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Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus ja tavoite

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoi-
dettavalle perheenomainen ja hoidettavan tar-
peiden mukainen perhehoito.

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhe-
hoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus ko-
dinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhtei-
siin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan
ja sosiaalisia suhteitaan.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan henkilön hoidon tai
muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpi-
don järjestämiseen perhehoitajan yksityisko-
dissa tai hoidettavan kotona.

Jollei toisin säädetä, se mitä tässä laissa
säädetään perhehoidosta, koskee myös am-
matillista perhehoitoa, jota annetaan yksityi-
sistä sosiaalipalveluista annetun lain
(922/2011) 7 §:ssä tarkoitetun luvan perus-
teella ammatillisessa perhekodissa.

3 §

Perhehoito

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai
ympärivuorokautisen huolenpidon järjestä-
mistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoi-
dettavan kotona. Kunta tai kuntayhtymä te-
kee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan
kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestä-
misestä yksityisen perhehoidon tuottajan
kanssa.

4 §

Ammatillinen perhehoito

Ammatillinen perhehoito on perhehoitoa,
jota annetaan yksityisistä sosiaalipalveluista
annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun luvan perus-
teella ammatillisessa perhekodissa.

5 §

Perhekodin olosuhteet

Perhekodin pitää olla terveydellisiltä ja
muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoi-
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dolle sopiva. Perhekodin sopivuutta harkitta-
essa on kiinnitettävä erityistä huomiota per-
hekodin ihmissuhteisiin, perhehoitajan mah-
dollisuuksiin ottaa huomioon ja vastata per-
hehoitoon sijoitettavan tarpeisiin hänen
etunsa mukaisesti. Lisäksi on selvitettävä, hy-
väksyvätkö muut perhekodin jäsenet perhe-
hoitoon sijoitettavan ja voiko perhehoitoon
sijoitettava henkilö saada perhekodin muihin
jäseniin nähden tasavertaisen aseman. Perhe-
kodin tulee myös rakenteeltaan, tiloiltaan ja
varustetasoltaan olla siellä annettavalle hoi-
dolle sopiva.

6 §

Perhehoitajan kelpoisuus

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö,
joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henki-
lökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on
sopiva antamaan perhehoitoa.

Ennen 10 §:ssä tarkoitetun toimeksiantoso-
pimuksen tekemistä perhehoitajaksi aikovan
henkilön on suoritettava tehtävän edellyttämä
ennakkovalmennus. Erityisistä syistä ennak-
kovalmennus voidaan suorittaa vuoden kulu-
essa sijoituksen alkamisesta.

Ammatillisessa perhehoidossa edellytetään
1 momentissa säädetyn lisäksi olevan vähin-
tään kaksi perhehoitajaa, joista ainakin yh-
dellä perhehoidon hoito- ja kasvatustehtäviin
osallistuvista on tehtävään soveltuva koulutus
ja riittävä kokemus hoito- tai kasvatustehtä-
vistä.

7 §

Perhekodissa hoidettavien määrä

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

8 §

Ammatillisessa perhekodissa hoidettavien
määrä

Ammatillisessa perhekodissa saadaan hoi-
taa samanaikaisesti enintään seitsemää henki-

löä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta,
kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vas-
taa vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa hen-
kilöä, joista ainakin yhdellä on 6 §:n 1 mo-
mentissa ja yhdellä 3 momentissa säädetty
kelpoisuus. Samassa taloudessa asuvat alle
kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai
huolenpitoa vaativat henkilöt lasketaan mu-
kaan enimmäismäärään.

9 §

Hoidettavien määrästä poikkeaminen

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

Lisäksi erityisestä syystä voidaan 7 ja
8 §:ssä säädetyistä samanaikaisesti hoidetta-
vien henkilöiden enimmäismääristä poiketa.
Erityisenä syynä pidetään lähinnä tilannetta,
jossa perhehoidossa samanaikaisesti hoide-
taan vain täysi- ikäisiä henkilöitä, joiden kes-
kinäinen kanssakäyminen ja perhehoitosijoi-
tuksen laatu yhdessä toimintakyvyn ja hoidon
tarpeen kanssa tekevät mahdolliseksi poik-
keamisen enimmäismäärästä.

