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Sosiaali- ja terveysministeriö 

Viite: STM052:00/2014 

 

Perhehoitoliitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä perhehoitolaiksi ja 

laiksi perhehoitajalain kumoamisesta 

 

Perhehoitoliitto ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua perhehoitolakia koske-
vasta hallituksen esitysluonnoksesta. 

Perhehoitoliitto edustaa toimeksiantosuhteista perhehoitoa. Liitolla on 31 vuoden kokemus kaikista perhe-
hoidon muodoista: lastensuojelun, vammaisten henkilöiden, ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien per-
hehoidosta. Perhehoitoliitolla on 21 alueellista jäsenyhdistystä, joissa on jäseninä yli 4000 sijaisvanhempaa 
ja toimeksiantosuhteista perhehoitajaa.  

Vuoteen 2008 saakka kunnat ja kuntayhtymät järjestivät toimeksiantosuhteisen perhehoidon tuottamalla 
sen pääosin itse.  Sen jälkeen niiden rinnalle on tullut useita yksityisiä toimeksiantosuhteisen perhehoidon 
tuottajia. 

 

Lausuntona perhehoitolakiesitykseen Perhehoitoliitto toteaa seuraavaa: 

Perhehoitoliitto pitää hyvin valitettavana perhehoidon lainsäädännön kokonaisuudistuksessa tapahtunutta 
käännettä. Perhehoidon lainsäädännön kehittämistyö käynnistyi lupaavasti vuonna 2009. Kehittämistyön tu-
loksena syntyi väliraportti Lainsäädännön muutostarpeet perhehoidossa (STM:n selvityksiä 2010:15), joka 
sisälsi myös ehdotuksen perhehoitolaiksi. Vuoden 2012 alusta lähtien perhehoidon lainsäädäntöä parannet-
tiin ja perhehoidosta tehtiin ensisijainen hoitomuoto lastensuojelun sijaishuollossa.  

Kehittämistyön jatkovaiheessa oli tarkoitus arvioida muun muassa perhehoitajien sosiaaliturvan kehittämis-
tarpeet. Lastensuojelun perhehoidon ensisijaisuuden toteutumisen edellytyksenä pidettiin perhehoidon 
tuen vahvistamista ja lisäämistä sijaisperheille. Tuen vahvistaminen nähtiin jo tuolloin välttämättömänä sekä 
perhehoidon laadun turvaamiseksi että osana ennakoivaa ja suunnitelmallista valvontaa. 

Nyt lausunnolla oleva perhehoitolakiesitys on kuitenkin tehty 22 vuotta vanhan perhehoitajalain pohjalle. 
Perhehoitoliiton mielestä säädettävän perhehoitolain tulisi perustua vuonna 2010 valmistuneeseen selvi-
tykseen perhehoidon lainsäädännön muutostarpeista. Perhehoito ja tarpeet sekä odotukset perhehoidolle 
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ovat monimuotoistuneet sekä toimeksiantosuhteisessa että ammatillisessa perhehoidossa. Perhehoidon toi-
mijoiden määrä, perhehoidon järjestämisen tavat ja sen toteuttaminen ovat laajentuneet verrattuna vuoteen 
1992, jolloin perhehoitajalaki rajoittui koskemaan lähinnä vain sijaisvanhempia ja heidän työoikeudellisen 
asemansa parantamista.  

Perhehoitolain tulee olla selkeä kaikkien perhehoidon muotojen osalta ja riittävän vahva, jotta se turvaa 
myös toimeksiantosuhteisen perhehoidon toimintaedellytykset maassamme. Toimeksiantosuhteisen perhe-
hoitajan tehtävä on sitova (24/7), mutta toimeksiantosuhteeseen perustuen perhehoitajan asema on heikko. 
Toimeksiantosuhde ei ole työsuhde eikä siten sisällä vastaavaa sosiaaliturvaa kuin työsuhde. Muun muassa 
työttömyysturva ja päätoimisille perhehoitajille välttämätön työterveyshuolto puuttuvat.  

 

Perhehoitoliiton keskeisimmät vaatimukset lainsäätäjille: 

 Perhehoitoliitto pitää perhehoidon laadun varmistamisen ja perhehoitajan heikon aseman takia 
välttämättömänä, että lailla vahvistetaan perhehoidon tuen muotoja ja sosiaaliturvauudistus to-
teutetaan. Lain tulee taata perhehoitajien yhtäläinen kohtelu sekä mahdollisuus saada joustavasti 
tukea eri puolilla Suomea. 

 Sekä toimeksiantosuhteisen että ammatillisen perhehoidon olosuhteet ja edellytykset tulee mää-
rittää laissa siten, että perhehoito säilyy perhehoitona: Perhehoito toteutetaan sijaisperheessä/ 
toimeksiantosuhteisen tai ammatillisen perhehoitajan kotona, ja sen ytimenä on perhe-elämä ja 
perhehoidossa olevan henkilön mahdollisuus elää perheen jäsenenä. Tilapäishoidoksi tarkoitettu 
lyhytaikainen perhehoito voidaan järjestää myös hoidettavan kotona. Perhehoitoliitto ei hyväksy 
perhehoidon laventamista siten, että perhehoito voisi tapahtua muissa kodinomaisissa tiloissa.  

 Perhehoitolaissa perhehoidon eri muodot tulee määrittää tavoitteiden, tarkoituksen ja perhehoi-
dossa olevien henkilöiden määrän suhteen erikseen, koska ne perustuvat eri lainsäädäntöön. Li-
säksi lastensuojelun ja aikuisten perhehoito eroavat sisällöllisesti toisistaan.   

