
 

 

 

Tietoa ikääntyneiden perhehoidosta 

Mitä on perhehoito hoidettavan kotona?    

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava 

hoivamuoto. Perhehoidossa on kyse ennen kaikkea läsnä olemisesta, asiakkaan 

kanssa yhdessä tekemisestä tai vaikkapa ulkoilemisesta tasavertaisena 

kanssaihmisenä.  

Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito on 

lyhytaikaista perhehoitoa, jota voidaan järjestää keston 

ja ajankohdan puolesta joustavasti ja tarvelähtöisesti, 

tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Tutuksi tulevan 

perhehoitajan läsnäolo mahdollistaa ikäihmiselle 

pysyvät ihmissuhteet ja tukee turvallisuutta. 

Esimerkiksi kodin arkisten askareiden tekeminen 

yhdessä voi tukea ikäihmisen toimintakykyä ja 

kuntoutumista sekä ylläpitää hyvää elämänlaatua. 

Lyhytaikaista ympäri- tai osavuorokautista perhehoitoa 

asiakkaan kotiin voidaan järjestää mm. läheisen 

jaksamisen tai itsenäisen asumisen tukemiseksi, myös 

esimerkiksi toipilasaikana sairaalahoidon jälkeen. 

Perhehoitoa voidaan myöntää esimerkiksi, kun 

avuntarvetta aiheuttaa ikäihmisen kokema 

turvattomuus, ahdistuneisuus, masennus tai 

yksinäisyys tai hän tarvitsee toisen henkilön ohjausta, 

tukea tai läsnäoloa arjessa selviytymiseen.   

Perhehoitaja on perhehoitovalmennuksen käynyt henkilö, joka vastaa asiakkaan 

hoivasta ja huolenpidosta kunnan kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen ja 

hoito- ja palvelusuunnitelman perusteella. Perhehoitaja ei ole sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattihenkilö. Kunta valvoo ja seuraa perhehoidon toteutumista 

ja järjestää perhehoitajalle tarvittavan koulutuksen ja tuen (Perhehoitolaki 263/2015). 

Perhehoidon asiakkaalla on mahdollisuus saada perhehoidon lisäksi myös muita 

tarvitsemiaan sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten kotisairaanhoitoa 

sairaanhoidollisiin tarpeisiin tai kuljetuspalveluja.  
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Perhehoito suunnitellaan palvelemaan ikääntyneen tarpeita joustavasti ja se on yksi 

vaihtoehto kunnan muulla tavoin järjestämille palveluille. Perhehoito ei kuitenkaan 

sovellu kaikkiin tilanteisiin, joten asiakkaan kokonaistilanteen ja soveltuvuuden 

arviointi on tärkeää. Perhehoitoa suunniteltaessa ikäihmiselle, hänen omaisilleen ja 

perhehoitajalle järjestetään mahdollisuus tutustua toisiinsa.  

Perhehoidon asiakkaalta peritään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu ja 

hänelle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma.  

Lyhytaikaisen ja osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksut v. 2022: 

 Lyhytaikainen perhehoito, aikuiset 25,27 e/päivä 

 Osavuorokautinen perhehoito: puolet lyhytaikaisen perhehoidon 

asiakasmaksusta 

Perhehoidosta, joka on järjestetty omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, 

peritään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu 11,60e. 

 

Perhehoitoon hakeutuminen 

Perhehoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä Ikähelppiin (puh. 044 369 2444 ma-pe 
klo 9-12) tai tekemällä hakemuksen ikääntyneiden palveluihin (www.lohja.fi – 
Ikääntyneiden palvelut –Tietoa, ohjausta ja neuvontaa – Palveluihin hakeutuminen) 

Omaishoidon tuen asiakkaat voivat ottaa yhteyttä omaishoidon koordinaattoriinsa 
(puh. 044 369 1224 / 044 369 1122 / 044 369 2334).  

Päätöksen perhehoidon myöntämisestä tekee kaupunki. 


