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Ikäihmisten perhehoidon asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen

1.1 Jatkuvan perhehoidon asiakasmaksu ja käyttövara

Jatkuvassa perhehoidossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa pitkäaikaisen
laitoshoidon asiakasmaksutaksaa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis-
ta 3.8.1992/734). 

1.2 Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu

Jatkuvan perhehoidon asiakkaalta perittävä kuukausimaksu määräytyy hänen maksu-
kykynsä mukaan ja voi olla enintään 85 % perhehoidossa olevan nettokuukausitulois-
ta. 

Jos jatkuvassa perhehoidossa oleva on välittömästi ennen perhehoidon alkamista elä-
nyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukau-
situlonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen 
yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Perhehoidossa olevalta perittävä mak-
su voi tällöin olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista 
nettokuukausituloista.

Jos jatkuvassa perhehoidossa olevan asiakkaan puoliso on myös jatkuvassa perhe-
hoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, peritään perhehoidon asiakkaalta kuukau-
simaksua hänen maksukykynsä mukaan kuitenkin enintään 85 % nettokuukausitulois-
ta. 

Jatkuvan perhehoidon asiakasmaksun määräytyminen perhehoidon tulo- ja lähtöpäi-
vältä esitetään alla olevassa taulukossa.

Perhehoitoon tulopäivä Asiakas  maksaa  tulopäivältä  perhehoidon 
asiakasmaksun

Perhehoidosta  lähtöpäivä  kotiin  tai 
omaisen luo (perhehoito päättyy)

Asiakas  maksaa  lähtöpäivältä  perhehoidon 
asiakasmaksun

Perhehoidosta  lähtöpäivä  laitoshoi-
toon tai palveluasumiseen 

Asiakas ei  maksa lähtöpäivältä perhehoidon 
asiakasmaksua

Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta 
aiheutuvia kustannuksia.

1.2.1 Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu asiakkaan poissaolon 
ajalta 

(Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912 § 32)

Perhehoidon keskeytyessä asiakkaan kotiloman vuoksi yhtäjaksoisesti yli viideksi päi-
väksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta (tähän ei lasketa lähtöpäi-
vää). Yhtäjaksoisuuteen ei vaikuta se, osuuko keskeytys laskutuskauteen tai kalenteri-
kuukauteen. Jos keskeytys kestää yhtäjaksoisesti koko kuukauden (kuukaudenmittai-
sen ajanjakson = 30 pv) maksua ei peritä lähtöpäivää lukuun ottamatta lainkaan.

Mikäli perhehoito keskeytyy alla mainituista syistä, toimitaan seuraavasti: 
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- perhehoidon keskeytyessä mm. asiakkaan tai perhehoitajan sairastumisen tai 
perhehoitajan vapaan vuoksi, ja asiakas siirtyy väliaikaisesti laitoshoitoon tai 
palveluasumiseen, ei poissaoloajalta peritä perhehoidon asiakasmaksua (läh-
töpäivää ei myöskään laskuteta).

- perhehoidon keskeytyessä perhehoitajan sairastumisen tai perhehoitajan va-
paan  vuoksi,  ja  asiakas  siirtyy  väliaikaisesti  kotihoidon  palvelujen  piiriin,  ei 
poissaoloajalta peritä perhehoidon asiakasmaksua (lähtöpäivä laskutetaan).

- perhehoidon keskeytyessä perhehoitajan sairastumisen tai perhehoitajan va-
paan vuoksi, ja asiakas lähtee sen vuoksi kotilomalle, ei poissaoloajalta peritä 
perhehoidon asiakasmaksua (lähtöpäivä laskutetaan).

Perhehoitoon tulopäivästä peritään aina perhehoidon asiakasmaksu.

perhehoidon  kk-maksu x  (toteutuneet  perhehoidon  päivät  +kyseiselle  kuukaudelle 
osuvat omavastuupäivät)
kk – kalenteripäivät

1.2.2 Jatkuvan perhehoidon asiakkaan kuukausimaksu osakuukauden ajalta

Kun jatkuva perhehoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden määräytyy mak-
su tältä osakuukaudelta seuraavasti:

perhehoidon kk-maksu   x   toteutuneet perhehoidon päivät
kk – kalenteripäivät

Perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhehoitopäiviksi. 
Poikkeuksena, jos asiakas siirtyy jatkuvasta perhehoidosta suoraan laitoshoitoon tai 
palveluasumiseen, ei lähtöpäivää lasketa mukaan toteutuneisiin perhehoidon päiviin.

1.2.3 Asiakkaan käyttövara jatkuvassa perhehoidossa

Perhehoitoon sijoitetun käyttövara on tarkoitettu hänen yksityiseen käyttöönsä hänen 
toiveensa ja mieltymystensä mukaan. Mikäli asiakkaan käytössä olevat varat anne-
taan perhehoitajan valvontaan, tulee varojen käytöstä ja käyttöä koskevista periaat-
teista sopia perhehoidosta vastaavan viranomaisen ja asiakkaan asioiden hoitajana 
olevan lähiomaisen tai edunvalvojan kanssa.