 

Perhehoitoliitto on huolissaan esityksen sisältämien muutosten seurauksista ja vai-

kutuksista  

Lakiesityksen perusteluissa osoitetaan hyvin perhehoidon vahvuudet ja mahdollisuudet lastensuojelun per-
hehoidon lisäksi ikääntyneiden, vammaisten henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien hoidon, hoivan ja 
huolenpidon muotona. Perusteluissa viitataan myös perhehoidon myönteisiin taloudellisiin, työvoimapoliit-
tisiin, sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. 

Perhehoitoliitto on samaa mieltä perhehoidon edullisuudesta ja inhimillisyydestä. Perhehoidon lisäämisen 
mahdollisuudet eri perhehoidon muodoissa riippuvat kuitenkin pitkälle lainsäädännön suomista toiminta-
edellytyksistä.  

Perhehoitoliiton mielestä perhehoitolakiesitys ei vastaa perusteluissa esiin nostettuihin odotuksiin ja ta-
voitteisiin. Perustelut ja itse lakiesitys eivät ole keskenään linjassa. Lausunnolla oleva lakiesitys ei riittävästi 
tue toimeksiantosuhteisen perhehoidon määrän lisäämistä perhehoidon eri muodoissa eikä laadun turvaa-
misen edellytyksiä.  

Lastensuojelun perhehoito 

Lastensuojelussa perhehoidon ensisijaisuus ei voi toteutua, ellei perhehoidon laatua vahvisteta tukea paran-
tamalla – laadun turvaaminen ei voi jäädä pelkästään valvonnan lisäämisen varaan. Sijaisperheiden kokonais-
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valtaisen tuen tulee olla lakisääteistä, ja lailla tulee varmistaa sosiaalityön tuki sijaisperheille. Sijaisperhee-
seen sijoitettu lapsi ja nuori ovat lastensuojelun asiakkaita lastensuojelulain suomin oikeuksin. Lastensuoje-
lun perhehoidossa sijaisvanhemmuus, kiintymys ja pysyvät ihmissuhteet ovat perhehoidon ydintä.  

Tänä päivänä perhehoitoon sijoitetut lapset ja nuoret tarvitsevat entistä monipuolisempaa tukea, joka vai-
kuttaa suoraan sijaisperheiden tarvitsemaan tukeen arjesta selviytymiseksi. Laissa tulee määritellä, millaista 
tukea ja kuinka paljon sijaisvanhemmille tulee tarjota. Sijaisperheille on oltava saatavilla esimerkiksi tilapäistä 
kodinhoitoapua sekä tukea lapsen harrastuksiin ja yhteistyöhön lapsen syntymävanhempien kanssa. Perhe-
hoitajat tarvitsevat myös riittävää täydennyskoulutusta sekä mahdollisuuden työnohjaukseen ja vertaistu-
keen.  

Muu kuin lastensuojelun perhehoito 

Ns. vanhuspalvelulain ja vammaisten henkilöiden asumista ja tukea koskevat linjaukset eivät perhehoidon 
osalta voi toteutua ellei perhehoidon toimintaedellytyksiä turvata ja perhehoitajan tuen osalta vahvisteta. 
Perhehoidon laadun ja perhehoitajan jaksamisen turvaamiseksi erityisesti vapaan määrän lisääminen on vält-
tämätöntä.  

Perhekodissa hoidettavien henkilöiden määrän vähentämisen vaikutukset 

Esityksessä toimeksiantosuhteisessa perhekodissa hoidettavia henkilöitä voi olla enintään 4 omat alle kou-
luikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa ja huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan lukien. Muutos merkitsisi 
uusien sijaisperheiden ja aikuisia hoitavien perhehoitajien tarpeen kasvua tavoittamattoman suureksi. Per-
hehoidon määrä ei lisäänny eivätkä perhehoitoa tarvitsevat pääse perhehoitoon. Kunnille muodostuvat kus-
tannukset tulevat kasvamaan.  

Sijaisvanhempien ja aikuisia hoitavien perhehoitajien mahdollisuudet toimia päätoimisina perhehoitajana ja 
saada toimeentulonsa heikentyvät. Lastensuojelun perhehoidossa yhden tai kahdenkaan sijoitetun lapsen 
hoitopalkkio ei riitä korvaamaan kodin ulkopuolisesta palkkatyöstä saatavaa toimeentuloa, joten sijaisvan-
hemman kotiin jääminen ei ole mahdollista, vaikka se olisi lapsen edun mukaista. Yhä harvemmalla perheellä 
on siten edellytyksiä ryhtyä sijaisperheeksi.  

Aikuisia hoitavat toimeksiantosuhteiset perhehoitajat ovat lähes poikkeuksetta päätoimisia, joten heidän tu-
lee saada toimeentulonsa perhehoitajan tehtävästä. Esitys perhekodissa hoidettavien henkilöiden määrän 
vähentämiseksi vaikuttaa radikaalisti ikäihmisten, aikuisia vammaisia henkilöitä ja mielenterveyskuntoutujia 
hoitavien perhehoitajien mahdollisuuksiin ryhtyä toimeksiantosuhteisiksi perhehoitajiksi. Niille tällä hetkellä 
toimiville perhehoitajille, joilla on koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella sijoitettuna 5 - 7 henkilöä, 
muutos merkitsisi toimintaedellytysten päättymistä. Oletettavasti heidän ryhtymisensä AVI:n luvan mukai-
siksi perhekotiyrittäjiksi jäisi vähäiseksi. Näiden perhehoitoperheiden menettäminen merkitsisi muiden ym-
pärivuorokautisten hoitopaikkojen tarpeen lisääntymistä ja kunnille huomattavia lisäkustannuksia.  

Edellä esitettyyn liittyen Perhehoitoliitto pitääkin lakiesityksen perusteluihin sisältyvää lausuntoa, Perhehoi-
don lainsäädäntöä ja sen käyttömahdollisuuksia kehittämällä perhehoitajien määrän ja sitä kautta perhehoi-
don saatavuuden voidaan arvioida paranevan, ristiriitaisena itse lakiesityksen kanssa. 

