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Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet  
   
Perhehoidossa yksityinen perhehoitaja sitoutuu kodissaan tai hoidettavan kotona 
hoitamaan ja/tai kasvattamaan perhehoitoa tarvitsevaa henkilöä sekä turvaamaan 
tämän tasapainoisen kehityksen ja tarpeen mukaisen huolenpidon.   
Perhehoito on elämäntapa, jossa perhehoitajan yksityis- ja työelämä yhdistyvät.    
 
1 Perhehoidon säädösperusta   
   
   Perhehoitoa koskeva lainsäädäntö perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin 

ja niihin jälkeenpäin tehtyihin muutoksiin:   
- sosiaalihuoltolaki (1301/2014)   
- perhehoitolaki (263/2015)   
- laki perhehoitolain 20 § muuttamisesta (1645/2015)   
- laki (517/1977) ja asetus (988/1977) kehitysvammaisten erityishuollosta   
- laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 ja 2 §:n 

muuttamisesta (313/92)   
- tapaturmavakuutuslaki   
- laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (314/92)   
- lastensuojelulaki (417/ 2007)   
- laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734 ja 912/92)   
- asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 

muuttamisesta (251/2003)   
- laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)   
- laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)   
- kunnallinen eläkelaki (545/2003)      
- hallintolaki (434/2003)   
- hallintolain käyttölaki (586/1996)   
- kotikuntalaki (201/1994)   
- henkilötietolaki (523/1999)       

   
   Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus antaa perhehoitoa koskevia 

tarkempia ohjeita.   
   
   Vaalijalan perhehoitoa on käytännön syistä perusteltua täsmentää seuraavilla 

perusteilla ja ohjeilla.   
  
2 Perhehoidon tavoite ja muoto      
   

Vaalijalan perhehoidon tavoitteena on antaa kehitysvammaisille ja muille  
erityistä tukea tarvitseville henkilöille pysyvä koti ja ihmissuhteet. Tavoitteena 
on antaa asumisvaihtoehto muiden asumismuotojen rinnalla. Perhehoitoa 
voidaan toteuttaa myös lyhytaikaisesti tilapäishoitona.   
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Vaalijala järjestää perhehoitoa pääsääntöisesti perhehoitolain tarkoittamalla 
perhehoidon järjestämistä koskevalla toimeksiantosopimuksella.    
Luvan saaneen ammatillisen perhekodin kanssa hoidosta sovitaan 
tapauskohtaisesti perhehoitolain tarkoittamalla erillisellä sopimuksella.  

                   
        Lyhytaikaisen perhehoidon avulla mahdollistetaan omaishoitajien 

vapaapäivien toteutuminen tai vakinaisen hoitajan loma ja vapaa-aika. Sen 
avulla tuetaan vammaista lasta kotonaan hoitavien vanhempien jaksamista 
Lyhytaikainen perhehoito voi kestää yhtäjaksoisesti muutamasta tunnista 
aina 30 vuorokauteen asti.   

      
3 Hoitopalkkio   
   

Hoitopalkkion perusmaksu on 1.1.2017 alkaen 784,03 euroa kuukaudessa 
henkilöltä. Hoitoisuuden perusteella palkkio määräytyy seuraavasti:   

   
1 palkkio 785 - 838 euroa/kk    

Asiakas tarvitsee ohjausta ja tukea, on suhteellisen omatoiminen. 
Hänellä ei ole vaativia perussairauksia tai rajoitteita eikä käytös- tai  
psyykeongelmia. Asiakas voi saada KELAn perus-, vammais- tai 
hoitotuen   
   

2 palkkio 839 – 1041 euroa/kk   
Asiakas tarvitsee ohjausta sekä apua joissakin päivittäisissä toiminnoissa 
sekä jonkin verran valvontaa. Hänellä voi olla lieviä käyttäytymisen- tai 
psyykenongelmia. Hänellä voi olla hoitoa vaativia sairauksia. Asiakas voi 
saada KELAn korotetun vammais- tai hoitotuen.   
      

3 palkkio 980 - 1278 euroa/kk   
Asiakkaalla on vaikeita sairauksia, rajoitteita tai psyykkisiä ongelmia. 
Hänellä voi olla haasteellista käyttäytymistä ja hän tarvitsee jatkuvaa 
valvontaa. Päivittäisissä toiminnoissaan asiakas tarvitsee runsaasti apua. 
Hoito ja ohjaus vaativat erityisosaamista sekä intensiivistä, kuntouttavaa 
työotetta. Henkilö voi saada KELAn ylintä vammais- tai hoitotukea.   
  

