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Perhehoitoon sijoitettua henkilöä koskevat asiat 
 
Perhehoidon toteuttamisesta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa, palvelusuunnitelmassa ja/tai 
kehitysvammaisten osalta erityishuolto-ohjelmassa. Perhehoitosijoitus valmistellaan siten, että 
sijoitetulla, hänen omaisillaan ja perhehoitajalla on mahdollisuus tutustua toisiinsa perhehoidon 
suunnitteluvaiheessa. 
 
Perhehoidon asiakasmaksu 
 
Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu: 
Hoitajan kotona tapahtuva perhehoidon asiakasmaksu kattaa asumisesta, asumiseen kuuluvista 
yleisistä aineista ja tarvikkeista, siivouksesta, pyykkihuollosta, ruuasta, hoidosta ja hoivasta 
aiheutuvat kulut. Asiakasmaksu on enintään 85 % asukkaan säännöllisistä nettotuloista. 
Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoidon asiakasmaksu kattaa asumiseen kuuluvista yleisistä 
aineista ja tarvikkeista, siivouksesta, pyykkihuollosta, ruuasta, hoidosta ja hoivasta aiheutuvat kulut. 
Asiakasmaksu on enintään 85 % asukkaan säännöllisistä nettotuloista, josta on vähennetty asumisen 
kulut (vuokra, yhtiövastike, lämmitys, sähkö, vesi, jätehuolto, kotivakuutus, kiinteistövero). Avio-
/Avoparilta asumismenoista huomioidaan asiakkaalta puolet. 
Hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä vähintään 15 % nettotuloista ns. käyttövara. 
Käyttövara on vähintään toimeentulotuen perusosa vähennettynä ravinto-osuudella (vuonna 2018 
251,13 euroa kuukaudessa). Perhehoidossa asiakas maksaa itse mm. lääkekulut ja terveydenhuollon 
menot käyttövarasta. Maksua tarkistetaan, mikäli tulot tai perheolosuhteet muuttuvat. 
 
Perhehoidon asiakasmaksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia todellisia kustannuksia. 
 
Lyhytaikaisesta ja osavuorokautisesta perhehoidosta peritään seuraavat asiakasmaksut: 
Lyhytaikainen perhehoito: kunnan määrittämän asiakasmaksu (vuonna 2019 lapsilla 11,40 €/pv ja 
aikuisilla 24,90 €/pv) 
Osa-aikainen perhehoito: puolet lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksusta 
 
Perhehoidosta, joka on järjestetty omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, peritään 
asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu. 
 
Perhehoitoon sijoitetun henkilön yksityisvarat 
 
Palvelusuunnitelmassa sovitaan perhehoidossa olevan henkilön yksityisvarojen hoidosta. 
Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalle asiakkaalle tulee jäädä käyttöön käyttövara, joka on vähintään 
toimeentulotuen perusosa vähennettynä ravinto-osuudella (vuonna 2018 251,13 euroa 
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kuukaudessa).  Perhehoitoon sijoitetun saamat työtulot /työosuusrahat jäävät hänen omaan 
käyttöönsä.  
 
Perhehoitaja ylläpitää asiakkaan omaisuusluetteloa. Perhehoitajan tulee pitää kirjaa asiakkaan 
käyttövarojen käytöstä.  
 
Erityishuollon päätöksellä sijoitetun alaikäisen perhehoidon asiakkaan käyttövaroista ja erikseen 
korvattavista hankinnoista sovitaan erikseen.  
 
Perhehoidossa olevalle henkilölle nimetään tarvittaessa edunvalvoja, mikäli henkilö ei kykene itse 
valvomaan etuaan ja huolehtimaan itsestään. Edunvalvoja voidaan määrätä täysi-ikäiselle tai alle 18 
v. lapselle vanhempien rinnalle hoitamaan raha-asioita. Edunvalvojan kanssa sovitaan tilin käytöstä ja 
käyttövaran määrästä (kuukausirahat ym.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