Lakiesitys liian järjestelmälähtöinen 

Perhehoitoliitto kritisoi lakiesityksessä korostuvaa järjestelmälähtöisyyttä. Perusteluissa mm. todetaan, että 
perhehoitosijoitus on osa asiakkaan palvelukokonaisuutta. On vaikea nähdä erityisesti lastensuojelun perhe-
hoidossa vaikkapa pienen lapsen sijoitus sijaisperheeseen osaksi asiakkaan palvelukokonaisuutta. Vastaavasti 
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perhehoitajien nimeäminen palvelun tuottajiksi ei Perhehoitoliiton mielestä kuvaa eikä tavoita perhehoidon 
ydintä. Ovatko sijaisvanhemmuus ja kiintymyssuhteen mahdollistaminen palvelua? 

Lakiesityksen vahvuudet 

Perhehoitoliitto kannattaa sitä, että myös yksityisillä perhehoidon tuottajilla on oikeus tehdä sopimus / toi-
meksiantosopimus perhehoitajan kanssa. Perhehoitoliitto pitää erittäin tärkeänä huoltajina toimivien suku-
laissijaisvanhempien oikeutta perhehoitolain mukaiseen hoitopalkkioon, kulukorvaukseen ja käynnistämis-
korvaukseen. Samoin perhehoidossa hoidettavien oikeus saada hyvää perhehoitoa ja laadun turvaaminen 
valvontaa vahvistamalla ovat Perhehoitoliiton mielestä lakiesityksen vahvuuksia. Valvonnan tulisi kuitenkin 
olla ennen kaikkea ennakoivaa ja suunnitelmallista eikä pelkästään reaktiivista. Valvonta onnistuu parhaiten 
tuen ja yhteistyön kautta. Esityksessä valvonta koskee vain perhehoidossa olevan henkilön perhehoidon val-
vontaa. Perhehoitoliiton näkemyksen mukaan myös perhehoitajan lakisääteisen tuen toteutumisen valvon-
nan tulisi kuulua lakiin.  

 

PYKÄLÄKOHTAISET KOMMENTIT  

Lain lähtökohta ja toimintaympäristön muutos 

 Lainsäädännön muutostarpeet perhehoidossa (STM 2010): perhehoitolain lainsäädännön kehittämi-
sen ensimmäinen vaihe. Tavoitteeksi oli asetettu muiden perhehoidon ryhmien saattaminen lasten-
suojelun perhehoidon kanssa tasa-arvoiseen asemaan. Tasa-arvoisuuden vaatimus ei saa tarkoittaa 
sitä, että perhehoidon erityispiirteitä ja – tarpeita ei otettaisi huomioon. Tästä syystä perhehoito-
laissa tulee määritellä lastensuojelun perhehoito ja muu kuin lastensuojelun perhehoito erikseen. 

 Sosiaaliturvan kehittämisen arviointi oli tarkoitus tehdä toisessa vaiheessa. 

 Toimintaympäristön muutos sisältää sen, että lastensuojelun sijaishuollossa perhehoidosta tuli ensi-
sijainen ja vammaisten henkilöiden asumista koskevat linjaukset sisältävät perhehoidon kehittämi-
sen sekä ikälaki sisältää kodinomaisten hoivan ja huolenpidon lisäämisen  

 Kunnissa odotukset perhehoitoa kohtaan ovat suuret, koska perhehoito on kustannustehokas vaih-
toehto. 

 Koska perhehoitoa halutaan lisätä voimakkaasti, tarvitaan runsaasti lisää sijaisperheitä ja aikuisia hoi-
tavia perhehoitajia. Tämä edellyttää sitä, että lain pitää turvata hoidettavan henkilön oikeudet mutta 
myös perhehoitajan ja sijaisperheen tarvitseman tuen. 

 Perhehoidon käyttö ja järjestämismahdollisuuksien laventaminen asettavat tarpeen määrittää per-
hehoitajan sosiaaliturva ja asema tarkemmin. 

Mitä perhehoito on? 

Nimensä mukaisesti perhehoidon tulee tapahtua perheessä. 

 Lastensuojelun perhehoito (pitkä- ja lyhytaikainen) tapahtuu aina perhehoitajan kotona 
o perustelut: 

 kyse on perheen jäsenyydestä, kiintymys 
 pysyvyys 
 perhehoito tapahtuu perhe-elämän myötä 

 Muu kuin lastensuojelun perhehoito (ikäihmisten perhehoito, vammaisten lasten, nuorten ja aikuis-
ten erityishuollollinen perhehoito, mielenterveyskuntoutujien perhehoito) tapahtuu ensisijaisesti 
perhehoitajan kodissa. Lyhytaikainen perhehoito voidaan järjestää myös perhehoitoa tarvitsevan 
henkilön kodissa. 
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 Ikäihmisten perhehoidossa kyse on hoivasta, huolenpidosta ja toimintakyvyn tukemisesta, vammais-
ten henkilöiden perhehoidossa on kyse erityisestä tuesta ja osallisuudesta, mielenterveyskuntoutu-
jien perhehoidossa kuntoutumisen tukemisesta. 

 Vammaisten lasten lyhytkestoisessa perhehoidossa korostuu lapsen vanhempien ja perhehoitajien 
kasvatuskumppanuus ja lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen. 

   

1 § Lain tarkoitus ja tavoite 

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen per-
hehoito.  

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja 
läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään.  

Perhehoitoliitto esittää: 

Perhehoito liitto esittää, että lain tarkoitus ja tavoite määritellään erikseen lastensuojelun ja muun 
kuin lastensuojelun perhehoidon osalta, koska ne perustuvat eri lainsäädäntöön ja sisällöllisesti eri 
ryhmien perhehoito eroaa perhehoitoon sijoitettavien henkilöiden tarpeiden osalta. Tämä vaikuttaa 
muun muassa perhekodissa hoidettavien määrään. Lastensuojelun perhehoito on luonteeltaan si-
jaisvanhemmuutta, muun kuin lastensuojelun perhehoidossa korostuu tuki, ohjaus, hoiva ja huolen-
pito. 

