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TAIVALKOSKEN 

KUNTA  
TIETOA PERHEHOIDOSTA IKÄIHMISELLE 
JA OMAISELLE 

 



 

MITÄ IKÄIHMISTEN PERHEHOITO ON?  

Perhehoito on hoidon tai huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoi-

dettavan kotona. Ikäihmisten perhehoito tarjoaa inhimillisen, kotoisan ja turvallisen arjen, 

jonka perustana ovat yhteisöllisyys ja perheen arkeen osallistuminen ikäihmisen tarpeet 

huomioiden. Perhehoidon aikana ikäihminen on oikeutettu myös muihin tarvitsemiinsa 

avohuollon palveluihin, kuten kotisairaanhoitoon. 

Perhehoito voi olla osavuorokautista tai lyhytaikaista joko perhehoitajan kodissa tai ikäih-

misen kotona. Pitkäaikaisessa perhehoidossa ikäihminen muuttaa asumaan perhekotiin.  

 

KENELLE IKÄIHMISELLE PERHEHOITO SOPII?  

Perhehoito voi sopia ikäihmiselle, joka kokee turvattomuutta, ahdistuneisuutta, masennus-

ta tai yksinäisyyttä. Hän tarvitsee ohjausta, tukea tai läsnäoloa arjessa selviytymiseen 

enemmän kuin muilla kotiin annettavilla palveluilla voidaan järjestää. Hänellä ei kuitenkaan 

ole sairaalahoidon, muun ammatillisen hoidon, kahden henkilön avustamisen tai säännölli-

sen yöaikaisen avustamisen tarvetta. 

Osavuorokautinen perhehoito voi tapahtua päivätoiminnan tapaan perhehoitajan kodissa 

pienessä ryhmässä tai ikäihmisen kotona osana muita hänen kotona asumistaan tukevia 

palveluita. Se voi myös toimia omaishoitotilanteessa omaishoitajan vapaiden järjestämisen 

tapana, mikäli ympärivuorokautinen hoito ei ole tarpeen tai mahdollista.  

Lyhytaikainen perhehoito voi olla säännöllisiä vuorohoitojaksoja kotona asumisen tukena, 

omaishoitajan vapaapäivien sijaishoitoa, toipilasjakso ennen sairaalasta omaan kotiin ko-

tiutumista sekä erilaisia arviointi- tai kuntoutumisjaksoja (esim. vuorokausirytmin oikaise-

miseksi, virkistykseksi tai oman asunnon muutostöiden ajaksi). Lyhytaikainen perhehoito 

voi tapahtua omaishoidettavan kotona tai omaishoidettava tulee perhehoitajan kotiin.  

Pitkäaikainen perhehoito voi sopia ikäihmiselle, joka ei syystä tai toisesta pärjää omassa 

kodissaan kotiin annettavista palveluista huolimatta. Hän voi kokea olonsa turvattomaksi 

muistisairauden, korkean iän tuoman haurauden tai raihnaisuuden tai kärsimystä aiheutta-

van yksinäisyyden vuoksi.  

 

MITEN PERHEHOITOA HAETAAN?  

Perhehoitoon hakeudutaan ikäihmisen asuinkunnan perhehoidon ohjaajan kautta. 

 

PERHEHOITAJAN KOULUTUS JA VAITIOLOVELVOLLISUUS 

Ikäihmisten perhehoitajat ovat käyneet lakisääteisen ennakkovalmennuksen tehtäväänsä. 

Perhehoitajat saavat täydennyskoulutusta samoin kuin kunnan sosiaali- ja terveydenhuol-

lon henkilöstö.  

Perhehoitajalla on oikeus saada ikäihmisestä hänen hoitonsa kannalta tarpeelliset tiedot. 

Perhehoitajalla on elinikäinen vaitiolovelvollisuus salassa pidettävien tietojen osalta. Per-



hekodissa ikäihmisen tietoja sisältävät paperit säilytetään asianmukaisesti lukollisessa 

kaapissa.  

