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Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen, toimeksiantosuhteisen perhehoidon asian-
tuntijajärjestö, joka vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä 
asioissa ja tukee perhehoitajia, sijaisvanhempia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja 
aikuisia. Liitto tekee yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja muiden perhehoidon toimijoi-
den kanssa sekä toimii kansainvälisissä verkostoissa perhehoidon kehittämiseksi.

Perhehoitoliitto ry on perustettu vuonna 1983. Perhehoitoliittoon kuuluu 21 perhe-
hoitajien ja sijaisvanhempien alueellista jäsenyhdistystä, joissa on noin 4200 jäsentä. 
Liitto tukee alueyhdistysten toimintaa ja tekee niiden kanssa yhteistyötä muun 
muassa vapaaehtoistoiminnan vahvistamisessa ja edunvalvonnassa. 

Perhehoitoliitto julkaisee kuudesti vuodessa ilmestyvää Perhehoito-lehteä sekä tuot-
taa oppaita ja muuta materiaalia toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta.

Nuorisotyö
Perhehoitoliitto järjestää erilaisia tapahtumia si-
jaisperheiden lapsille ja nuorille yhdessä Suomen 
Sijaiskotinuoret Sinut ry:n ja jäsenyhdistysten 
kanssa. Leireillä ja tapahtumissa sijaisperheiden 
nuoret tapaavat toisiaan ja saavat arvokasta 
vertaistukea.

Perhehoidon puolesta

Yhteistyötä perhehoidon parhaaksi 35 vuoden ajan!



Mitä perhehoito on?
Perhehoidolla tarkoitetaan hoivaa ja huolen-
pitoa tarvitsevan henkilön hoitamista osa- tai 
ympärivuorokautisesti yksityisessä perheessä, 
perheenjäsenenä. Perhehoito voidaan järjestää 
tarvittaessa myös hoidettavan kotona.

Perhehoito tarjoaa mahdollisuuden kodin- 
omaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin 
sekä perhe-elämään turvallisessa ympäristössä.

Perhehoitoa käytetään eniten lastensuojelussa, 
sillä perhehoito on ensisijainen hoitomuoto 
kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille ja nuorille. Suomessa on yli 10 000 huostaan otettua 
lasta ja nuorta. Heistä noin puolet on sijoitettu sijaisperheeseen. Lasten ja nuorten perhe-
hoitajia kutsutaan usein sijaisvanhemmiksi. 

Perhehoidossa on myös kehitysvammaisia ja vammaisia henkilöitä, ikäihmisiä ja mielen-
terveyskuntoutujia. Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevien aikuisten määrä on noin 1800. 
Arviolta sama määrä on lyhytaikaisessa perhehoidossa. Perhehoitoa käytetään esimerkiksi 
omaishoitajien vapaiden järjestämisessä. Suomi onkin edelläkävijä ikäihmisten perhehoidon 
kehittämisessä ja sen määrän lisäämisessä. 

Miten perhehoito järjestetään?
Toimeksiantosuhteisen perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta  
vastaa kunta tai kuntayhtymä, jonka lakisääteisiä tehtäviä 
ovat muun muassa perhehoitajien ennakkovalmennus,  
täydennyskoulutus ja työnohjaus. Perhehoitaja ja kunta 
tai kuntayhtymä tekevät toimeksiantosopimuksen, jossa 
sovitaan esimerkiksi hoitopalkkiosta, kulukor vauksesta, 
perhehoitajan vapaasta, hyvinvointi- ja terveys-
tarkastuksista sekä perhehoitajan muusta tuesta 
ja yhteistyöstä.Yhteistyötä perhehoidon parhaaksi 35 vuoden ajan!



Perhehoitoliitto ry
Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

puh. 040 310 1440, toimisto@perhehoitoliitto.fi

Ku
va

t: 
Pe

rh
eh

oi
to

lii
tt

o 
ry

Jäsenyhdistykset
Perhehoitoliiton 21 alueellista perhehoitajien yhdistystä järjestää moni-
puolista virkistys- ja vertaistoimintaa. Löydät jäsenyhdistysten yhteystiedot 
kotisivuiltamme. Jäsenyhdistyksen jäsenenä perhehoitajat saavat esimer-
kiksi Perhehoito-lehden, alennusta liiton järjestämistä koulutuksista sekä 
ajankohtaista tietoa perhehoidosta.

Lisätietoa perhehoidosta, Perhehoitoliiton toiminnasta, julkaisuista ja 
koulutuksista osoitteesta www.perhehoitoliitto.fi. Tutustu myös  

www.sijaisvanhemmaksi.fi ja www.sinut.fi-sivuihin.