4.   Vaativaa erityishoitoa tarvitsevien osalta hoitopalkkio määritellään 
tapauskohtaisesti. Hoidon tarvetta ja hoitopalkkion määrää arvioidaan 
vuosittain. 

    
Lyhytaikaisen perhehoidon palkkio on 63 - 87 euroa/vrk asiakkaan 
hoidettavuudesta riippuen.   
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 Palkkiota voidaan korottaa sillä perusteella, että hoitajalla on kehitysvamma-
alan koulutus tai muu sosiaali- ja hoitoalan erikseen hyväksyttävä vähintään 9 
kk kestävä koulutus tai kurssi.   

            
Pitkäaikaisen perhehoidon piiriin kuuluvissa lyhytaikaisissa alle yhden (1) 
kuukauden hoitosuhteissa (esim. toisen perhehoitajan loma-aika) palkkio ja 
kulukorvaus maksetaan pitkäaikaisen perhehoidon taksojen mukaan.   

   
   Jos perhehoito keskeytyy tai päättyy perhehoitajasta riippumattomasta 

syystä, suoritetaan hoitopalkkio yhden (1) kuukauden ajalta keskeytyksen 
alkamisesta, kuitenkin enintään kahden (2) kuukauden ajalta saman 
kalenterivuoden aikana. Jos hoidettava on muusta hoitoon sijoittajan 
hyväksymästä syystä poissa perhehoidosta (esim. perhehoitajan 
vapaaoikeuden ylittävä vapaa tai sairaus), suoritetaan näiltä poissaolopäiviltä 
palkkio enintään yhden kuukauden ajalta saman kalenterivuoden aikana. 
Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka 
aikana edellytykset perhehoidon järjestämiselle ovat lakanneet.  

   
4 Kulukorvaus   
   
   Kulukorvauksen perusmaksu on 554 euroa kuukaudessa.   
             Kulukorvausta voidaan erityisistä syistä maksaa tätä pienempänä.   
   
      Lyhytaikaisen perhehoidon kulukorvaus 32,60 euroa/vrk.  
    
  Kulukorvausta voidaan korottaa erityisen vaativaa erityishoitoa tarvitsevien 

kohdalla, jos esim. hoitokustannukset ovat normaalia suuremmat. Tällöin 
yksilöllisessä määrittelyssä huomioidaan hoitotyön määrä ja sisällön 
vaativuus. Arviointia tehtäessä huomioidaan mm. asiakkaan erityistarpeet 
kuten kommunikaatiotaidot, vamma, terveydentila, liikkuminen, muu erityinen 
tarve.    

  
Kulukorvausta voidaan vähentää esim. jos asiakas osallistuu osittaiseen tai 
kokopäiväiseen päivä- tai työtoimintaan ja perhehoitaja ei maksa 
ylläpitomaksua päivähoitoyksikköön.   

   
   Jos hoidettava oleskelee tilapäisesti poissa perheestä (esim. sairaalassa, 

leirillä, lomalla) ja saa ylläpidon muualta, kulukorvaus suoritetaan tältä 
ajalta 40 %:lla vähennettynä.   

 
 Kulukorvaukseen katsotaan pääsääntöisesti kuuluvan seuraavat asiat: 

-  ravinto   
- tavanomaiset ja tilapäiseen terveydenhoitoon liittyvät menot, kuten 

käsikauppalääkkeet  
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- asunnon käytöstä aiheutuvat menot   
- kodin irtaimiston kulumisesta ja puhtaanapidosta aiheutuvat menot   
- henkilökohtainen puhtaus ja siisteys, tavanomainen hiustenhoito   
- (huom: suuremmat parturi- ja kampaamokulut katetaan omista varoista)   
- vaatetuksen hankinnasta ja huollosta aiheutuvat kustannukset. Jos 

asiakkaalla on omia tuloja, niin osa näistä kustannuksista.   
- normaalista päivittäisestä liikkumisesta aiheutuvat kustannukset   
- virkistys- ja harrastustoiminnasta aiheutuvat menot. Jos asiakkaalla on 

omia tuloja, niin osa näistä kustannuksista.   
- työosuusrahat.    

   
Lääkärin määräämät asiakkaan henkilökohtaiset sairaus- ja 
terveydenhoitomenot korvataan erikseen ylimääräisenä kulukorvauksena.   