 

PERHEKOTI  

Perhekoti on perhehoitajan yksityiskoti ja sen soveltuvuus perhekodiksi on tarkistettu kun-

nan toimesta. Perhekodin pitää olla olosuhteiltaan, ilmapiiriltään, rakenteiltaan, tiloiltaan ja 

varustetasoltaan perhehoitoon sopiva.  

 

PERHEHOIDON VALVONTA JA OHJAUS 

Kunta vastaa perhehoidon valvonnasta ja ohjauksesta ja nimeää vastuutyöntekijän jokais-

ta hoidettavaa varten. Perhehoitajaa tuetaan tehtävässään sekä lakisääteisillä että vertai-

suuteen perustuvilla tukimuodoilla.  

 

TOIMEKSIANTOSOPIMUS 

Kunta ja perhehoitaja sopivat toimeksiantosopimuksessa hoitosuhteeseen liittyvät asiat. 

Sopimus tehdään jokaisen ikäihmisen osalta erikseen. Toiminnan periaatteet on kirjattu 

kunnan perhehoidon toimintaohjeeseen.  

Sopimuksen irtisanomisaika on yleensä kaksi kuukautta. Jos hoito perhekodissa on sopi-

matonta tai puutteellista eikä puutteita voida korjata, voidaan sopimus purkaa välittömästi. 

Sopimuksen päättymiseen liittyvät seikat sovitaan perhehoidon vastuutyöntekijän ja per-

hehoitajan kesken huomioiden ikäihmisen tarpeet ja hänen sekä hänen läheisensä toiveet.   

 

HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 

Ikäihmiselle tehdään/päivitetään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä kunnan nimeämän 

vastuutyöntekijän, ikäihmisen ja hänen omaistensa, perhehoitajan sekä tarvittaessa mui-

den hoitoon osallistuvien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan perhehoidon sisältö ja tavoitteet 

sekä muut ikäihmisen palvelut perhehoidon aikana. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivite-

tään tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.  

 

PERHEHOIDON ASIAKASMAKSUT  

Perhehoidosta peritään asiakasmaksu, joka on verrannollinen muihin kunnan vastaaviin 

palveluihin.  

 

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO 

Osavuorokautisen perhehoidon maksu on 15€/vrk, jos hoidon pituus alle 6h  

Lyhytaikaisen perhehoidon maksu on 30€/vrk, jos hoidon pituus 6h – vrk. 

Lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään omaishoitajan vapaan ajaksi, perhehoitajan kotona, 

peritään hoidosta omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta 11,40€/päivä ja alle 12h hoi-

dosta 5,75€. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734 ja Laki 6b §).   

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta omaishoitajan kotona tapahtuvasta 

perhehoidosta, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, kunta ei peri 



sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992, 6 b §) säädet-

tyä maksua.  

Mikäli on ennalta varattu perhehoitopaikka tai perhehoitaja tulossa kotiin, eikä sitä peruta 

kolmea vuorokautta (72 tuntia) ennen sovitun hoitojakson alkamista, asiakkaalta peritään 

perhehoidon asiakasmaksu enintään 3 vuorokaudelta. 

Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu määräytyy maksukyvyn mukaan siten, että se 

on korkeintaan 85 % hoidettavan nettotuloista. Ikäihmisen henkilökohtaiseen käyttöön tu-

lee jäädä 200€ /kk käyttövara, jolla hän voi maksaa ostoksiaan, käyttämiään muita palve-

luita, kuten kampaaja tai jalkahoito, ja taksimatkojen omavastuuosuuden. Kunta ei peri 

päällekkäin muista avohoidon palveluista, kuten kotihoito. Mahdollisen sairaalahoidon ajal-

ta perhehoidon maksu keskeytetään ja sairaala laskuttaa kyseisen hoitojakson erikseen.  

 

PERHEHOITO PERUUNTUU  

Mikäli on ennalta varattu perhehoitopaikka tai perhehoitaja tulossa kotiin, eikä sitä peruta 

kolmea vuorokautta (72 tuntia) ennen sovitun hoitojakson alkamista, asiakkaalta peritään 

perhehoidon asiakasmaksu enintään 3 vuorokaudelta. 

