
Vammaisten henkilöiden  
perhehoito 

– hoivaa ja erityistä tukea perheessä

vam
m

aiset
henkilöt



Perhehoito on lapsen, nuoren, aikuisen tai ikääntyneen henkilön hoidon, kasvatuk-
sen tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan 
kodissa. Perhehoito voidaan järjestää myös perhehoitoa tarvitsevan henkilön kotona. 
Perhehoito voi olla lyhytkestoista tilapäishoitoa tai jatkuvaa kestäen vuosia tai jopa 
vuosikymmeniä. Osavuorokautinen, esimerkiksi päiväperhehoito, ja  ympärivuorokauti-
nen lyhytaikainen perhehoito ovat tilapäishoidon vaihtoehtoja.
  
Pitkäkestoinen perhehoito on ensisijainen vaihtoehto tilanteessa, jossa lapsi tai nuori 
tarvitsee vanhemmuutta ja huolenpitoa, johon vanhempien elämäntilanne ja voimavarat 
eivät anna mahdollisuutta.

Vammaiset lapset saattavat tarvita perhehoitoa myös lastensuojelullisista syistä. Lapsi 
ja perhe ovat oikeutettuja saamaan sekä lastensuojelun että vammaispalvelujen tukea 
ja palveluja. 

Perhehoitoa vauvasta vaariin

Samana pysyvät ihmiset mahdollistavat kiintymyksen ja turvalliset rutiinit eheän arjen.

Meille on sattunut aivan 
loistava tilapäishoito- 
paikka. Lapsemme on 
otettu vastaan perheen-
jäsenenä. En voisi toivoa 
parempaa. –Äiti

”



Hyvä ja turvallinen arki perheessä
Perhehoito on yksi asumisen vaihtoehto myös nuorille, aikuisille ja ikääntyneille 
vammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Opintojen päättö-
vaihe, irtautuminen syntymäkodista ja ylipäätään tuen tarve elämässä ja asumi-
sessa ovat tilanteita, joissa perhehoidon yhteisöllisyydestä on apua.

Erityishuolto-ohjelmaan ja palvelusuunnitelmaan kirjataan perhehoidossa ole-
van lapsen, nuoren ja aikuisen tarvitsemat palvelut. Lastensuojelullisista syistä 
perhehoitoon sijoitettu lapsi tai nuori on las-
tensuojelun asiakas, ja hänellä tulee olla las-
tensuojelulain mukainen asiakassuunnitelma. 

Perhehoidosta voidaan periä asiakasmaksulain 
mukainen maksu. 

Samana pysyvät ihmiset mahdollistavat kiintymyksen ja turvalliset rutiinit eheän arjen.



Perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta vastaa kunta. Kunta voi 
tehdä yhteistyötä muiden kuntien, säätiöiden, järjestöjen tai yksi-
tyisten palveluntuottajien kanssa. 

Perhehoitolain mukaan perhehoitajan tulee käydä ennakkovalmen-
nus ja saada tukea tehtävässään. Perhehoitaja ja kunta tai kuntayh-
tymä tekevät toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan esimerkiksi 
hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta, täydennyskoulutuksesta, perhe-
hoitajan vapaasta, hyvinvointi- ja terveystarkastuksista sekä perhe-
hoitajan muusta tuesta ja yhteistyöstä. 

Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen toimeksiantosuhteisen per-
hehoidon asiantuntijajärjestö sekä perhehoitajien alueellisten jä-
senyhdistysten kattojärjestö. Perhehoitoliitto järjestää KeVa-en-
nakkovalmennuksen kouluttajakoulutuksen sekä vastaa valmen-
nusmateriaalista.

Maria Kuukkanen
kehittämispäällikkö

maria.kuukkanen@perhehoitoliitto.fi
p. 040 310 1442

Perhehoitoliitto ry
Ilmarisenkatu 17 A
40100 Jyväskylä
p. 040 310 1440
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Lisätietoa perhehoidosta
www.perhehoitoliitto.fi