Tavoitteessa tulisi huomioida myös perhehoitajan toimintaedellytysten turvaaminen. 

Määriteltäessä perhehoidon tarkoitus ja tavoite erikseen perhehoidon eri ryhmille tulee myös huo-
mioida, että tavoitteet ja tarkoitus määritellään perhehoidon sisällöstä käsin. Esimerkiksi sosiaalisen 
kehityksen edistäminen liittyy ensisijaisesti lastensuojelun perhehoitoon. Ikäihmisten perhehoidossa 
korostuvat psyykkinen turvallisuus ja toimintakyvyn tukeminen ja kehitysvammaisten henkilöiden 
perhehoidossa osallisuus. 

Perhehoitoliitto katsoo, ettei lastensuojelun perhehoidossa ensisijaisesti ole kyse palvelumuodosta 
kuten perusteluissa todetaan, vaan lastensuojelulakiin perustuvasta mahdollisuudesta elää per-
heessä perheenjäsenenä.  

Muita huomioita: 

 Hoidettava sana tulisi korvata lain kaikissa pykälissä ilmaisulla perhehoidossa oleva henkilö (kuten 
2. mom). 

 
2 § Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan henkilön hoidon tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämiseen perhehoi-
tajan yksityiskodissa, hoidettavan kotona tai muissa kodinomaisissa tiloissa.  

Jollei toisin säädetä, se mitä tässä laissa säädetään perhehoidosta, koskee myös ammatillista perhehoitoa, 
jota annetaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 7 §:ssä tarkoitetun luvan perusteella 
ammatillisessa perhekodissa. 

Perhehoitoliitto esittää: 

Perhehoitoliitto katsoo, että perhehoito tulee aina järjestää perheessä ja perhehoitajan kodissa paitsi 
ei-lastensuojelulain mukainen lyhytkestoinen perhehoito voidaan järjestää myös perhehoitoa tarvit-
sevan henkilön kodissa. Perhehoidon järjestämisen paikkaa ei siten tule laajentaa koskemaan muita 
kodinomaisia tiloja. Perhehoitoliitto katsoo, ettei esimerkiksi perusteluissa esitetty tilapäishoidon 
järjestäminen vastaavasti kuin varhaiskasvatuksen ryhmäperhepäivähoito ole perhehoitoa. Perhe-
hoidon ydin on perheessä eläminen ja siinä se tulee säilyttää. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920312?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=perhehoitajalaki#a8.4.2011-317
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Muita huomioita: 

 Lakia sovelletaan ympärivuorokautisen hoidon, hoivan, huolenpidon sekä muun tuen ja ohjauksen 
järjestämiseen. 

 Lain perusteluihin lisätään mahdollisuus järjestää henkilön tarpeiden perusteella osavuoro-
kautista perhehoitoa. Osavuorokautista perhehoitoa on järjestetty yksinasuville, turvattomille 
ikäihmisille sekä omaishoitajien tuen muotona muun muassa Tampereella. 

 

3 § Perhehoito 

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä per-
hehoitajan yksityiskodissa, hoidettavan kotona tai muissa kodinomaisissa tiloissa kunnan, kuntayhtymän tai 
yksityisen perhehoidon tuottajan ja perhehoitajan kanssa tekemän sopimuksen perusteella.  

Perhehoitoliitto esittää: 

Perhehoidon tarkoitus vastaavasti kuin 2 §. 

Tarkennetaan, mistä sopimuksesta on kyse. 

 

4 § Ammatillinen perhehoito 

Ammatillisella perhehoidolla tarkoitetaan perhehoitoa, jota annetaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun 
lain 7 §:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa. 

Perhehoitoliitto esittää: 

Ammatillinen perhehoito tulee määrittää lastensuojelun perhehoidossa siten, että ammatillisena 
perhehoitajana toimii perhekodin vanhempi/vanhemmat, joka/jotka asuvat pysyvästi perhekodissa.  

Muussa kuin lastensuojelun perhehoidossa ammatillisessa perhekodissa perhehoitajana toimii/toi-
mivat päätoiminen/päätoimiset perhekodissa pysyvästi asuva/asuvat henkilöt.   

 

5 § Perhekodin olosuhteet 

Perhekodin pitää olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva. Perhekodin 
sopivuutta harkitessa on kiinnitettävä erityistä huomiota perhekodin ihmissuhteisiin, perhehoitoa antavan 
henkilön mahdollisuuksiin ottaa huomioon ja tyydyttää perhehoitoon sijoitettavan henkilön tarpeet henkilön 
edun mukaisesti. Lisäksi on selvitettävä, hyväksyvätkö muut perhekodin jäsenet perhehoitoon sijoitettavan 
henkilön ja voiko perhehoitoon sijoitettava henkilö saada perhekodin muihin jäseniin nähden tasavertaisen 
aseman. Perhekodin tulee myös rakenteeltaan, tiloiltaan ja varustetasoltaan olla siellä annettavalle hoidolle 
sopiva. 

Perhehoitoliitto esittää: 

Kodin olosuhteiden soveltuvuutta perhekodiksi arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, 
miten koti ja ympäristö tukevat lapsen / nuoren kasvua ja kehitystä, aikuisen osallisuutta ja ikäihmi-
sen toimintakykyä. 

Vaihdetaan ilmaisu tyydyttää perhehoitoon sijoitettavan henkilön tarpeet ilmaisuun ottaa huomioon 
ja vastata perhehoitoon sijoitettavan henkilön tarpeet. 