 

PERHEHOITOMATKOIHIN KULJETUSTUKI 

Perhehoidossa olevalla henkilöllä on mahdollisuus hakea Sosiaalihuoltolain mukaista kul-

jetuspalvelua asuinkuntansa sosiaalitoimesta. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua 

myönnetään tarveharkintaisesti ja tuki on määrärahasidonnainen. Kuljetustuki voidaan 

myöntää tarveharkintaisesti kodin ja perhehoidon väliselle matkalle.  

 

TERVEYDENHUOLTO JA LÄÄKEHOITO 

Osavuorokautisen ja lyhytaikaisen perhehoidon käynnistyessä ikäihmisen terveydenhuol-

toon ei tule muutoksia. Hoitojaksolle otetaan mukaan omat lääkkeet dosettiin valmiiksi ja-

ettuna sekä käytössä olevat apuvälineet, hoitotarvikkeet ja vaipat.  

Pitkäaikaisen perhehoidon alkaessa ikäihmisen lääkehoito tilataan joko perhekodin sijain-

tialueen kotihoidosta tai apteekista annosjakeluna. Mikäli perhehoitajalla itsellään on teh-

tävään riittävä koulutus, hän voi jakaa lääkkeet. Ikäihminen käyttää perhehoidossa asues-

saan perhekodin sijaintialueen terveydenhuollon palveluja.  

Perhehoitaja varmistaa päivittäisen lääkkeiden ottamisen oikea-aikaisesti ja seuraa lääki-

tyksen vaikutuksia ja mahdollisia sivuoireita tai muutostarpeita.  

 

APUVÄLINEET 

Perhehoitoon tullessa mukaan otetaan kotona käytössä olevat apuvälineet. Pitkäaikaisen 

perhehoidon yhteydessä tarvittavat kodin kiinteät apuvälineet kuten kaiteet tai tukikahvat 

toimitetaan perhekotiin tapauskohtaisesti. Mikäli perhehoidon aikana tulee tarve uusiin 

apuvälineisiin, ne toimitetaan apuvälinelainaamosta.  



 

HUONEEN KALUSTAMINEN  

Osavuorokautisen ja lyhytaikaisen perhehoidon osalta perhekodissa on ikäihmiselle vuode 

sekä vuodevaatteet ja liinavaatteet.  

Pitkäaikaisessa perhehoidossa kotiutumisen kannalta on merkittävää, että ikäihminen saa 

tuoda perhekotiin omia tuttuja kalusteitaan ja rakkaita esineitään kuten valaisimen, verhot, 

päiväpeitteen ja tauluja. Näistä voi sopia perhehoitajan kanssa.  

Mikäli ikäihmisellä ei ole perhehoitoon tarkoituksenmukaista vuodetta on mahdollisuus 

hankkia perhekotiin, hänen käyttöönsä seniorisänky käynnistämiskorvauksella. Hankinnat 

käsitellään tapauskohtaisesti. 

 

POSTI JA PUHELIN  

Ikäihmisen muuttaessa pitkäaikaisesti perhekotiin hänen tai hänen omaistensa tulee tehdä 

muuttoilmoitus uuteen osoitteeseen, mutta huolehtia samalla siitä, ettei kotikunta muutu. 

Ikäihmiselle voi tulla perhekotiin omia sanoma- tai aikakauslehtiä sekä muuta postia. On 

syytä varmistaa, että asiainhoitajalle tai edunvalvojalle tarkoitetut ikäihmistä koskevat pos-

tit menevät suoraan asianmukaiselle taholle.  

Ikäihmisellä voi olla käytössä oma puhelin, mutta hän voi tarvittaessa käyttää kohtuullises-

sa määrin myös perhekodin puhelinta.  

 

RAHAN KÄYTTÖ PERHEKODISSA  

Ikäihmisen varoista huolehtiminen kuuluu hänelle itselleen tai hänen edunvalvojalleen. 

