
 

 

Hyvä elämä lapselle, nuorelle ja aikuiselle ja hänen perheelleen – eri toimijoiden tehtävät hyvän perhehoidon järjestämisessä ja 
toteuttamisessa 

HYVÄN 
TOIMINNAN 

PERIAATE 

LAPSI, NUORI JA AIKUINEN 
JA HÄNEN PERHEENSÄ  

PERHEHOITAJA 
KUNTA /  

PERHEHOITOPALVELUT 
PERHEHOITOLIITTO 

ITSEMÄÄRÄÄMIS-
OIKEUDEN JA 
YKSILÖLLISYYDEN 
KUNNIOITTA- 
MINEN 

 Perhehoito vastaa yksilöllisiä 
tarpeitani (tarpeitamme). 

 Minua (meitä) kuullaan itseäni 
(meitä) koskevissa asioissa. 

 Saan tukea omaa päätöksen-
tekoani varten. 

 Elämänhistoriani ja –tapani sekä 
toiveeni ja unelmani tulevat 
huomioiduiksi. 

 Saan olla oma itseni kunnioittaen  
muita perheenjäseniä. 

 Minulla on mahdollisuus 
yksityisyyteen. 

 Arvostan lasta, nuorta ja aikuista ja hänen 
vanhempiaan / läheisiään. 

 Kunnioitan lapsen, nuoren ja aikuisen 
ainutkertaisuutta. 

  Huomioin avustamisen ja hoidon 
tilanteissa lapsen, nuoren ja aikuisen 
oman tahdon ja yksilöllisyyden.  

 Viestin lapsen, nuoren ja aikuisen kanssa 
hänelle sopivalla tavalla. 

 Tutustun ja huomioin lapsen, nuoren ja 
aikuisen tarpeet yksilöllisesti.  

 Olen läsnä henkisesti ja fyysisesti. 

 Tarjoan mahdollisuuden omaan tilaan ja  
yksityisyyteen.  
 

 Avun ja tuen tarpeen arviointi ja palvelu-
suunnittelu tehdään yhdessä lapsen, 
nuoren ja aikuisen sekä vanhempien / 
muiden läheisten kanssa.  

 Antaa tietoa hoivan, huolenpidon,  
asumisen ja tuen eri vaihtoehdoista. 

 Perhehoidon sisältö kerrotaan / kuvataan 
myös lapselle, nuorelle ja aikuiselle hänen 
käyttämällään tavalla. 

 Tukee hyvän perhehoidon toteutumista. 

 Toteuttaa asiakasmaksujen määräytymi-
sessä periaatteita, jotka tukevat 
itsemääräämisoikeutta. 
 

 Tuottaa, arvioi ja kehittää 
perhehoidon hyvän toiminnan 
periaatteita yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa.  

 Tekee yhteistyötä kuntien, 
perhehoitajien sekä muiden 
toimijoiden kanssa perhehoidon 
kehittämiseksi mm. tiedotuksen, 
koulutusten ja konsultoinnin 
avulla. 

OIKEUDEN-
MUKAISUUDEN 
TOTEUTUMINEN 

 Voin luottaa, että saan tarpeitani 
vastaavaa hyvää hoivaa ja 
huolenpitoa. 

 Kohtelen lasta, nuorta ja aikuista 
oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti. 

 Huolehdin omalta osaltani, että 
perhehoidossa oleva lapsi, nuori ja 
aikuinen saa muut tarvitsemansa palvelut.  
 

 
 

 Varmistaa, että perhehoitoa on tarjolla. 

 Tekee perhehoidon toimintaedellytykset 
turvaavan toimintaohjeen. 

 Myöntää perhehoidon heille, joille se 
arvioidaan sopivaksi vaihtoehdoksi. 

 Vastaa perhehoitoon liittyvistä 
viranomaistehtävistä. 

 Vastaa siitä, että perhehoidossa oleva 
lapsi, nuori ja aikuinen saa tarvitsemansa 
muut palvelut. 

 Tiedottaa perhehoidosta ja tukee 
mm. perhehoitajien rekrytointia 
ja yhdistystoimintaa. 

 Järjestää kouluttajakoulutusta, 
vastaa valmennusmateriaalista. 

 Pitää Perhehoidon tietopaketin 
ajan tasalla. 

 Toimii perhehoitajien aseman 
parantamiseksi ja valvoo heidän 
oikeuksiensa toteutumista.  

 Tuottaa ohjeita perhehoidon 
toteuttamiseksi ja järjestämiseksi. 
 



