
Perhehoito
- hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille ja vammaisille
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• Perhehoitolaki (263/2015)

• Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista (812/2000)

• Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista (734/92)

• Julkisten alojen eläkelaki (81/2016)

• Työtapaturma- ja ammattitautilaki

• Hallintolaki (434/03)

Perhehoidon lainsäädäntö
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Toimeksiantosuhteinen perhehoito

• Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja 

muun huolenpidon järjestämistä 

perhehoitajan yksityiskodissa tai 

hoidettavan kotona.

• Pitkäkestoista (toistaiseksi)  tai 

määräaikaista 

• Mahdollisuus perheenjäsenyyteen ja 

läheisiin ihmissuhteisiin

• Pysyvyys, jatkuvuus

• Koti elinympäristönä



Perhehoitaja ja perhekoti

• Perhehoitaja 

• Koulutuksen, kokemuksen tai henkilökohtaisten ominaisuuksien 

perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. 

• Ennakkovalmennus

• Kunta hyväksyy perhehoitajan

• Perhekoti

• Yksityiskoti, jossa annetaan perhehoitoa

• Kunta arvioi ja hyväksyy kodin soveltuvuuden 

perhehoitotoimintaan.

• Hoidettavien määrä (Perhehoitolaki 7§):

• 1-4 henkilöä: yksi perhehoitaja / kaksi perhehoitajaa, mutta ei 

soveltuvaa koulutusta

• Max 6 henkilöä / kaksi perhehoitajaa, joista ainakin toisella 

soveltuva koulutus ja kokemus

• Poikkeamissäädös 9 §
• Omat alle kouluikäiset ja muut erityistä hoitoa tarvitsevat henkilöt 

huomioidaan hoidettavien määrässä 4
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Perhehoitajan asema

*  Perhehoitajan tuki  

Kunnan järjestämisvastuulla oleva tuki, järjestölähtöinen tuki

* Perhehoitajan  sosiaaliturva 

Eläketurva 

• eläkettä karttuu hoitopalkkiosta (julkisten alojen eläkevakuutus)

• sairausturva yleisen sairausturvan mukainen

* Vakuutukset

Kunta/kuntayhtymä ottaa perhehoitajalle lakisääteisen 

tapaturmavakuutuksen.

Oikeus saada perhehoidon kannalta välttämättömät tiedot.

Elinikäinen salassapitovelvollisuus
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• Perhehoidon myöntäminen perustuu 
sosiaalihuoltolakiin

• Sijoituspäätöksen perhehoitoon tekee kunta

• Kunta ja perhehoitaja tekevät 
toimeksiantosopimuksen.

• Ei ole työsuhde eikä yritystoimintaa

• Kunta tukee perhehoitajaa tehtävässä – sovitaan 
toimeksiantosopimuksessa.

• Kunta valvoo perhehoidon laatua.

Toimeksiantosuhteinen perhehoito
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Kenelle perhehoitoa? (1/3)

Kotona pärjääminen / elämänlaatu on heikkoa tukipalveluista 
huolimatta mutta ei palveluasumisen tai laitoshoidon tarvetta.

Korkeitaan yhden henkilön apua liikkumisessa ym.

Yöt sujuvat pääsääntöisesti rauhallisesti
• ei säännöllistä avuntarvetta öisin
• muille yörauha.

Hoivaa ja erityistukea vammaisten perheessä

• lapsi, nuori tai aikuinen vammainen tarvitsee vanhemmuutta 
ja huolenpitoa, johon vanhempien elämäntilanne ja 
voimavarat eivät anna mahdollisuutta.
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Muistisairauksia sairastavat
• alku- ja keskivaiheessa
• vaaratilanteita – eksyminen, ulos jääminen, tulipaloriski

Turvattomuus, pelot, yksinäisyys, masentunut mieliala 
• soittelu ja avun hälyttäminen – omaiset, kotihoito, ambulanssi, 

päivystys
• sulkeutuminen kotiin
• alkoholi

Korkea ikä, hauraus
• kaatumisriski, ruoka ei maistu, voimattomuus

• Korkea ikä, hauraus

Vammaiset

• yksi asumisen vaihtoehto myös nuorille, aikuisille ja ikääntyneille 
vammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. 

