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”Sinulla on oikeus olla oma itsesi – juuri sellainen kuin olet ja haluat olla. Sinulla on 
oikeus kasvaa, muuttua, kehittyä, ponnistella ja tavoitella mitä tahansa – ilman muita 
rajoituksia kuin oma kykysi ja halusi. Sinulla on oikeus rakastaa ja saada rakkautta, 

hyväksymistä, huolenpitoa ja ihailua, ja sinulla on oikeus käyttää tätä oikeuttasi.”
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VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA ARVOT  
 
Vaalijalan kuntayhtymä on laaja-alainen erityisosaamisen organisaatio, joka tuottaa 
laadukkaita erityispalveluita Savon alueella. Vaalijala toimii kuntien ylläpitämänä ja 
tehtävänä on ylikunnallisten toimintojen kehittäminen.  
 
Ihmisarvon kunnioittaminen ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten 
auttaminen ovat Vaalijalan perusarvoja. Kuten Otto Aarnisalo sanoi: ”On tehtävä työtä 
äänettömän hädän puolesta ja työ on aloitettava hädän äärimmäisestä päästä”. 
Työmme päämääränä on edistää vammaisen suoriutumista päivittäisistä 
toiminnoistaan, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan. 
Samalla meidän on  
turvattava hänen tarvitsemansa hoito/kuntoutus/huolenpito ja niihin liittyvät tukipalvelut.  
 
  
MITÄ PERHEHOITO ON?  
 
Perhehoito on toimintaa, jossa yksityinen henkilö sitoutuu kodissaan hoitamaan ja/tai 
kasvattamaan perhehoitoa tarvitsevaa henkilöä sekä turvaamaan tämän tasapainoisen 
kehityksen ja tarpeen mukaisen huolenpidon. Perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka 
hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää 
hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi 
käyttäen ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa.  
 
Perhehoito on elämäntapa, jossa perhehoitajan yksityis- ja työelämä yhdistyvät. Se 
voidaan nähdä myös kotihoidon ja laitoshoidon jonkunlaisena välimuotona.  
 
Perhehoitoa toteutetaan Vaalijalassa toimeksiantosopimuksella, jossa määritellään 
hoitosuhteeseen liittyvät molemmin puoleiset oikeudet ja velvollisuudet. 
Toimeksiantosopimuksella toimivia henkilöitä kutsutaan perhehoitajaksi ja kotia 
perhekodiksi. Lasten ja nuorten perhehoitajasta käytetään yleensä nimitystä 
sijaisvanhempi ja sijaiskoti.  
 
  
LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO  
 
Vaalijalan kuntayhtymä tarjoaa kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille, 
lastensuojelun ja omaishoidon piirissä oleville sekä autistisille henkilöille tarkoitettua 
lyhytaikaista perhehoitoa, joka perustuu perhehoitajalain mukaisiin 
toimeksiantosopimuksiin.  
 
Lyhytaikaisen perhehoidon avulla mahdollistetaan omaishoitajien vapaapäivien 
toteutuminen tai vakinaisen hoitajan loma ja vapaa-aika. Sillä tuetaan vammaista lasta 
kotonaan hoitavien vanhempien jaksamista ja mahdollistetaan lastensuojelun 
lyhytaikaisen sijaishuollon järjestämistä. Lyhytaikainen perhehoito voi kestää 
yhtäjaksoisesti muutamasta tunnista – 14 vuorokauteen.  
 
 
PITKÄAIKAINEN PERHEHOITO 
 
Kehitysvammaisia lapsia ja nuoria voidaan sijoittaa jatkuvakestoiseen perhehoitoon 
kehitysvammaisten erityishuollon palveluna tai lastensuojelun tukitoimenpiteenä. 
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Aikuisille kehitysvammaisille perhehoito on eräs vaihtoehto elämisen ja asumisen 
järjestämiseksi. Perhehoito tarjoaa mahdollisuuden perheyhteisön jäsenyyteen ja 
läheisiin ihmissuhteisiin. Samalla on tärkeää turvata yhteisöllisyyden lisäksi 
mahdollisuus yksityisyyteen. 
 
 
MITÄ PERHEHOITAJILTA EDELLYTETÄÄN?  
 
Perhehoitajaksi voi ryhtyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan  
perhehoitoa.  
 
Perhehoitajalla tulee olla valmiuksia hoitaa ihmistä/yksilöä niin luottamuksellisesti, että 
vanhemmat tai vakituinen hoitaja voivat levähtää ja rentoutua rauhassa. Perhehoitajan 
valmiuksia eli tietoja, taitoja ja asenteita arvioidaan ja syvennetään alkukeskusteluissa 
ja perhehoidon aikana ohjauskäynneillä, ohjausryhmässä ja koulutuspäivillä.  
 
 
MITÄ PERHEKODILTA EDELLYTETÄÄN?  
 
Perhekoti on kuntayhtymän hyväksymä yksityiskoti, jossa perhehoitoa annetaan. 
Perhekodin tulee olla olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva. Perhekodin 
sopivuuden arvioi vähintään kaksi työntekijää.  
 