Hoidettavien määrä on kuitenkin suhteutet-
tava perhehoitajien lukumäärään, hoidetta-
vien tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen
sekä toiminnan luonteeseen.

10 §

Toimeksiantosopimus

Perhehoitajan ja kunnan tai kuntayhtymän
välisessä toimeksiantosopimuksessa tulee so-
pia:

1) perhehoitajalle maksettavan palkkion
määrästä ja suorittamisesta;

2) perhehoidosta ja hoidon käynnistämi-
sestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
sekä perhehoidossa olevan kalenterikuukau-
sittaisten käyttövarojen maksamisesta;

3) perhehoidossa olevan yksilöllisistä tar-
peista johtuvien erityisten kustannusten kor-
vaamisesta;
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4) hoidon arvioidusta kestosta;
5) perhehoitajan oikeudesta vapaaseen, va-

paan toteuttamisesta sekä palkkion maksami-
sesta ja kustannusten korvaamisesta vapaan
ajalta;

6) perhehoitajalle annettavasta valmennuk-
sesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä
näiden toteuttamisesta;

7) toimeksiantosopimuksen irtisanomi-
sesta;

8) tarvittaessa muista perhekotia ja perhe-
hoitoa koskevista seikoista;

9) yhteistyöstä kunnan ja perhehoitajan
kesken.

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

Tässä laissa tarkoitetun toimeksiantosopi-
muksen tehnyt ei ole työsopimuslain
(55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa työ-
suhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan tai
kuntayhtymään.

11 §

Sopimus perhehoidon järjestämisestä

Kunnan tai kuntayhtymän ja yksityisen
perhehoidon tuottajan välisessä sopimuksessa
perhehoidon antamisesta tulee sopia:

1) perhehoidosta maksettavasta korvauk-
sesta;

2) perhehoidossa olevan kalenterikuukau-
sittaisten käyttövarojen maksamisesta;

3) perhehoidossa olevan yksilöllisistä tar-
peista johtuvien erityisten kustannusten kor-
vaamisesta;

4) hoidon arvioidusta kestosta;
5) perhehoitajalle annettavasta valmennuk-

sesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä
näiden toteuttamisesta;

6) sopimuksen irtisanomisesta;
7) tarvittaessa muista perhehoitoa koske-

vista seikoista.
Perhehoidosta tehtyä sopimusta tarkiste-

taan hoidon kestoa tai sisältöä koskevien
muutosten vuoksi sekä myös, kun sen tarkis-
tamiseen muutoin on aihetta.

12 §

Toimeksiantosopimuksen irtisanominen ja
purkaminen

Jos toimeksiantosopimuksessa ei ole toisin
sovittu, voidaan toimeksiantosopimus irtisa-
noa päättymään irtisanomista seuraavan kah-
den kuukauden kuluttua.

Jos valvonnan yhteydessä perhekoti tai
siellä annettava hoito todetaan sopimatto-
maksi tai puutteelliseksi, hoidon järjestämi-
sestä vastaavan kunnan tai kuntayhtymän tu-
lee pyrkiä saamaan aikaan korjaus. Jos puu-
tetta ei korjata asetetussa määräajassa tai jos
puutetta ei voida korjata ilman kohtuutonta
vaivaa tai kohtuullisessa ajassa, toimeksian-
tosopimus voidaan purkaa välittömästi.

13 §

Oikeus vapaaseen

Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin
sovittu, kunnan tai kuntayhtymän tulee järjes-
tää perhehoitajalle mahdollisuus vapaaseen,
jonka pituus on yksi arkipäivä kutakin sel-
laista kalenterikuukautta kohden, jona hän on
toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella
vähintään 14 vuorokautta perhehoitajana.

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

14 §

Sijaishoito perhehoitajan vapaan ja muun
poissaolon aikana

Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää perhe-
hoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissa-
olon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä
6 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän henki-
lön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla
tämä sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta
perhehoitajan tai hoidettavan kotona. Si-
jaishoito voidaan järjestää edellä tarkoitetulla
tavalla, jos perhehoitaja suostuu siihen ja jär-
jestely arvioidaan hoidettavan edun mukai-
seksi.
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Sijaishoitajan kanssa tehtävässä toimeksi-
antosopimuksessa sovitaan:

1) sijaishoitajalle maksettavan hoitopalk-
kion määrästä ja suorittamisesta;

2) tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien
kustannusten korvaamisesta;

3) toimeksiantosopimuksen voimassa-
olosta;

4) tarvittaessa muista sijaishoitoa koske-
vista seikoista.