Kenelle perhehoitoa? (2/3)
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Lyhytaikaisesti ja osavuorokautisesti
• Omaishoidon vapaat

• Vuorohoitojaksot

• Toipilasjaksot sairaalahoidon jälkeen ennen omaan kotiin 
kotiutumista

• Kotona selviytymisen arviointi

• Toimintakykyä palauttavat tai ylläpitävät jaksot 

vuorokausirytmin oikaisu, ruokahalun ja ravitsemuksen 
tukeminen, virkistys

• Ikäihminen haluaa päivätoimintaa pienessä ryhmässä -
lähipalvelu

• Oma koti ei ole väliaikaisesti käytössä

Kenelle perhehoitoa? (3/3)



Perhehoidon vahvuudet 

Turvallisuus 
” sama tuttu hoitaja ”
” turvallinen ympäristö, luottamus, kiireetön arki”
” rauhallinen rytmi”

Yksilöllinen hoito
”yksilöllisyyden ja oman persoonallisuuden arvostaminen ja huomioon ottaminen”
”ikäihmisen omat vahvuudet otetaan käyttöön ja he kokevat itsensä tärkeiksi ja pidetyiksi”
” ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen”
” omatoimisuus säilyy pitkään”

Koti hoivaympäristönä 
” voi osallistua perhekodin arkeen ja juhlaan”
”  runsas ulkoilumahdollisuus, luonto, puutarhatyöskentely, saunomismahdollisuus, kotitöiden                                

seuraaminen ja siihen osallistuminen”
” kotiruoka”

Tavallinen perhe-elämä 
” perhehoidossa parasta on perhe”
” eri sukupolvien yhdessä oleminen”
” perheen tai asukkaan vieraat on kaikkien vieraita, vaikkei jollain kävisi koskaan vieraita”

Läheiset ihmissuhteet  
” vahvuuksia on läheisyys, tuki ja turva”
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Tuki, yhteistyö ja valvonta 
perhehoidon onnistumisen avaimina

HYVÄ
PERHEHOITO

Palvelusuunnitelma

Perhehoitolaki



Ennakkovalmennuksen tarkoitus

• Ennakkovalmennuksen tarkoituksena on antaa tietoa ja

mahdollisuus perehtyä ennakolta ikäihmisten ja vammaisten

perhehoitajan tehtävään. Valmennus pohjautuu ikäihmisiä ja

vammaisia hoitavalta perhehoitajalta edellytettäviin

valmiuksiin.

• Ennakkovalmennus koostuu seitsemästä

ryhmätapaamisesta, kestää noin kolme tuntia kerrallaan.

Ensimmäisessä tapaamisessa saat valmennuskansion, joka

sisältää kunkin tapaamisen keskeiset asiat, kotitehtävät ja

lisämateriaalia tapaamisten teemoista.

• Ennakkovalmennukseen kuuluu vähintään yksi tapaaminen

perheen kotona, johon osallistuvat kaikki kotona asuvat

perheenjäsenet.

• Yhteisessä loppuarviointikeskustelussa käydään läpi

valmennukseen osallistuvan valmiudet, joista tehdään

loppuraportti. 12
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Käytössä olevia korvauksia 2021 

(maksuluokka 1-3)

Pitkäkestoinen perhehoito:

• Hoitopalkkio, 922,60 – 1321,77€/kk/hlö 

• Kulukorvaus: 604,13 €/kk/hlö

Lyhytaikainen perhehoito:

• Hoitopalkkio: 81,10 – 115,86€/vrk/hlö

• Kulukorvaus: 21,19 €/vrk/hlö

Osavuorokautinen perhehoito 6h – alle 12h:

• Hoitopalkkio: 60,04 – 94,52€/vrk/hlö

• Kulukorvaus: 15,96 €/vrk/hlö

Osavuorokautinen perhehoito alle 6h:

• Hoitopalkkio: 39,49 – 82,51€/vrk/hlö

• Kulukorvaus: 7,56 €/vrk/hlö

Perhehoito hoidettavan kotona

• Hoitopalkkio: maksuluokan mukaan

• Kulukorvausta ei makseta
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Perhehoitajalle maksettava käynnistämiskorvaus ja 

vapaaoikeus

• Käynnistämiskorvaus
• Perhehoidon käynnistämisestä aiheutuviin välttämättömiin 

kuluihin

• Lain säätämä käynnistämiskorvaus 2021 3012,25 € / hlö.

• Käynnistämiskorvauksesta sovitaan toimeksiantosopimuksessa 

ja hankinnoista sovitaan aina etukäteen kunnan perhehoidon 

yhdyshenkilön kanssa. 

• Vapaa
• Pitkäaikaisessa perhehoidossa vapaata kertyy 3vrk/kk

• Lyhytaikaisessa perhehoidossa vapaata kertyy 2vrk jokaista 

kuukautta kohden, jona hän on toiminut perhehoitajana 

vähintään 14 vrk.



Vapaa

Täydennys
-koulutus

Hyvinvointi- ja 
terveys-

tarkastukset

Ennakko-

valmennus 

Työnohjaus

Perhehoitajan 
vastuutyön-

tekijä ja 
yhteistyö

Perhehoitolain 
mukainen tuki

Perhehoitolain mukainen tuki

Perhehoitoliitto ry ©  



Perhehoito-
pulinat-

chat

Perhehoidon 
asiamiestoiminta

Perhehoitoliitto 
ja 

alueyhdistykset

Mentorointi

Vertais-
viikonloput

Vertaisryhmät TUKEA 
VERTAISUUDESTA

Vertaisuuteen perustuva tuki



Tuetut lomat/ 
Maaseudun 
Terveys- ja  
Lomahuolto

KIILA-
kuntoutus/

Kela

Yhteys-
neuvottelumalli

Käytännön 
apua ja tukea 

arkeen

Järjestöt,
srk ja muut 
yhteistyö-
kumppanit

MUU 
TUKI

Muu tuki
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PERHEHOIDON JÄRJESTÄMINEN, TUOTTAMINEN JA TOTEUTTAMINEN

PERHEHOIDON 
PERUSTAN  
LUOMINEN

PERHEHOITOON 
SIJOITTAMINEN

PERHEHOITO PÄÄTTYYPERHEHOITO

Arvot ja asenteet

Perhehoidon 
järjestäminen

Perhehoidon toimintaohje

Kunnan 
toimintasuunnitelma

ja talousarvio

Tiedottaminen
Rekrytointi

Ennakkovalmennus

Ikäihmisen 
tarpeiden arviointi ja 
perhekodin valinta

Viranhaltijapäätökset 
perhehoidosta ja 

muista tarvittavista 
palveluista

Hoito- ja 
palvelusuunnitelma

Toimeksiantosopimus

Perhehoito käynnistyy

PERHEHOITAJAN TEHTÄVÄT SIJOITTAJAN TEHTÄVÄT
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Hoiva ja huolenpito

Yksilöllisiin tarpeisiin 
vastaaminen

Perhesuhteiden 
tukeminen

Verkostoyhteistyö, 
ilmoitusvelvollisuus

Perhehoidon 
kokonaisuudesta 

vastaaminen

Ikäihmisen muiden 
palveluiden ja tuen 

järjestäminen

Perhehoitajan 
lakisääteisen tuen 

järjestäminen

Perhehoidon 
seuranta ja valvonta

Perhehoidon 
päättäminen hallitusti

Ikäihmisen tilanteen 
arviointi

Toimeksiantosuhteen  
päättyminen

Päätös yhteistyöstä 
jatkossa

LAIT, ASETUKSET JA OHJEISTUKSET

Pysyvyyden 
turvaaminen
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Kaksiportainen valmennusohjelma


