. 

Ennen perhehoidon käynnistämistä tapahtuva ohjaus ja valvonta 

Perhekodin ohjaus ja valvontaprosessi aloitetaan ennakkovalmennuksen aikana. Perhehoita-

juuden valmennusaikana arvioidaan perhehoitajan soveltuvuutta tehtävään sekä kodin ja sen 

ympäristön soveltuvuutta perhehoitokodiksi. Tarkentavaa tietoa aiheesta saa tämän toiminta-

ohjeen kohdassa; Perhekoti ja perhekodin turvallisuus. 

Ohjaus ja valvonta perhehoitajuuden aikana 

Hyvinvointialueen tehtävänä on valvoa, että sijoitus perhehoitoon toteutuu perhehoitolain mu-

kaisesti ja että hoidettava saa sijoituksen aikana ne tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet, jotka 

järjestetään sen hyvinvointialueen toimesta, johon henkilö on sijoitettu. Ohjaus ja valvonta 

koskee myös kiertävää perhehoitajaa. 

Sekä sijoituksen tehneen hyvinvointialueen että sijoitushyvinvointialueen sosiaalihuollosta 

vastaava toimielin voi tarkastaa perhehoitopaikan toiminnan sekä toiminnan järjestämisessä 

käytettävät toimintayksiköt ja toimitilat silloin, kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy. 

Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävät tilat voidaan tarkastaa ainoastaan, jos tarkasta-

minen on välttämätöntä asiakkaan aseman ja asianmukaisten palvelujen turvaamiseksi. Tar-

kastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta. Tarkastaja on päästettävä kaikkiin perhehoitopai-

kan tiloihin. Tarkastuksesta on pidettävä pöytäkirjaa. 

Tarkastajalla on oikeus ottaa valokuvia tarkastuksen aikana. (Perhehoitolaki 263/2015 22 §.) 

Epäkohtiin puuttuva ohjaus ja valvonta 

Jos perhekoti tai perhehoito todetaan asiakkaalle sopimattomaksi tai puutteelliseksi, vastuu-

työntekijän on pyrittävä ohjauksen avulla saamaan aikaan korjaus asiassa. Jollei korjausta 

ole asetetussa määräajassa tapahtunut, on vastuutyöntekijän huolehdittava, että asiakkaan 



 

Sivu 36 / 36 

hoito järjestetään hänen etunsa ja tarpeidensa mukaisella tavalla. Tarvittaessa asiakkaat siir-

retään heidän tarpeitaan vastaavaan, muuhun hoitopaikkaan. 

Palvelujen valvontaan ja toimenpiteisiin valvonnan yhteydessä havaittujen puutteiden korjaa-

miseksi sovelletaan ammatillisten perhekotien ja muiden yksityisten perhehoidon palvelun-

tuottajien osalta, mitä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 luvussa säädetään. 

Hyvinvointialueella on valvontasuunnitelma ja lisäksi kullakin Soiten yksiköllä on oma oma-

valvontasuunnitelmansa. Toimeksiantosuhteisen perhehoidon ennakoivaa valvontaa ovat 

esimerkiksi perhehoitajalle annettu ohjaus ja tuki. Valvontaa ja ohjausta toteutetaan omaval-

vonnan kautta. 

Vastuuviranhaltijan suorittama ohjaus- ja valvontakäynti perhehoitajan kotiin tehdään vähin-

tään kerran vuodessa. Perhehoitajalle annetaan ohjaus- ja valvontakäyntiin liittyvä lomake 

etukäteen täytettäväksi ja valvontakäynnillä se käydään yhdessä keskustellen läpi. 

10. Toimintaohjeen voimaantulo 

Tämä toimintaohje astuu voimaan 1.1.2023. 

Toimintaohje koskee kaikenikäisten asiakkaiden perhehoitoa hyvinvointialue Soiten alueella. 

Lastensuojelun perhehoidossa erilliset, tarkennetut toimintaohjeet. Maksut ja taksat vahviste-

taan vuosittain hyvinvointialueen vastaavassa hallintoelimessä. 

Toimintaohje on laadittu 2021/2022 monialaisessa työryhmässä: 

Omais- ja perhehoidon kehittäminen/Kotiin -hanke: Hanna Saarinen ja Minna Dahlbacka 

Lastensuojelun perhehoito: Vuokko Airaksinen 

Vammaispalvelut: Lena Aho-Rintamäki 

Iäkkäiden palvelut: Anne Wennman, Seija Häggdahl ja Heidi Lindqvist 
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