Perhekodissa tulee tarvittaessa olla käytettävissä ikäihmisen käyttövaroja hänen henkilö-

kohtaisiin menoihinsa. Perhehoito kattaa normaaliin elämiseen liittyvät perusasiat, mutta 

ikäihminen voi halutessaan ostaa itse vaatteita, herkkuja tai erityisiä ihonhoito- tai pesuai-

neita. Myös mahdollisten taksikuljetusten omavastuuosuudet tulee maksaa ikäihmisen 

omista käyttövaroista.   

Ikäihminen maksaa itse kampaajan ja jalkahoitajan, tai muut vastaavat käyttämänsä palve-

lut. Näistä voidaan lähettää lasku omaiselle maksettavaksi tai ikäihminen voi maksaa ne 

omasta käyttövarastaan.  

Käyttövara voi käytännössä olla käteisenä joko ikäihmisen omassa tai perhehoitajan hal-

lussa. Kun varoja käytetään, siihen liittyvä kuitti tai selvitys säilytetään. Tarkemmasta käy-

tännöstä voi sopia perhehoitajan kanssa.  

Kunta maksaa perhehoitajalle kulukorvausta ikäihmisen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvis-

ta kustannuksista. Kulukorvaukseen sisältyvät: asumiskulut, ruoka, pesuaineet ja muu 

henkilökohtainen hygienia, vaatehuolto, siivous ja kohtuulliset matka- ja puhelinkulut. Kun 

ikäihminen tarvitsee vaippoja, ne myönnetään terveydenhuollosta hoitotarvikejakeluna.  

 

OMAISUUS JA VAKUUTUKSET 



Perhekotiin tuodusta ikäihmisen omaisuudesta (huonekalut yms.) pidetään kirjaa. Omai-

suus palautetaan perhehoidon päättyessä. Kunta tai perhehoitaja eivät vastaa ikäihmisen 

omaisuuden normaalista käytöstä johtuvasta kulumisesta tai rikkoutumisesta.  

Kunta on ottanut perhehoitajille tapaturmavakuutuksen. Perhehoitajaa suositellaan otta-

maan laaja kotivakuutus ja tarkistamaan, että se sisältää myös ikäihmistä koskevat vahin-

kovakuutukset. Myös ikäihmiselle itsellään voi olla tapaturma- ja/tai vahinkovakuutus. Per-

hekodissa on lisäksi kiinteistövakuutus.  

Vahingon tapahtuessa selvitetään vahingon korvaava vakuutus, jota käytetään. Mikäli va-

kuutuksessa on omavastuuosuus, sen maksaa vahingon aiheuttanut taho tai sen jakami-

sesta sovitaan erikseen kunnan/kuntayhtymän, perhehoitajan ja ikäihmisen (edunvalvojan) 

kesken. Mikäli vahingon kattavaa vakuutusta ei ole, kohtuullinen korvausvelvoite on vahin-

gon aiheuttaneella taholla.  

 

OMAISEN ROOLI JA VIERAILUT PERHEKODISSA  

Perhekodissa ei pääsääntöisesti ole vierailuaikoja, vaan läheistään voi mennä tapaamaan 

sopimalla tapaamisesta perhehoitajan kanssa. Etukäteen sopimalla tulee varmistettua, 

että perhekodissa ollaan kotona eikä vierailulle ole muuta estettä.  

Mikäli lyhytaikainen perhehoito on tarkoitettu nimenomaan lähiomaisen lepoa ja virkistystä 

varten, kannattaa pohtia, onko perhekodissa vierailu välttämätöntä lyhyen hoitojakson ai-

kana, vai onko silloin parempi keskittyä omaan lepoon, virkistykseen ja hyvinvointiin.  

Tärkeää on muistaa, että perhekoti on myös perhehoitajan ja hänen perheensä koti. Sa-

moin kannattaa huomioida muut perhekodissa asuvat ikäihmiset ja heidän omaisensa, 

jotka myös käyvät vierailuilla. Käyttäytymällä kohteliaasti ja noudattamalla muissakin vie-

railuissa noudatettavia hyviä tapoja (tervehdykset, kengät pois jalasta, sopiminen yhteisten 

tilojen käytöstä, muiden ikäihmisten huomioiminen jne.) vierailut ovat virkistävä osa ikäih-

misten, omaisten ja perhehoitajien arkea.  