   Lisäksi perhehoitajalle voidaan korvata äkillisistä erikoisjärjestelyistä 
aiheutuneita kustannuksia tapauskohtaisesti.   

 
5 Käynnistämiskorvaus   
   
   Perhehoitajalle voidaan maksaa käynnistämiskorvausta hoidon 

käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista. 
Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärää koskeva säännös sisältyy 
perhehoitolain 18 §:ään. Vuonna 2017 enimmäismäärä on 2922,52 euroa 
perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.  

   
   Perhehoitajan on haettava käynnistämiskorvausta yhden vuoden sisällä 

toiminnan aloittamisesta kunkin asiakkaan osalta. Käynnistämiskorvauksella 
korvataan ainoastaan asiakkaan tilanteesta johtuvia aloitusvaiheen 
kustannuksia, joita voivat olla esim. oman huoneen kalusteet tai asuntoon 
kohdistuvat korjaus- ja muutostyöt, ja joihin korvausta ei voi saada muualta. 
Asiakkaan omia varoja voidaan myös käyttää aloitusvaiheen henkilökohtaisiin 
hankintoihin.   

   
   Jos perhehoitaja lopettaa toimintansa alle neljän vuoden kuluessa, voidaan 

osa käynnistämiskorvauksesta periä takaisin. Kuoleentumisaika on enintään 
48 kk (4 vuotta). Kuoleentumisaika alkaa perhehoitosijoituksen alkamisesta.   

   
   Perhekodin normaaliin varustamiseen ja irtaimiston hankintaan korvauksia ei 

myönnetä.   
   
6 Perhehoitajan oikeus vapaaseen   
   
   Vapaata kertyy kolme (3) arkipäivää kutakin sellaista kalenterikuukautta 

kohden, jona perhehoitaja on toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella 
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vähintään 14 vuorokautta perhehoitajana. Vuodessa vapaata kertyy yhteensä 
36 arkipäivää.   

   
   Lomanmääräytymisvuosi alkaa 1.4. Loma-aika on 1.5 - 30.4   
  
   Vaalijalan järjestämiä sijaishoitomuotoja ovat tällöin:   

- tilapäinen perhehoitosijoitus toiseen perheeseen   
- tilapäisjakso kuntoutuskeskuksessa   
- kiertävä perhehoitaja hoitajan kotiin   

   
   Vaihtoehtoisesti perhehoitaja voi valita vapaaoikeutensa toteutustavan siten, 

että hän itse järjestää tarvittavan sijaishoidon. Sijaishoidon järjestämisestä 
aiheutuvat kustannukset korvataan perhehoitajalle siten, että hänelle 
maksetaan kulukorvaukseen sisältyvänä lisäosana 154,40 euroa 
kuukaudessa näiden kulujen peittämiseen.   

   Sijaishoidon muodon ja ajankohdan järjestämisessä pitää tällöin 
perhehoitajan vapaatarpeen lisäksi huomioida asiakkaan lomanvieton ja 
virkistäytymisen vaatimukset.   
Määräaikaisissa alle yhden vuoden perhehoitosopimuksissa ko. 
kulukorvauslisää ei makseta.   

   Näissä tapauksissa vapaaoikeuden toteuttaminen sovitaan erikseen 
toimeksiantosopimusta laadittaessa.   

   
   Vapaaoikeuden toteutustavasta on sovittava yhdyshenkilön kanssa 

helmikuun loppuun mennessä, ellei toimeksiantosopimuksesta muuta johdu.   
   Perhehoitajan järjestäessä itse vapaan edellyttämän sijaishoidon, sen 

muodosta ja ajankohdasta on etukäteen sovittava yhdyshenkilön kanssa.   
   
7 Asiakkaan henkilökohtaisten varojen käyttö   
   
   Sovitaan edunvalvojan kanssa tapauskohtaisesti.   
   Alle 16-vuotiaiden pitkäaikaisessa perhehoidossa olevien lasten käyttöön 

jäävästä osuudesta/kk voidaan sopia erikseen, jos on huomattavan suuria 
menoja/kk.   

   
8 Perhehoitajan ilmoitusvelvollisuus   
   
   Perhehoitajan tulee ilmoittaa yhdyshenkilölle em. palkkioiden ja korvauksien 

maksuperusteissa tapahtuneet muutokset välittömästi. Ilmoittamisvelvollisuus 
koskee erityisesti perhehoidettavan poissaoloja, kuten sairaalajakso, lomat, 
leirit jne.   