Sopivuutta harkittaessa kiinnitetään erityistä huomiota perhekodin ihmissuhteisiin, 
perhehoitajan mahdollisuuksiin ottaa huomioon ja tyydyttää sijoitettavan henkilön 
tarpeet henkilön edun mukaisesti sekä perhehoitajan yhteistyökykyyn sijoittajan ja 
sijoitettavalle henkilölle läheisten kanssa. 
 
Perhekodin muiden jäsenten tulee hyväksyä ja olla yksimielisiä kodin 
perhehoitotoiminnasta.  
 
Perhekodin tulee olla myös rakenteeltaan, tiloiltaan ja varustetasoltaan siellä 
annettavalle hoidolle sopiva. Erityistä huomiota kiinnitetään turvallisuustekijöihin.  
 
 
TOIMEKSIANTOSOPIMUS  
 
Toimeksiantosopimus tehdään jokaisen perhehoidon asiakkaan osalta erikseen. Siinä 
perhehoitaja ja kuntayhtymä sopivat hoitosuhteeseen liittyvät molemminpuoliset 
oikeudet ja velvollisuudet. Kuntayhtymän ja perhehoitajan välille ei kuitenkaan synny 
työsopimusta. Sopimus tehdään yhteisessä neuvottelussa ja sitä ei voi yksipuolisesti 
muuttaa. Sopimuksen teon edellytyksenä on kunnan päätös perhehoidosta joko 
erityishuolto-ohjelman mukaisesti kehitysvammaisten erityishuoltona, lastensuojelun 
päätöksellä tai maksusitoumuksella. Lyhytaikaisen perhehoidon osalta 
toimeksiantosopimus tehdään aina määräaikaiseksi.  
Mitä määritellään?  
 
- perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio ja kulukorvaus  
- mahdollinen koeaika, hoidon arvioitu kesto  
- perhehoitajan oikeus vapaaseen, vapaan toteuttaminen sekä palkkion  
  maksaminen vapaan ajalta  
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- perhehoitajalle annettava ohjaus, neuvonta, työnohjaus ja koulutus  
- perhehoitajan vakuutus- ja sosiaaliturva  
- sopimuksen irtisanominen  
- muut tarvittavat seikat  
 
 
MITÄ PERHEHOIDOSTA MAKSETAAN?  
 
Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta toteutuneista hoitopäivistä. 
Lyhytaikaisessa perhehoidossa palkkio ja kulukorvaus maksetaan hoitajalle kaikilta 
hoitopäiviltä, myös tulo- ja lähtöpäiviltä.  
 
Tämän hetkisen kuntayhtymän ohjeistuksen mukaan maksut ovat seuraavat:  
 
Lasten lyhytaikainen perhehoito: 
Hoitopalkkio: 50 - 71 €/vrk/pv (hoidettavuudesta riippuen v. 2009) 
Kulukorvaus: 25 €/vrk/pv (v. 2009)  
Aikuisten lyhytaikaisessa hoidossa alle 1 kk palkkio lasketaan kuukausipalkkiosta 
vuorokausimaksuna. Palkkiota voidaan tapauskohtaisesti korottaa. 
 
Pitkäaikainen hoito: 
Hoitopalkkio määräytyy henkilön hoidettavuuden perusteella 548 - 1063 €/kk. (v. 2009) 
Kulukorvauksen perusmaksu on 492 €/kk. (v. 2009)  
 
 
PERHEHOIDON KOULUTUS  
 
Ennen perhehoidon valmennusprosessia jokaiseen perhehoitoa harkitsevaan 
perheeseen tehdään kotikäynti. Ennen kotikäyntiä perhehoidosta kiinnostuneet 
täyttävät esitieto-/ tehtävälomakkeen, joiden pohjalta keskustellaan mm. 
perhetilanteesta, terveydentilasta. Kotikäynnin jälkeen perhehoitajaksi aikovalta 
pyydetään rikosrekisteriote ja myös kotikunnan sosiaalitoimen lausunto.  
 
Perhehoitajille on järjestetty työnohjausryhmä, sekä vuosittaiset koulutuspäivät. Myös 
asiakaskohtaista ohjausta järjestetään kotikäynneillä, poliklinikkakäynneillä tai 
hoidettavan kuntoutusjaksoilla laitoksessa. Lastensuojelun Pride-valmennus 
täydennettynä kehitysvammahuollon lisämateriaalilla on hyödyllinen valmennus myös 
kehitysvammaisten perhehoitajille. 
 
Perhehoito, kuten mikä tahansa hoitomuoto vaatii onnistuakseen suunnitelmallisuutta, 
yhteisesti sovitut tavoitteet ja työntekijät, joilla on valmiuksia yhteistyöhön.  
 
 
Lisäkysymysten tai mielenkiinnon herätessä, voitte rohkeasti ottaa yhteyttä, niin 
keskustellaan asiasta enemmän!  
 
Marja Kekki, sosiaalityöntekijä  
Vaalijalan Pohjois-Savon poliklinikka, puh. (017) 240 592 , 050 3899 446 
marja.kekki@vaalijala.fi
 
Anneli Nuorviita, sosiaalityöntekijä  
Vaalijalan Etelä-Savon poliklinikka, puh. (015) 668 9882, 050 3899 372  
anneli.nuorviita@vaalijala.fi
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