Asiakkaalle on jätettävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin 
vähintään 110 €/kk (Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suista annetun asetuksen muuttamisesta, 1056/2019). Perhehoidon asiakkaille tämä 
käyttövara tulee jäädä myös, kun huomioidaan asiakkaan edellisen vuoden reseptiin 
perustuvat lääkemenot (asiakkaan omavastuu kuukautta kohti laskettuna). 

1.3 Lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksu

Lyhytaikaisesta perhehoidosta asiakasmaksu peritään toteutuneilta perhehoidon päi-
viltä. Lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksu on 25,50 €/pv.
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Mikäli lyhytaikaisen perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen vapaan 
ajaksi järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista 3.8.1992/ 734 § 6 b määritelty asiakasmaksu. 

Lyhytaikaiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan perhe-
hoitopäiviksi. Poikkeuksena jos asiakas siirtyy lyhytaikaisesta perhehoidosta suoraan 
osastohoitoon tai palveluasumiseen, ei lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmaksua pe-
ritä lähtöpäivältä. 

1.4 Osavuorokautisen perhehoidon asiakasmaksu

Jatkuvassa ja lyhytaikaisessa osavuorokautisessa perhehoidossa asiakkaalta peritään 
16,00 €/pv. 

Jos osavuorokautisen perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen va-
paan ajaksi järjestettävä palvelu, osavuorokautisen perhehoidon kaksi hoitopäivää 
korvaa yhden lakisääteisen omaishoidon vapaapäivän. Asiakkaalta peritään Laissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/ 734 § 6 b määritelty asia-
kasmaksu.

Osavuorokautiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan per-
hehoitopäiviksi. Poikkeuksena jos asiakas siirtyy osavuorokautisesta perhehoidosta 
suoraan osastohoitoon tai palveluasumiseen, ei osavuorokautisen perhehoidon asia-
kasmaksua peritä lähtöpäivältä. 

1.5 Asiakkaan kodissa tapahtuvan perhehoidon asiakasmaksu

Asiakasmaksua määriteltäessä otetaan huomioon, että hoito tapahtuu asiakkaan 
omalla kustannuksella tilojen, aterioiden ja tarvikkeiden osalta, eikä hoito vaadi myös-
kään kuljetuksen järjestämistä. Asiakkaan kodissa tapahtuvasta lyhytaikaisesta perhe-
hoidosta peritään 9 €/pv, jos hoitoaika on alle 3h/päivä. Jos hoitoaika on 3- < 6 h/pv, 
peritään 16 €/pv. Jos hoitoaika on on > 6h /pv, peritään 18€. 

Mikäli asiakkaan kodissa tapahtuvan perhehoidon perusteena on omaishoitajan laki-
sääteisen vapaan ajaksi järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta Laissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/ 734 § 6 b määritelty asiakasmaksu. 

1.6 Sotainvalidit ja sotaveteraanit

Asiakasmaksuissa noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja valtionkonttorin an-
tamaa ohjetta.

1.7 Muuta asiakasmaksuista

Perhehoidon asiakasmaksuun sisältyvät päivittäinen hoiva ja huolenpito, asuminen 
perhekodissa, ravintomenot, kodinhoito, pyykkihuolto, liinavaatteet, yhteiskäytössä 
olevat ihon- ja hiustenpesuaineet. Perhehoidossa asiakas maksaa itse omat tervey-
denhuollon menonsa, mm. lääkärin vastaanottokäynnit, hammashoidon, sairaalahoi-
don, yksilöfysioterapian ja reseptilääkkeet sekä Kelan korvaaman sairaanhoitoon tai 
kuntoutukseen liittyvän matkan omavastuuosuuden sekä muut henkilökohtaiset han-
kintansa ja menonsa.
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Jatkuvan sekä lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaalta, jolloin perhehoito tapahtuu per-
hehoitokodissa, ei peritä perhehoidon asiakasmaksun lisäksi seuraavia avohuollon 
asiakasmaksuja: tarvittavat apuvälinearviointikäynnit, päivätoiminta kuljetuksineen 
sekä asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset kotihoidon käynnit. Perhehoi-
don asiakkaalla on mahdollisuus saada lääkinnällisenä kuntoutuksena maksutta lai-
naan apuvälinelainaamosta tarvitsemansa henkilökohtaiset apuvälineet.  

Mikäli jatkuvan perhehoidon asiakas siirtyy potilaaksi perusterveydenhuollon laitoshoi-
toon, peritään asiakkaalta toteutuneista laitoshoidon päivistä pitkäaikaisen laitoshoi-
don maksu (vaikka laitoshoidon jakso olisi lyhyt). 

Mikäli asiakkaan tulot eivät riitä perhehoidon maksuihin, selvitetään asiakkaan talou-
dellinen tilanne. Tämä voi johtaa perhehoidon maksun tarkistamiseen.

Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ikäihmisten perhehoidon asiakasmak-
sut asiatekstin mukaisesti 1.1.2020 alkaen.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot: tulosaluejohtaja Anneli Saarinen, p. 0400 790512
anneli.saarinen@seinajoki.fi
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