
Uusi perhehoitolaki astui voimaan 1.4.2015. Vanhat sää-
dökset eivät enää ole voimassa. Uusi laki toi mukanaan muutoksia – tässä niistä tärkeimmät.

NYT | Toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa voi hoitaa korkeintaan 4 henkilöä ja  

ammatillisessa perhehoidossa korkeintaan 7 henkilöä mukaan lukien samassa taloudessa asuvat,  

alle kouluikäiset lapset ja erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt. Ammatillisessa perhekodissa  

tulee olla vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa henkilöä, joista ainakin yhdellä on tehtävään soveltuva  

koulutus ja riittävä kokemus hoito- tai kasvatustehtävistä. Ammatillista perhehoitoa annetaan  

luvanvaraisessa ammatillisessa perhekodissa (laki yksityisistä sosiaalipalveluista, 7 §).

POIKKEUS | jos kyseessä ovat sisarukset tai saman perheen jäsenet tai aikuiset. Hoidettavien määrä on kuitenkin suh-

teutettava perhehoitajien lukumäärään, hoidettavien tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen sekä toiminnan luonteeseen. 

MUUTOS | Aiemman sosiaalihuoltolain mukaan toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa on voinut hoitaa korkeintaan seitsemää 

henkilöä, jos perhehoitajia oli kaksi ja toisella oli tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- tai kasvatustehtävistä. 

Perhehoidossa hoidettavien määrä
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Mikä muuttuu?

Ilmoitusvelvollisuus Toimeksiantosopimus
NYT | Perhehoitajan on ilmoitettava  

perhehoidossa tapahtuneista muutoksista  

siihen kuntaan, joka on sijoittanut hoidet- 

tavan sekä kuntaan, jossa perhekoti sijaitsee.

MUUTOS | Ilmoitusvelvollisuus on kirjattu lakiin.

NYT | Toimeksiantosopimuksessa tulee 

sopia myös yhteistyöstä kunnan ja per-

hehoitajan kesken (kohta 9).

MUUTOS | Yhteistyöstä sopimisesta ei ole  

aikaisemmin säädetty perhehoitajalaissa.

Sukulaissijaisvanhempien asema
NYT | Kun lapsi sijoitetaan huoltajuus- tai oheishuol-

tajuusmääräyksellä muun kuin biologisen vanhemman 

luo, tulee lasta hoitavalle henkilölle maksaa perhehoi-

tolain mukainen hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnis-

tämiskorvaus.

MUUTOS | Perhehoitajalaki ei 

koskenut sukulais- tai läheis-

sijaisvanhempia.

Valvonta ja tuen järjestäminen
NYT | Hoidettavan sijoittaneen kunnan tehtävä on valvoa, 

että sijoitus perhehoitoon toteutuu tämän lain mukaisesti 

ja hoidettava saa sijoituksen aikana tarvitsemansa palve-

lut ja tukitoimet siltä kunnalta, johon henkilö on sijoitettu. 

Sekä sijoittajakunnan että sijoituskunnan sosiaalihuollosta 

vastaava toimielin voi tarkastaa perhehoitopai-

kan silloin, kun tarkastuksen tekemiseen on 

perusteltu syy.

MUUTOS | Perhekotien valvon-

nasta, tarkastuksesta ja 

hoidettavien tarvit-

semien palvelujen 

järjestämisestä ei ole 

aikaisemmin säädetty 

perhehoitajalaissa.

Perhehoitoa voidaan järjestää myös  
hoidettavan kotona ja osavuorokautisesti

NYT | Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympäri-

vuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoita-

jan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. 

UUTTA | Perhehoito voidaan järjestää myös hoidetta- 

van kotona ja se voi olla myös osavuorokautista.

KOONNUT PERHEHOITOLIITTO

KUVITUS INA MAJANIEMI

PERHEHOITOLAIN

ALUKSI rautalangasta

7www.sijaisvanhemmaksi.fi