Sijaishoitaja ei ole työsuhteessa sopimuk-
sen tehneeseen kuntaan tai kuntayhtymään.
Sijaishoitajalle järjestettävään koulutukseen
ja tukeen sovelletaan 15 §:ää ja hänen sosiaa-
liturvaansa 20 §:ää.

15 §

Koulutus ja tuki

Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta
tai kuntayhtymä vastaa toimeksiantosopi-
mukseen kirjattavalla tavalla perhehoitajalle
annettavasta tarvittavasta valmennuksesta,
työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä perhe-
hoitajaksi aikovalle henkilölle annettavasta
ennakkovalmennuksesta. Perhehoidon aikana
tarvittavan tuen järjestämiseksi perhehoita-
jalle on nimettävä jokaista hoidettavaa varten
vastuutyöntekijä. Perhehoitajalle on järjestet-
tävä riittävä mahdollisuus saada tukea ja ta-
vata vastuutyöntekijää.

16 §

Hoitopalkkio

Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin
sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoi-
dosta palkkiota (hoitopalkkio). Hoitopalk-
kiota maksetaan perhehoidossa olevaa henki-
löä kohti kalenterikuukaudessa vähintään
686,25 euroa. Hoitopalkkion määrän tulee
vastata henkilön hoidettavuutta ja sitä arvioi-
dessa tulee ottaa huomioon toiminnan
luonne.

Hoitopalkkiota ei makseta perhehoitajan
omasta alle 18-vuotiaasta lapsesta. Hoito-
palkkio voidaan erityisestä syystä sopia mak-
settavaksi myös 1 momentissa säädettyä vä-
himmäismäärää pienempänä.

Kun lapsen hoito ja huolenpito on järjes-

tetty kodin ulkopuolisen sijoituksen sijasta
läheisverkoston kartoituksen perusteella
huoltajuus- tai oheishuoltajuusmääräyksellä
muun kuin biologisen vanhemman luona, tu-
lee lasta hoitavalle henkilölle maksaa tämän
lain mukainen hoitopalkkio, 17 §:n mukainen
kulukorvaus ja 18 §:n mukainen käynnistä-
miskorvaus.

Edellä 1 momentissa mainittu ja toimeksi-
antosopimuksessa sovittu hoitopalkkion
määrä on tarkistettava kalenterivuosittain
työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tar-
koitetulla palkkakertoimella.

17 §

Kustannusten korvaaminen

Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja
ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista per-
hehoitajalle maksetaan todellisten kustannus-
ten mukainen korvaus (kulukorvaus), kuiten-
kin vähintään 410,66 euroa perhehoidossa
olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa,
jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin
sovittu. Kulukorvaus voidaan erityisestä
syystä maksaa myös säädettyä vähimmäis-
määrää pienempänä.

Kulukorvaus kattaa perhehoidossa olevan
ravinnosta, asumisesta, harrastuksista, henki-
lökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta
aiheutuvat tavanomaiset menot sekä ne ta-
vanomaiset 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 yksilöllisistä tarpeista johtuvista tera-
pian ja terveydenhuollon sekä alle 21-vuoti-
aan lapsen tai nuoren opinnoista aiheutuvista
erityisistä kustannuksista, joita muun lainsää-
dännön nojalla ei korvata.

Edellä 2—4 momentissa tarkoitettujen
kustannusten lisäksi voidaan korvata perhe-
hoidossa olevan lomanvietosta johtuvat ja
erityisten harrastusten tai harrastusvälineiden
aiheuttamat ja muut jatkuvaluontoiset tai ker-
takaikkiset erityiset kustannukset.
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18 §

Käynnistämiskorvaus

Perhehoitajalle maksetaan hoidon käynnis-
tämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustan-
nuksista korvaus (käynnistämiskorvaus),
jonka suuruus on perhehoidossa olevaa hen-
kilöä kohti enintään 2 916,43 euroa.

