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perhehoidon perustan 
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tiedottaminen
rekrytointi

ennakkovalmennus (6§)*

perhehoitoon 
sijoittaminen

perhehoitoa tarvitsevan hen-
kilön tarpeiden arviointi ja

perhehoitokodin valinta

Viranhaltijapäätökset
perhehoidosta ja muista
tarvittavista palveluista

asiakas- ja/tai
palvelusuunnitelma

toimeksiantosopimus (10§)*

perhehoito käynnistyy

Arvot ja asenteet 
perhe ja perhe-elämä nähdään arvona sinällään. 

Perhehoidon järjestäminen, perhehoidon toimin-
taohje 
perhehoito sisältyy kunnan palvelustrategiaan. Kunnalla 
on perhehoidon järjestämistä, tuottamista ja toteuttamista 
varten toimintaohje.

Kunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio
perhehoito sisältyy kunnan toimintasuunnitelmaan ja 
talousarvioon.

Tiedottaminen, rekrytointi ja perhehoitajien  
ennakkovalmennus 
Kunnan perhehoidon toimintaohjeessa on määritelty, mi-
ten perhehoidosta tiedotetaan, perhehoitajia rekrytoidaan 
ja ennakkovalmennus järjestetään. 

Perhehoitoa tarvitsevan henkilön tarpeiden ja perhe-
hoitajan valmiuksien yhteensovittaminen 
Kunnalla on arviointimenetelmät perhehoitoon sijoitettavan 
henkilön tarpeiden arviointiin (esim. lastensuojelutarpeen arvi-
ointimallit, toimi, psYto, Keto, raVa, rai). 

perhehoitajan valmiudet sisältyvät valmennuksen kirjalliseen 
loppuarviointiin.

perhehoitaja saa sijoitettavasta henkilöstä perhehoidon kannalta 
välttämättömät tiedot. 

Viranhaltijapäätökset perhehoidosta ja muista tarvit-
tavista palveluista 
sijoittaja- ja sijoituskunta järjestävät yhteistyössä perhehoitoon 
sijoitetun henkilön tarvitsemat muut palvelut, kuten opetus-, 
sosiaali- ja terveyspalvelut.

Asiakas- ja/tai palvelusuunnitelma ja toimeksiantosopimus
perhehoito perustuu lastensuojelussa asiakassuunnitelmaan ja 
muiden perhehoitomuotojen osalta palvelusuunnitelmaan. 

sijoittava kunta/kuntayhtymä ja perhehoitaja tekevät toimeksian-
tosopimuksen.

Perhehoito käynnistyy  
perhehoito käynnistetään suunnitelmallisesti. 

Perhehoitajan tehtävät 

perhehoitajalla on valmiudet perhehoitajan tehtävään.

perhehoitaja antaa hyvää, perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisiin tarpeisiin perus-
tuvaa perhehoitoa.

perhehoitaja tekee yhteistyötä perhehoidossa olevan henkilön läheisten ja viranomais-
ten kanssa.

perhehoitaja arvioi ja seuraa perhehoidon toteutumista yhdessä sijoittajan kanssa. 

perhehoitaja ilmoittaa perhehoidossa tapahtuneista muutoksista. 

Sijoittajan tehtävät

sijoittaja järjestää perhehoidossa olevan henkilön tarvitsemat muut palvelut ja 
tuen. 

sijoittaja järjestää perhehoitajan lakisääteisen tuen sekä asiakas- tai palvelusuunni-
telmaan perusteella tarvittavan tuen.  

sijoittaja seuraa ja arvioi perhehoidon toteutumisen yhdessä perhehoitajan kanssa. 

sijoittaja valvoo perhehoidon laatua. 

Yhteistyö

esim. yhteydenpito, tapaamisten määrä ja tapa

Hallittu päättäminen 

perhehoito päätetään hallitusti yhteistyössä 
sijoittajan, perhehoitajan, perhehoidossa 
olevan henkilön ja hänen läheistensä kanssa.

Kunnalla on toimintamalli perhehoidon enna-
koimattomia päättymisiä varten. 

Perhehoidossa olevan henkilön tilan-
teen arviointi

sijoitetun tarpeiden, tuen tai palvelujen tar-
peen arviointi.

tarvittaessa uusien suunnitelmien tekeminen.

Toimeksiantosuhteen päättäminen 

toimeksiantosopimus päättyy irtisanomista 
seuraavan kahden kuukauden kuluttua (12 §).

toimeksiantosopimus voidaan purkaa välittö-
mästi perusteiden täyttyessä. 

irtisanominen ja purkaminen tehdään kirjal-
lisesti.

Päätös yhteistyöstä jatkossa
sijoittaja ja perhehoitaja sopivat mahdollisesta 
yhteistyöstä jatkossa.

perhehoitajan tulee tarvittaessa saada kirjalli-
nen arvio toimimisestaan perhehoitajana. 
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 Y H T e i S T Y Ö

SijoiTTAjAn TeHTäVäT

perhehoidon kokonai-
suudesta vastaaminen

 perhehoitajan 
lakisääteisen tuen

järjestäminen (15§, 15a§)*

perhehoidossa olevan 
henkilön muiden

palveluiden ja tuen
järjestäminen

perhehoidon seuranta 
ja valvonta (22§)*

PerHeHoiTAjAn TeHTäVäT

hoiva ja huolenpito

Yksilöllisiin tarpeisiin 
vastaaminen

Verkostoyhteistyö, ilmoi-
tusvelvollisuus (21§)*

perhesuhteiden
tukeminen

pysyvyyden 
turvaaminen to
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lasten ja nuorten perhehoito sijaisperheessä 
ja aiKuisten perhehoitoperheessä