  

 
     

OSALLISUUDEN 
TUKEMINEN JA 
VOIMAVARA- 
LÄHTÖINEN 
TOIMINTA 

 Minua ja läheisiäni kannatellaan. 

 Tunnen kuuluvani perheeseen. 

 Minua tuetaan ihmissuhteideni 
ylläpitämisessä.  

 Saan tietoa itseäni koskevista 
asioista 

 Arkeni on mielekäs. 

 Voin osallistua kotona, 
lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa. 

 Saan kokea hellyyttä ja 
läheisyyttä. 

 Toimin vanhempien kasvatuskumppa-
nina. 

 Mahdollistan ja tuen lapsen, nuoren ja 
aikuisen ja hänen vanhempiensa / muiden 
läheistensä yhteydenpitoa.  

  Autan lasta, nuorta ja aikuista löytämään 
mielekästä ja monipuolista sisältöä 
arkeen.   

 Tuen lapsen, nuoren ja aikuisen osallis-
tumista perheen ja lähiyhteisön toimin-
toihin ja osallisuuteen yhteiskunnassa. 

 Teen yhteistyötä eri tahojen kanssa.   

 Annan läheisyyttä ja lämpöä. 

 Huolehtii perhehoitajien monipuolisesta ja 
riittävästä tuesta. 

 Varmistaa, että perhehoitajalla on 
mahdollisuus osallistua koulutus-, 
vertaistuki- ja virkistystilaisuuksiin.  

 Tukee perhekodin mahdollisuuksia 
käyttää kulttuuri- ja virkistyspalveluja. 

 Tarjoaa omalta osaltaan 
perhehoitajille mahdollisuuden 
koulutus-, vertaistuki- ja 
virkistystilaisuuksiin. 

TURVALLISUUDEN   
HUOMIOIMINEN 

 Minua (meitä) kohdellaan hyvin ja 
kunnioittavasti. 

 Saan (saamme) erityistä tukea 
perhehoidon aloitus- ja 
päättämisvaiheessa. 

 Olen turvassa.    

 Saan tukea, ohjausta ja apua sitä 
tarvitessani.  

 Perushoitoni on hyvää.   

 Saan tarvittavat terveyden- ja 
sairaanhoitopalvelut. 

 

 Kohtelen perhehoidossa olevaa ja hänen 
vanhempiaan / muita läheisiään 
kunnioittavasti ja arvostavasti. 

 Huolehdin lapsen, nuoren ja aikuisen 
turvallisuudesta.  

 Tuen, ohjaan ja autan lasta, nuorta ja 
aikuista kehitys- ja ikätason mukaisesti 
voimavaralähtöisesti.  

 Vastaan hyvästä perushoidosta. 

 Seuraan lapsen, nuoren ja aikuisen 
kasvua, kehitystä ja toimintakykyä 
yhdessä vanhempien / muiden läheisten 
ja työntekijöiden kanssa.  

 Hyväksyy perhehoitajan ja perhekodin. 

 Sijoittaa perhehoitoon lapsia, nuoria ja 
aikuisia, joille perhehoito arvioidaan 
sopivaksi. 

 Seuraa perhehoidossa olevan kasvua, 
kehitystä ja toimintakykyä.   

 Valvoo perhehoidon laatua. 
 

 Järjestää kouluttajakoulutusta ja 
vastaa siitä, että kouluttajilla on 
valmiudet arvioida ennakko-
valmennukseen osallistuvien 
henkilöiden valmiuksia. 

 Antaa suosituksia perhekodin 
hyväksymisen kriteereistä ja 
hyväksymisen menettelyistä. 

VASTUULLISUUS  Minulla on mahdollisuus hyvään 
elämään. 

 Pidän huolta lapsesta, nuoresta ja 
aikuisesta hyvin palvelusuunnitelma ja 
muut suunnitelmat huomioiden.  

  Noudatan salassapitovelvollisuutta. 

 Sitoudun perhehoitajan tehtävään. 

 Otan vastaan ohjausta ja osallistun 
täydennyskoulutukseen. 

 Arvioin ja ylläpidän omaa hyvinvointiani. 

 Noudatan lakeja, ohjeita ja perhehoidon 
hyvän toiminnan periaatteita.  

 

 Vastaa siitä, että hyvän perhehoidon 
järjestämiselle on olemassa riittävät 
edellytykset. 

 Vastaa siitä, että perhehoito järjestetään 
lakien, ohjeiden ja perhehoidon hyvän 
toiminnan periaatteiden mukaisesti.  

 Toimii lakien, ohjeiden, ja 
perhehoidon hyvän toiminnan 
periaatteiden mukaisesti. 