 Perhehoitoliitto katsoo, että ko. pykälän tulisi sisältää vain perhekodin fyysisiä olosuhteita koskevat 
asiat (ensimmäinen ja viimeinen virke). Pykälästä tulisi siirtää perhehoidon tarkoitukseen ja tavoit-
teeseen liittyvät asiat pykäliin 1 ja 3 sekä perhehoitajaan ja perhehoitoperheeseen liittyvät asiat py-
kälään 6 liittyen perhehoitajan valmiuksiin.  
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6 § Perhehoitajan kelpoisuus 

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominai-
suuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Ennen perhehoidosta tehtävän sopimuksen teke-
mistä perhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus. Erityisistä 
syistä ennakkovalmennus voidaan suorittaa vuoden kuluessa sijoituksen alkamisesta.  

Ammatillisessa perhehoidossa perhehoitajalta vaaditaan 1 momentissa säädetyn lisäksi, että ainakin toisella 
perhehoidon hoito- ja kasvatustehtäviin osallistuvista henkilöistä on tehtävään soveltuva ammatillinen kou-
lutus ja riittävä kokemus hoito- tai kasvatustehtävistä.  

Perhehoitoliitto esittää: 

Lisätään perhehoitajan valmiudet hyväksymisen edellytykseksi, mikä sisältyy nykyisen perhehoitaja-
lain § 1. 

Mikäli perhehoitoon sijoitetaan lastensuojelun perhehoidossa 5-6 lasta tai nuorta, edellytetään, että 
vähintään toisella perhehoitajalla on tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä kokemus 
hoito- tai kasvatustehtävistä.  

Mikäli perhehoitoon sijoitetaan muun kuin lastensuojelun perhehoidossa 5-7 henkilöä, edellytetään, 
että vähintään toisella perhehoitajalla on tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä ko-
kemus hoito-, hoiva- tai huolenpitotehtävistä.  

 

7 § Perhekodissa hoidettavien määrä 

Perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä hoitajan kanssa samassa taloudessa 
asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina. 

Perhehoitoliitto esittää: 

Perhehoitoliitto esittää perhekodissa hoidettavien määrään lisättäväksi seuraavaa: 

o Toimeksiantosuhteisessa lastensuojelun perhehoidossa voidaan samanaikaisesti hoitaa 
enintään kuutta lasta tai nuorta perhekodissa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityi-
sestä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina mikäli kummatkin perhehoi-
dosta vastaavat vanhemmat toimivat päätoimisina perhekodissa asuvina perhehoitajina. 
Heistä ainakin toisella tulee olla soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä kokemus. Yhdellä 
perhehoitajalla voi olla perhehoidossa enintään kolme lasta tai nuorta. 
 

o Toimeksiantosuhteisessa muussa kuin lastensuojelun perhehoidossa voidaan samanaikai-
sesti hoitaa enintään seitsemää henkilöä perhehoitajan perhekodissa asuvat alle kouluikäiset 
lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina mikäli per-
hehoidosta vastaa kaksi päätoimista perhekodissa asuvaa perhehoitajaa, joista ainakin toi-
sella on soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä kokemus.  
 

8 § Ammatillisessa perhekodissa hoidettavien määrä  

Ammatillisessa perhekodissa voidaan hoitaa samanaikaisesti enintään seitsemää henkilöä, jos perhekodissa 
annettavasta hoidosta, kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa 
henkilöä, joista ainakin toisella on tämän lain 6 §:n 1 momentissa ja toisella sanotun pykälän 2 momentissa 
säädetty kelpoisuus. 

Perhehoitoliitto esittää: 

Lastensuojelun perhehoidon ammatillisessa perhekodissa hoidettavien määrä voi olla enin-
tään kuusi lasta tai nuorta perhehoitajien kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset 
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lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina, jos perhe-
hoitajina toimii kaksi päätoimista perhehoitajaa. Yhdellä perhehoitajalla voi olla hoidossa enin-
tään kolme lasta tai nuorta perhehoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset 
lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina. 

Muussa kuin lastensuojelun perhehoidossa ammatillisessa perhekodissa hoidettavien määrä 
voi olla enintään seitsemän perhehoitajien kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset 
lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina, jos perhe-
hoitajina toimii kaksi päätoimista perhehoitajaa. Yhdellä perhehoitajalla voi olla perhehoi-
dossa enintään neljä henkilöä perhehoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäi-
set lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina. 

 

9 § Hoidettavien määrästä poikkeaminen 

Jos kyse on hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille, voi perhekodissa tai ammatillisessa 
perhekodissa olla samanaikaisesti hoidettavana useampi henkilö kuin 7-8 §:ssä säädetään.  

Lisäksi hoidettavien määrästä voidaan kiireellisissä tilanteissa väliaikaisesti poiketa, jos se on välttämätöntä 
hoidettavan henkilön hoidon järjestämiseksi. 

Hoidettavien määrä on kuitenkin suhteutettava perhehoitajien lukumäärään, hoidettavien tarvitsemaan hoi-
toon ja kasvatukseen sekä toiminnan luonteeseen.  

Huomioita: 

 Muussa kuin lastensuojelun perhehoidossa hoidettavien määrässä poiketaan yleensä, kun per-
hehoitajat toimivat toistensa sijaisina. 

 

10 § Toimeksiantosopimus 

 Perhehoitajan ja kunnan tai kuntayhtymän välisessä toimeksiantosopimuksessa tulee sopia: 

1) perhehoitajalle maksettavan palkkion määrästä ja suorittamisesta; 

2) perhehoidosta ja hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sekä perhehoidossa 
olevan henkilön kalenterikuukausittaisten käyttövarojen maksamisesta; 

3) perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisistä tarpeista johtuvien erityisten kustannusten korvaamisesta; 

4) hoidon arvioidusta kestosta; 

5) perhehoitajan oikeudesta vapaaseen, vapaan toteuttamisesta sekä palkkion maksamisesta ja kustannus-
ten korvaamisesta vapaan ajalta; 

6) perhehoitajalle annettavasta valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä näiden toteuttami-
sesta; 

7) toimeksiantosopimuksen irtisanomisesta;  

8) tarvittaessa muista perhekotia ja perhehoitoa koskevista seikoista; sekä 

9) yhteistyöstä kunnan ja perhehoitajan kesken 

Toimeksiantosopimusta tarkistetaan hoidon kestoa tai sisältöä koskevien muutosten vuoksi sekä myös, kun 
sen tarkistamiseen muutoin on aihetta. 