Omaiset voivat hakea ikäihmistä myös ulkoilemaan tai osallistumaan johonkin tapahtu-

maan tai perhejuhlaan. Hänen kanssaan voi käydä torilla, kirkossa, museossa, kirjastossa, 

taidenäyttelyssä tai muussa häntä kiinnostavassa paikassa. Ikäihminen voi tulla omaisten 

luokse aivan lyhyellekin vierailulle tai hiukan pidemmälle kotilomalle. Omaiset voivat myös 

toimia saattajana esim. lääkärireissulla. Näistä kannattaa sopia perhehoitajan kanssa.  

Perhekodissa omaiset voivat osallistua arjen askareisiin yhdessä ikäihmisen kanssa: lait-

taa hiuksia tai ajaa partaa, hieroa jalkoja tai hartioita tms. Hänen kanssaan voi pelata, lu-

kea lehtiä tai kirjaa, katsella valokuvia tai vaikka jumpata. Voi olla vierellä, läsnä ja lähellä. 

Aina ei tarvitse tehdä mitään.  

Perhehoitajan kanssa etukäteen sopimalla voi laittaa pystyyn yhteisen laulu-, luku- tai lei-

pomishetken tai olla mukana koko porukan yhteisellä retkellä, vaikka kesäteatteriin.  

 

PERHEHOITAJAN POISSAOLO 



Kun perhehoitaja pitää vapaapäiviä tai jos hän sairastuu, pyritään hänelle ensisijaisesti 

järjestämään sijainen perhekotiin. Sijainen voi olla tehtävään valmennettu kiertävä perhe-

hoitaja tai löytyä perhehoitajan omasta tukiverkostosta, jolloin myös hän tulee ikäihmisille 

tutuksi. Kunnalla on tieto ja vastuu sijaisten käyttämisestä.  

Toinen vaihtoehto on ikäihmisten hoidon järjestäminen toisessa perhekodissa tai kunnan 

muussa yksikössä. Tämä voi olla ikäihmiselle raskasta, mutta toisaalta myös virkistävää 

vaihtelua. Myös omaisten kanssa järjestettävän kotiloman, veteraanikuntoutuksen tms. 

käyttäminen perhehoitajan loman aikana on mahdollista.   

Ikäihmisten perhehoitajalle kertyy vapaata 3 kalenteripäivää kuukaudessa ja hän pitää nii-

tä joko heti niiden kerryttyä tai viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä, jolloin va-

paa voi olla viikon tai useammankin mittainen. Näiden lisäksi poissaoloja tulee esim. kou-

lutustapahtumien ja vertaistapaamisten vuoksi.  

 

IKÄIHMISEN SAIRASTUMINEN  

Ikäihmisen sairastuessa pyritään hänen hoitoaan jatkamaan perhekodissa. Jos hoito per-

hekodissa ei ole ikäihmisen edun mukaista, hän siirtyy oman kuntansa terveysasemalle tai 

sairaalahoitoon ja palaa perhekotiin tervehdyttyään. Hoidosta ei peritä päällekkäisiä asia-

kasmaksuja.  

 

PERHEHOIDON PÄÄTTYMINEN  

Kun perhehoito ei enää ole ikäihmisen edun mukaista, tai hänen hoitamisensa käy liian 

raskaaksi tai vaativaksi perhehoitajalle tai ei ole enää tarkoituksenmukaista kotioloissa, 

kunta myöntää ikäihmiselle tarvittavan hoitopaikan. Tästä neuvotellaan yhdessä ikäihmi-

sen ja hänen omaistensa kanssa. Jos ikäihminen kuolee perhekodissa, perhehoitaja il-

moittaa tästä omaisille lääkärin vahvistettua kuoleman.  