19 §

Indeksisidonnaisuus

Tämän lain 17 ja 18 §:ssä mainitut määrät
sekä toimeksiantosopimuksessa sovitut kulu-
korvausten määrät on tarkistettava kalenteri-
vuosittain vuoden alusta elinkustannusindek-
sin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lo-
kakuun vuosimuutoksen mukaisesti.

20 §

Sosiaaliturva

Toimeksiantosuhteisen perhehoitajan elä-
keturvasta säädetään kunnallisessa eläke-
laissa (549/2003).

Perhehoitajan tapaturmavakuutuksesta sää-
detään tapaturmavakuutuslaissa (608/1948).

21 §

Ilmoittamisvelvollisuus

Perhehoitaja on velvollinen ilmoittamaan
perhehoidossa tapahtuneista muutoksista vas-
tuutyöntekijälle siihen kuntaan, joka on si-
joittanut hoidettavan sekä kuntaan, jossa per-
hekoti sijaitsee.

22 §

Valvonta

Hoidettavan sijoittaneen kunnan tehtävänä
on valvoa, että sijoitus perhehoitoon toteutuu
tämän lain mukaisesti ja hoidettava saa sijoi-
tuksen aikana ne tarvitsemansa palvelut ja
tukitoimet, jotka järjestetään sen kunnan toi-
mesta, johon henkilö on sijoitettu. Sekä si-
joittajakunnan että sijoituskunnan sosiaali-
huollosta vastaava toimielin voi tarkastaa

perhehoitopaikan tässä laissa tarkoitetun toi-
minnan sekä toiminnan järjestämisessä käy-
tettävät toimintayksiköt ja toimitilat silloin,
kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu
syy. Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettä-
vät tilat voidaan tarkastaa ainoastaan, jos tar-
kastaminen on välttämätöntä asiakkaan ase-
man ja asianmukaisten palvelujen turvaami-
seksi.

Tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoitta-
matta. Tarkastaja on päästettävä kaikkiin per-
hehoitopaikan tiloihin. Tarkastuksesta on pi-
dettävä pöytäkirjaa. Tarkastajalla on oikeus
ottaa valokuvia tarkastuksen aikana.

Jos perhekoti tai siinä annettu hoito ja kas-
vatus todetaan sopimattomaksi tai puutteelli-
seksi, toimielimen on pyrittävä ohjauksen
avulla saamaan aikaan korjaus asiassa. Jollei
korjausta ole asetetussa määräajassa tapahtu-
nut, toimielimen on tällöin huolehdittava, että
hoidettavan hoito järjestetään hänen etunsa ja
tarpeidensa mukaisella tavalla. Tarvittaessa
hoidettavat siirretään heidän tarpeitaan vas-
taavaan muuhun hoitopaikkaan.

Palvelujen valvontaan ja toimenpiteisiin
valvonnan yhteydessä havaittujen puutteiden
korjaamiseksi sovelletaan ammatillisten per-
hekotien ja muiden yksityisten perhehoidon
palveluntuottajien osalta, mitä yksityisistä so-
siaalipalveluista annetun lain 4 luvussa sää-
detään.

23 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2015.

Sen estämättä, mitä 7 §:ssä säädetään, en-
nen lain voimaantuloa tehtyyn sopimukseen
perustuva perhehoito voi jatkua lain voimaan
tultua niin pitkään kuin hoidettavan hoidon
tarve sitä edellyttää.

Tällä lailla kumotaan perhehoitajalaki
(312/1992) sekä sosiaalihuoltolain
(710/1982) 25, 26 ja 26 a §, sellaisina kuin ne
ovat, 25 ja 26 a § laissa 311/1992 sekä 26 §
laeissa 311/1992, 604/1996 ja 923/2011.

Kunnan tai kuntayhtymän on muilta kuin 2
momentissa tarkoitetuilta osin ryhdyttävä toi-
menpiteisiin ennen lain voimaantuloa tehdyn
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perhehoitoa koskevan sopimuksen tarkista-
miseksi siten, että se vastaa tämän lain sään-

nöksiä viimeistään kolmen kuukauden kulut-
tua tämän lain voimaantulopäivästä.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty
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