Tässä laissa tarkoitetun toimeksiantosopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 
§:ssä tarkoitetussa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan tai kuntayhtymään. 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055
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Perhehoitoliitto esittää: 

Mikäli yksityinen perhehoidon tuottaja tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa, tulee 
toimeksiantosopimus tehdä 10 § mukaisesti. 

Lisätään, että toimeksiantosopimuksessa tulee sopia perhehoitajan tuesta vastaavan vastuutyönte-
kijän nimeämisestä. 

Lisätään, että toimeksiantosopimuksessa tulee sopia perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisistä tar-
peista aiheutuvat kustannukset, jotka on määritelty asiakas/palvelusuunnitelmassa. 

Toimeksiantosopimuksen kohdat 8 ja 9 tulee määritellä tarkemmin. 

Toimeksiantosopimusta tehtäessä tulee käyttää yhtenäistä, valtakunnallista toimeksiantosopimus-
pohjaa. 

 

11 § Sopimus perhehoidon järjestämisestä 

Kunnan tai kuntayhtymän ja yksityisen perhehoidon tuottajan välisessä sopimuksessa perhehoidon antami-
sesta tulee sopia:     

1) perhehoidosta maksettavasta korvauksesta;  

2) perhehoidossa olevan henkilön kalenterikuukausittaisten käyttövarojen maksamisesta; 

3) perhehoidossa olevan henkilön yksilöllisistä tarpeista johtuvien erityisten kustannusten korvaamisesta; 

4) hoidon arvioidusta kestosta; 

5) perhehoitajalle annettavasta valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä näiden toteuttami-
sesta; 

6) sopimuksen irtisanomisesta; sekä 

7) tarvittaessa muista perhehoitoa koskevista seikoista. 

Perhehoidosta tehtyä sopimusta tarkistetaan hoidon kestoa tai sisältöä koskevien muutosten vuoksi sekä 
myös, kun sen tarkistamiseen muutoin on aihetta. 

Perhehoitoliitto esittää: 

Ko. pykälää tulee tarkentaa, onko kyse kunnan/kuntayhtymän ja yksityisen perhehoidon tuottajan 
välisestä sopimuksesta perhehoidon järjestämisestä vai yksityisen perhehoidon tuottajan ja perhe-
hoitajan välisestä sopimuksesta koskien toimeksiantosuhteista perhehoitoa. 

Mikäli sopimus koskee toimeksiantosuhteista perhehoitoa, tulee se tehdä 10 § mukaisesti. 

 

12 § Toimeksiantosopimuksen irtisanominen ja purkaminen 

Jos toimeksiantosopimuksessa ei ole toisin sovittu, voidaan toimeksiantosopimus irtisanoa päättymään irti-
sanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua. 

Jos valvonnan yhteydessä perhekoti tai siellä annettava hoito todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi, 
hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan tai kuntayhtymän tulee pyrkiä saamaan aikaan korjaus. Jos puu-
tetta ei korjata asetetussa määräajassa tai jos puutetta ei voida korjata ilman kohtuutonta vaivaa tai kohtuul-
lisessa ajassa, toimeksiantosopimus voidaan purkaa välittömästi. 

Perhehoitoliitto esittää: 

Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti perusteluineen. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920312?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=perhehoitajalaki#a312-1992
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13 § Oikeus vapaaseen 

Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalle tulee järjestää mahdollisuus vapaaseen, 
jonka pituus on yksi arkipäivä kutakin sellaista kalenterikuukautta kohden, jona hän on toiminut toimeksian-
tosopimuksen perusteella vähintään 14 vuorokautta perhehoitajana. Palkkion maksamisesta perhehoitajan 
vapaan ajalta sovitaan toimeksiantosopimuksessa. 

Perhehoidon järjestämisestä vastaavan kunnan tai kuntayhtymän tulee huolehtia tai tarvittaessa avustaa 
perhehoidossa olevan henkilön hoidon tarkoituksenmukaisessa järjestämisessä perhehoitajan vapaan ajaksi. 

Perhehoitoliitto esittää: 

Vapaan määrää perhehoidon laadun turvaamiseksi ja perhehoitajan tukemiseksi nostetaan kolmeen 
arkivuorokauteen. 

Samaa vapaaoikeuden periaatetta noudatetaan päätoimisten lyhytkestoista perhehoitoa antavien 
perhehoitajien vapaaoikeuden määrittelyssä. 

Poistetaan kohta: Palkkion maksamisesta perhehoitajan vapaan ajalta sovitaan toimeksiantosopi-
muksessa. Tulisi olla itsestään selvää, että vapaaoikeus on hoitopalkkiollista. 

 

14 § Sijaishoito perhehoitajan vapaan ja muun poissaolon aikana 

Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen perhehoidon tuottaja voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun ti-
lapäisen poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä 6 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän hen-
kilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta perhehoitajan ko-
tona, hoidettavan kotona tai muissa kodinomaisissa tiloissa. Sijaishoito voidaan järjestää edellä tarkoite-
tulla tavalla, jos perhehoitaja suostuu siihen ja järjestely arvioidaan hoidettavan henkilön edun mu-
kaiseksi. 

Sijaishoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan: 

1) sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja suorittamisesta; 

2) tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta; 

3) toimeksiantosopimuksen voimassaolosta; sekä 

4) tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista. 

