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Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon jär-
jestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityisessä perheessä. 
Perhehoidettavalla on muihin perheen jäseniin nähden tasa-
vertainen asema. 
 
Perhehoito tarjoaa kiinteän lähiyhteisön, perheen arkeen liitty-
viä kuntoutumista edistäviä ihmissuhteita, jokapäiväisiä kodin 
askareita, yksilöllistä hoitoa ja turvallisuutta. Se voi olla tila-
päistä tai pitkäaikaista ja se sopii kaikenikäisille.  
 
Perhehoito perustuu perhehoitajalakiin ja asetukseen. Kainuun 
hyvinvointialue huolehtii perhehoidon valvonnasta, ohjauk-
sesta, koulutuksesta ja tuen järjestämisestä. 



Lasten ja nuorten perhehoito 
 
Lasta, nuorta ja hänen perhettään tuetaan ensisijaisesti siten, 
että lapsi voi kasvaa ja asua omassa kodissaan. Mikäli lapsen 
tilanne ei riittävästi korjaannu yhdessä sovittujen tukitoimien 
avulla, voidaan lapsi sijoittaa kodin ulkopuolelle sijaisperhee-
seen. 
 
Perhehoito on lapsen hoidon, kasvatuksen ja huolenpidon jär-
jestämistä kodin ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoidon ta-
voitteena on tarjota lapselle yksilöllistä huolenpitoa ja hoitoa, 
pitkäaikaisia ihmissuhteita sekä turvallinen koti. Sijoituksen ai-
kana lapsella on oikeus pitää yhteyttä hänelle läheisiin ihmisiin 
ja sijaisperhe tekee yhteistyötä lapsen syntymävanhempien ja 
eri viranomaisten kanssa. 

 
Kainuun hyvinvointialueen lastensuojelun sosiaalityöntekijät 
ovat yhteydessä lapseen, sijaisperheeseen ja lapsen biologi-
siin vanhempiin. He valvovat lapsen sijoitusta ja tukevat lapsen 
ja biologisten vanhempien yhteydenpitoa. 
 
Perhehoidosta on olemassa erilaisia muotoja: 
 
Lapsen/nuoren perhehoito on tilapäistä perhehoitoa, kun 
lapsi on esimerkiksi avohuollon tukitoimena sijoitettu perhee-
seen vanhempien kuntoutuksen ajaksi ja hänelle etsitään jat-
kuvaa perhehoitopaikkaa tai kun lapsi odottaa adoptiota. 
 
Jatkuva perhehoito on kodinomainen tapa järjestää lapsen tai 
nuoren hoito ja kasvatus. Perhehoidossa sijoitus tehdään 
yleensä toistaiseksi eli niin kauan, kuin lapsi sitä tarvitsee. 

 
Jälkihuolto voi olla perhehoitoa, joka jatkuu sijoituksen jäl-
keen. Jälkihuoltoon kuuluu mm. sijaisperheessä asumiseen, 
toimeentuloon, työhön ja opiskeluun liittyvä tukitoiminta. 
 



Minustako lasten ja nuorten perhehoitaja? 
 

Perhehoitajan tulee olla valmiuksiltaan, kokemukseltaan ja hen-
kilökohtaisilta ominaisuuksiltaan perhehoitajaksi sopiva. Kainuun 
hyvinvointialue hyväksyy perhehoitajan ja -kodin. Perhehoita-
jaksi aikovien on käytävä PRIDE-valmennus ennen sijaisvan-
hemmiksi ryhtymistä. Valmennus antaa perhehoitajille valmiudet 
hoitaa ja kasvattaa lapsia ja nuoria turvallisessa ja tasapainoi-
sessa kasvuympäristössä. 
   
Perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio, maksukorvaukset  
 
Kainuun hyvinvointialue ja perhehoitaja tekevät keskenään toi-
meksiantosopimuksen, jossa sovitaan perhehoitajalle maksetta-
vasta hoitopalkkiosta, kulukorvauksista ja tarvittavan tuen järjes-
tämisestä. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa ja se kerryttää elä-
kettä. Kulukorvaus on lopullisessa verotuksessa vähennyskel-
poinen ja sen voi sopia verotoimiston kanssa vähennyksenä etu-
käteen, kun perhehoito alkaa. 
 
Perhehoitajalle maksettava kulu- ja käynnistämiskorvaus  
 
Kulukorvaus käsittää ravintomenot, tavanomaiset terveyden   
huollon kustannukset kuten esim. käsikauppalääkkeet, asunnon 
käytöstä aiheutuvat menot, vaatteiden hankinnan, harrastuksiin 
ja virkistykseen liittyvät menot, omalla autolla kuljetukset, puhe-
linmaksut ja vakuutukset sekä lapsen ja nuoren käyttöön annet-
tavat käyttövarat. 
 
Käynnistämiskorvausta voidaan käyttää kahden vuoden kulu-
essa perhesijoituksen tapahduttua. Käynnistämiskorvauksella 
on tarkoitus kattaa hoidon ja perhekodin käynnistämisen kan-
nalta välttämättömät hankinnat. Sitä voidaan käyttää myös pie-
niin asunnon korjaus- ja muutostöihin. 
 
Perhehoitajan tuki 
Perhehoidon vastuuhenkilöt antavat tarvittaessa tukea, ohjausta 
ja neuvontaa. Perhehoitajille järjestetään yhteisiä tapaamisia, 
täydennyskoulutusta, vertaisryhmätoimintaa ja työnohjausta.  



 

Tulethan perhehoitajaksemme 
tukemaan ja auttamaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisätietoja: 

 
Lasten ja nuorten perhehoidon vastuuhenkilöt 

 
Kaisa Kepanen, sosiaalityöntekijä 
Puh. 044 710 1781 
kaisa.kepanen@kainuu.fi 

 
Tarja Seppänen, sosiaaliohjaaja 
Puh. 044 797 4252 
tarja.seppanen@kainuu.fi 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
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