Kehitysvammaisten henkilöiden
ja vammaisten henkilöiden perhehoito

Perhehoito tarjoaa kiinteän lähiyhteisön, perheen arkeen liittyviä kuntoutumista edistäviä ihmissuhteita, jokapäiväisiä kodin askareita.
Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella perhekodissa. Perhehoidettavalla on muihin perhekodin jäseniin nähden tasavertainen asema. Perhehoito tarjoaa kiinteän lähiyhteisön, perheen arkeen liittyviä kuntoutumista edistäviä ihmissuhteita,
jokapäiväisiä kodin askareita, yksilöllistä hoitoa ja turvallisuutta. Se voi olla tilapäistä tai pitkäaikaista ja se sopii kaikenikäisille.

Perhehoito perustuu perhehoitolakiin. Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) huolehtii perhehoidon valvonnasta, ohjauksesta ja tuen järjestämisestä.
Kainuun sote laatii perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Perhehoidosta maksetaan hoitajalle hoitopalkkio, kulukorvaus ja tarvittaessa myös käynnistämiskorvaus. Perhehoidossa olevalle asiakkaalle tehdään palvelusuunnitelma,
jossa sovitaan hänen saamasta palvelusta ja tuesta.
• Ennen perhehoidon alkamista perhehoitoa tarvitseva henkilö ja hänen lähiomaisensa tutustuvat perhekotiin, perhehoitajaan ja hänen perheeseensä. Myös perhehoitaja perehtyy
perhehoitoa tarvitsemaan henkilöön ja arvioi omia valmiuksia
toimia hänelle perhehoitajana.
• Kun perhehoito alkaa perhehoidossa olevalle asiakkaalle
tehdään perhehoidettavan ja hänen lähiomaisen, perhehoitajan sekä perhehoidon vastuuhenkilön kanssa palvelusuunnitelma, jossa sovitaan hänen saamasta palvelusta ja tuesta.
Mukana suunnitelman laadinnassa voi olla yhteistyökumppaneita kuten esimerkiksi sosiaaliohjaaja.
Kun tarvitset perhehoitoa
Kehitysvammaisten henkilöiden ja vammaisten henkilöiden
perhehoitoon on nimetty perhehoidon vastuuhenkilö, jonka
tehtävänä on valmistella perhehoitoon sijoitus ja tukea, ohjata
sekä valvoa perhehoitoa yhteistyössä sosiaaliohjaajien kanssa. Kun tarvitset perhehoitoa, ota yhteys perhehoidon vastuuhenkilöön tai sosiaaliohjaajaan (yhteystiedot ovat esitteen
takasivulla).
Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito
Jatkuva, pitkäaikainen perhehoito on ensisijainen vaihtoehto lapsille, jotka eivät voi asua omassa kodissaan. Aikuisten
pitkäaikainen perhehoito voi olla joko itsenäiseen elämään
kuntouttava välivaihe tai pysyvä asumisen ja elämisen järjestely.

Tilapäinen perhehoito on tarkoitettu kehitysvammaisen henkilön kotona asumisen tukemiseen. Tämä perhehoitomuoto
mahdollistaa myös omaishoitajien vapaapäivien pitämisen ja
tukee kehitysvammaisten henkilöiden perheiden arjessa jaksamista. Tilapäistä perhehoitoa voidaan järjestää enintään 90
päivää/v tai keskimäärin yksi viikko/kk.
Vammaisten henkilöiden perhehoito
Jatkuva vammaisten henkilöiden perhehoito on asumisvaihtoehto palveluasumiselle. Perhekodin pysyvät ihmissuhteet luovat turvallisuutta, silloin kun oma toimintakyky on heikentynyt. Perhehoito on yksilöllistä ja kuntouttavaa. Kotiympäristö ja mahdollisuus osallistua perheen arkeen tukevat
perhehoidettavan toimintakykyä ja päivittäistä itsenäistä selviytymistä, niin asioiden hoidossa, kuin harrastuksissa.
Tilapäinen vammaisten henkilöiden perhehoito mahdollistaa omaishoitajien vapaiden pitämisen.
Jatkuvaan perhehoitoon siirryttäessä voidaan aluksi tehdä tilapäinen toimeksiantosopimus ns. kokeilujakson ajaksi, kuitenkin enintään kolmeksi kuukaudeksi (90 pv).
Henkilölle, jolla on erityisiä, kohtuuttoman suuria suoriutumisvaikeuksia tai palveluntarve on runsas, arvioidaan palvelun
tarve aina jokaisen palvelun kohdalla erikseen. Hänellä on silloin mahdollisuus saada tukipalveluja ja vammaispalvelulain
mukaisia palveluja. Ratkaisun tekee vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja.
Perhehoidon asiakasmaksu
Jatkuvassa perhehoidossa olevalta henkilöltä peritään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu. Alle 16-vuotiaiden
asiakasmaksusta päättää Kainuun soten hallitus.
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