Sijaishoitaja ei ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan tai kuntayhtymään. Sijaishoitajalle jär-
jestettävästä koulutuksesta ja tuesta on voimassa, mitä niistä perhehoitajan osalta 14 §:ssä säädetään ja 
sijaishoitajan sosiaaliturvasta, mitä siitä perhehoitajan osalta 19 §:ssä säädetään. 

Perhehoitoliitto esittää: 

Sijaishoitaja on toimeksiantosuhteinen, mutta häntä ei koske perhehoitolain mukainen hoitopalkkio. 
Sijaishoitajan hoitopalkkiosta tulee säätää minimin osalta ja siten, että siinä huomioidaan tehtävän 
vaativuus. Riskinä on, että sijaishoitajia ei saada tarvittavaa määrää liian alhaisilla hoitopalkkioilla. 

 Muita huomioita: 

 Korjataan viittaukset: Sijaishoitaja ei ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan tai kun-
tayhtymään. Sijaishoitajalle järjestettävästä koulutuksesta ja tuesta on voimassa, mitä niistä per-
hehoitajan osalta 15 §:ssä säädetään ja sijaishoitajan sosiaaliturvasta, mitä siitä perhehoitajan 
osalta 20 §:ssä säädetään. 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920312?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=perhehoitajalaki#a312-1992
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15 § Koulutus ja tuki 

Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä vastaa perhehoitajalle annettavasta tarvitta-
vasta valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä perhehoitajaksi aikovalle henkilölle annetta-
vasta ennakkovalmennuksesta. Perhehoidon aikana tarvittavan tuen järjestämiseksi perhehoitajalle on ni-
mettävä jokaista hoidettavaa varten vastuutyöntekijä. Perhehoitajalle on järjestettävä toimeksiantosopimuk-
seen kirjattavalla tavalla riittävä mahdollisuus saada tukea ja tavata vastuutyöntekijää. 

Perhehoitoliitto esittää: 

Perhehoitoliitto katsoo, että perhehoitajan tuki tulee määrittää perhehoitolaissa perhehoitajan oi-
keutena. Esityksessä säädetään vain järjestämisvelvoitteesta. Tuen tule perustua asiakas/palvelu-
suunnitelmaan ottaen huomioon perhehoitajan tehtävän vaativuus ja sitovuus. 

Perhehoitoliitto esittää, että ilmaisu tarvittavasta valmennuksesta korvataan tehtävän edellyttämä 
valmennus. 

Perhehoitoliitto esittää, että koulutus korvataan sanalla täydennyskoulutus. 

Lisätään: Sijoittavan kunnan tai kuntayhtymän tulee tukea perhehoitajan mahdollisuuksia osallistua 
vertaisuuteen perustuvaan tukitoimintaan.  

 

16 § Hoitopalkkio 

Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota (hoi-
topalkkio). Hoitopalkkiota maksetaan perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa vähintään 
679,71 euroa. Hoitopalkkion määrän tulee vastata henkilön hoidettavuutta ja ottaa huomioon toiminnan 
luonne. 

Hoitopalkkiota ei makseta perhehoitajan omasta alle 18-vuotiaasta lapsesta. Hoitopalkkio voidaan erityisestä 
syystä sopia maksettavaksi myös 1 momentissa säädettyä vähimmäismäärää pienempänä.  

Kun lapsen hoito ja huolenpito on järjestetty kodin ulkopuolisen sijoituksen sijasta läheisverkoston kartoituk-
sen perusteella huoltajuus- tai oheishuoltajuusmääräyksellä muun kuin biologisen vanhemman luona, tulee 
lasta hoitavalle henkilölle maksaa perhehoitolain mukainen hoitopalkkio, 17 §:n mukainen kulukorvaus ja 18 
§:n mukainen käynnistämiskorvaus.   

Edellä 1 momentissa mainittu ja toimeksiantosopimuksessa sovittu hoitopalkkion määrä on tarkistettava ka-
lenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. 

Perhehoitoliitto esittää: 

Lyhytaikaisen perhehoidon hoitopalkkion minimistä tulee säätää ja siten, että siinä huomioidaan teh-
tävän vaativuus. 

17 § Kustannusten korvaaminen 

Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalle maksetaan korvaus perhehoidossa olevan 
henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. 

Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista perhehoitajalle makse-
taan todellisten kustannusten mukainen korvaus (kulukorvaus), kuitenkin vähintään 406,58 euroa perhehoi-
dossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa. Kulukorvaus voidaan erityisestä syystä maksaa myös sää-
dettyä vähimmäismäärää pienempänä. 

Kulukorvauksen tarkoituksena on korvata perhehoidossa olevan henkilön ravinnosta, asumisesta, harrastuk-
sista, henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset menot sekä ne tavanomai-
set terveydenhuollon kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata. Lisäksi kulukorvaus sisältää 
lastensuojelulain (417/2007) nojalla perhehoitoon sijoitetulle lapselle tai nuorelle hänen omaan käyttöönsä 
mainitun lain nojalla annettavat käyttövarat. 

Kulukorvauksen lisäksi perhehoitajalle maksetaan korvaus sellaisista perhehoidossa olevan henkilön yksilöl-
lisistä tarpeista johtuvista terapian ja terveydenhuollon sekä alle 21-vuotiaan lapsen tai nuoren opinnoista 
aiheutuvista erityisistä kustannuksista, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060395
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830683
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Edellä 2–4 momentissa tarkoitettujen kustannusten lisäksi voidaan korvata perhehoidossa olevan henkilön 
lomanvietosta johtuvat ja erityisten harrastusten tai harrastusvälineiden aiheuttamat ja muut jatkuvaluon-
toiset tai kertakaikkiset erityiset kustannukset. 

Perhehoitoliitto esittää: 

Lyhytkestoisen perhehoidon kulukorvauksen määrästä tulee säätää minimin osalta. 