            Myös perhehoitajan omasta sairaslomasta tulee ilmoittaa ja tästä johtuvasta 
mahdollisesta sijaishoidon tarpeesta.  
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   Asiakkaan sairaalahoitoon joutumisesta tulee ilmoittaa erityisesti siitä syystä, 
että Vaalijala voi toimittaa sairaalalle asiakkaan ylläpitomaksupäätöksen, 
jonka perusteella sairaala perii asiakkaalta hoitomaksun.   

   Ilmoitusvelvollisuus koskee myös niitä lomia, jolloin perhehoitaja vastaa 
loman kustannuksista. Lasten osalta Vaalijalan tulee hyväksyä myös 
sijaishoitajaksi ehdotettu perhehoitaja (rikosrekisteriotteen tarkastus).   

   
   Perhehoitajan tulee perhehoidon loputtua palauttaa asiakasta koskevat 

asiakirjat, hoitokertomukset jne. perhehoidon järjestäjälle.   
   
9 Salassapito   
              
     Perhehoitajan tulee työssään noudattaa asiakkaiden tietojen salassapidosta 

ja vaitiolovelvollisuudesta annettua lainsäädäntöä (ks. laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista, luku 3).   

   
10 Koulutus ja työnohjaus   
   

Vaalijala järjestää perhehoitajille 1 - 2 päivän vuotuisen koulutuksen ja/tai 
vertaistuellisen työkokoustilaisuuden. Työnohjausta järjestetään tarvittaessa.  

   Perhehoitajan toivotaan osallistuvan ko. koulutustilaisuuteen ja tarpeen 
mukaan työnohjaukseen.   
Matkakustannukset korvataan Kelan matkakorvaustaksan mukaisesti.   

        
   Ennen perhehoidon alkamista perhehoitajan on suoritettava tehtävän 

edellyttämä ennakkovalmennus.   
Erityisistä syistä johtuen valmennus voidaan suorittaa vuoden kuluessa 
perhehoidon alkamisesta.   

  
11 Muuta   
   

Perhehoitajan on pyydettäessä toimitettava lääkärinlausunto (T-todistus) 
terveydentilastaan ja sopivuudestaan toimia perhehoitaja.   

   
   Perhehoitajan täytettyä 68 vuotta, perhehoidon jatkamisen edellytyksiä 

arvioidaan vuosittain.   
   
   Perhehoidon asiakkaan kuollessa perhehoidon päättymisestä päätetään 

tapauskohtaisesti huomioiden perhehoitajan vastuulle sovittu vainajan 
hautausjärjestelyistä ja muista vastaavista tehtävistä aiheutuva työmäärä ja 
kustannukset. Kotikunnan maksuosuus peritään myös tältä ajalta.   
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12 Maksut   
   
   Kunnan maksuosuus 2017 määräytyy maksetun hoitopalkkion mukaan seu- 

raavasti:   
  

a) perhehoidon sijoituksissa, joissa hoitopalkkio määräytyy luokan 1 
perusteella, kunnan maksuosuus on 50,00 euroa/hoitopäivä (tavallinen 
perhehoito)   

b) perhehoidon sijoitukset, joissa hoitopalkkio määräytyy 2. ja 3. luokan 
mukaan, kunnan maksuosuus on 69,00 euroa/hoitopäivä 
(erityisperhehoito).   

c) lyhytaikainen perhehoito 136,00 euroa/hoitopäivä.   
d) perhehoidon sijoituksissa, joissa on kyse vaativaa erityishoitoa 

tarvitsevista vaikea-vammaisista henkilöistä tai muista erityisen tuen 
tarpeessa olevista henkilöistä, määritellään kunnan maksuosuus 
tapauskohtaisesti   

  
Mikäli lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaan kodin ja perhehoitopaikan välinen 
yhdensuuntainen matka ylittää 50 km, kuljetuskustannuksista sovitaan erikseen 
kotikunnan kanssa.   

                   
          Perhehoitoon sijoitetuilta asiakkailta perittävät maksut määräytyvät siten kuin 

laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
säädetään (laki 3.8.1992/734 ja asetus 9.10.1992/ 912).   

  
   Lyhytaikaisessa perhehoidossa ei alle 16-vuotiaalta peritä asiakasmaksua.    
             16 vuotta täyttäneeltä peritään kuntouttavan hoidon maksu. 

(asiakasmaksuasetus 912/1992 § 14 kuntoutushoidon maksut).   
   

9.1.2017 /Kirsi Ruutala   
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