Muita huomioita: 

 Voidaanko puhua henkilön ylläpidosta?  

 Kulukorvauksen sisällön osalta tarvitaan tarkennettu ohjeistus.  
 

18 § Käynnistämiskorvaus 

Perhehoitajalle hoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista maksettava korvaus 
(käynnistämiskorvaus) on perhehoidossa olevaa henkilöä kohti enintään 2 887,51 euroa. 

 

19 § Indeksisidonnaisuus 

Perhehoitolain 16 ja 17 pykälässä mainitut määrät sekä toimeksiantosopimuksessa sovitut kulukorvausten 
määrät on tarkistettava kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edelli-
sen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. 

Perhehoitoliitto esittää: 

 Korjataan: Hoitopalkkiot on sidottu työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitettuun palk-
kakertoimeen. 

 

20 § Sosiaaliturva  

Toimeksiantosuhteisen perhehoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003). Perhe-
hoitajan tapaturmavakuutuksesta säädetään tapaturmavakuutuslaissa (608/1948). 

 

21 § Ilmoittamisvelvollisuus 

Perhehoitaja on velvollinen ilmoittamaan perhehoidossa tapahtuneista muutoksista vastuutyöntekijälle sii-
hen kuntaan, joka on sijoittanut hoidettavan (sijoittajakunta). 

Perhehoitoliitto esittää: 

Kunnalle tai kuntayhtymälle, joka sijoittaa henkilön perhehoitoon muun kuin lastensuojelulain pe-
rusteella, tulee ilmoittaa sijoituksesta sijoituskuntaan vastaavasti kuin lastensuojelulaissa säädetään 
lasten ja nuorten sijoituksista (Lsl 2007, 78 ja 79 §) hoidettavan henkilön palvelujen ja tuen järjestä-
miseksi. 

 

22 § Valvonta 

Hoidettavan sijoittaneen kunnan tehtävänä on valvoa, että sijoitus perhehoitoon toteutuu tämän lain mukai-
sesti ja hoidettava saa sijoituksen aikana ne tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet, jotka järjestetään sen kun-
nan toimesta, johon henkilö on sijoitettu (sijoituskunta). Sekä sijoittajakunnan että sijoituskunnan sosiaali-
huollosta vastaava toimielin voi tarkastaa perhehoitopaikan tässä laissa tarkoitetun toiminnan sekä toimin-
nan järjestämisessä käytettävät toimintayksiköt ja toimitilat silloin, kun tarkastuksen tekemiseen on perus-
teltu syy.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030549
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1948/19480608
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Tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta. Tarkastaja on päästettävä kaikkiin perhehoitopaikan tiloihin. 
Tarkastuksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Tarkastajalla on oikeus ottaa valokuvia tarkastuksen aikana. 

Jos perhekoti tai siinä annettu hoito ja kasvatus todetaan sopimattomaksi tai puutteelliseksi, toimielimen on 
pyrittävä ohjauksen avulla saamaan aikaan korjaus asiassa. Jollei korjausta ole asetetussa määräajassa ta-
pahtunut, toimielimen on tällöin huolehdittava, että hoidettavan hoito järjestetään hänen etunsa ja tar-
peidensa mukaisella tavalla. Tarvittaessa hoidettavat siirretään heidän tarpeitaan vastaavaan muuhun hoi-
topaikkaan. 

Palvelujen valvontaan ja toimenpiteisiin valvonnan yhteydessä havaittujen puutteiden korjaamiseksi sovel-
letaan ammatillisten perhekotien ja muiden yksityisten perhehoidon palveluntuottajien osalta, mitä yksityi-
sistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 luvussa säädetään. 

Perhehoitoliitto esittää: 

Pykälä sisältää vain reaktiivisen valvonnan. Perhehoitoliitto esittää, että perhehoidon valvonnassa 
tulee korostaa ennakoivan ja suunnitelmallisen valvonnan merkitystä, jotka tulee myös sisällyttää 
tähän pykälään. 

Ilmaisu sijoitus perhehoitoon voidaan ymmärtää koskevan vain sijoitusvaihetta perhehoitoon. Ehdo-
tetaan korvattavaksi: perhehoidon toteutuu tämän lain mukaisesti ja ….. lisätään, että perhehoitaja 
saa tämän lain mukaiset tukitoimet. 

Tarkastus-sanan tilalla käytettäisiin ilmaisua ennalta ilmoittamaton valvontakäynti, ennalta ilmoi-
tettu valvontakäynti. 

Pykälän 1. momentissa puhutaan perhehoitopaikan tarkastamisesta. Perhehoitoliitto esittää, että 
valvonnan tulisi käsittää sekä perhehoidon että perhehoitopaikan. 

Perhehoitoliittoon on tullut tiedusteluja, miten valokuvauksesta säätäminen valvonnan yhteydessä 
suhteutuu toimeksiantosuhteisen perhehoitajan ja hänen perheensä yksityisyyden suojaan. 

Tulisiko pykälään sisällyttää kunnan omavalvontatehtävänä valvoa perhehoitajan 15 § mukaisen tuen 
toteutumista? 

 

23 § Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 2015 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Kunnan tai kuntayhtymän on ryhdyttävä toimenpiteisiin ennen tämän lain voimaantuloa tehdyn perhehoitoa 
koskevan sopimuksen tarkistamiseksi siten, että se vastaa tämän lain säännöksiä tämän lain voimaantulopäi-
västä lukien. 

Perhehoitoliitto esittää: 

Huomioidaan lain voimaan tulossa siirtymäaika. 

 
 
 
Perhehoitoliitto ry 

Pirjo Hakkarainen Maria Kuukkanen Raija Leinonen Lisa Sipilä 
Toiminnanjohtaja Kehittämispäällikkö Projektityöntekijä Kehittämispäällikkö 
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