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Lyhytaikaisen perhehoidon 
toimeksiantosopimus

vastaanottoperhe pitkäaikaisen perhehoidon tukiperhe

Tämän toimeksiantosopimuksen mukaisesti perhehoitaja ja perhehoitoa antava henkilö sitoutuvat 
noudattamaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, lastensuojelulain,  sosiaalihuol-
tolain sekä sosiaalihuollon asiakaslain säännöksiä.

Sosiaalitoimi sitoutuu tukemaan perhehoitajaa kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumisessa siten 
kuin tässä sopimuksessa tarkemmin sovitaan. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, lasten-  
suojelulaki, sosiaalihuoltolaki ja perhehoitajalaki.)

1 SOPIJAPUOLET

Perhehoidon järjestämisestä vastaava hyvinvointialue

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Yhteyshenkilön nimi Puhelin

Perhehoitajan nimi Henkilötunnus

Ammatti Puhelin

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

2 PERHEHOIDOSSA OLEVA LAPSI/NUORI

Lapsen/nuoren nimi Henkilötunnus

Sijoituksen toteuttamistapa

Lapsi sijoitetaan yksin perhehoitoon

Sijoitus tapahtuu perhekuntoutuksena

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue – Lapset, nuoret ja perheet 



2/5 

130002.pdf (12/22)

3 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

3.1 Palkkio

Perhehoitajalle suoritetaan palkkiota

Hoitopäivien mukaan euroa/pv/lapsi

Erityisperusteilla

Henkilö, jolle palkkio suoritetaan

Palkkio maksetaan hoitopäivä ilmoitusten mukaan.

3.2 Kulukorvaus

Suoritettavan kulukorvauksen määrä euroa/pv/lapsi

Kulukorvaus sisältää korvauksen lapsen tai nuoren ravinnosta, asumisesta, normaaleista sairausku-
luista, harrastuksista, henkilökohtaisista tarpeista ja muista elatuksesta aiheutuvista tavanomaisista 
menoista sekä hänen omaan käyttöönsä kuukausittain annettavasta käyttövarasta.

3.3 Käyttövara

Lapselle kuukausittain maksettava käyttövara sisältyy kulukorvaukseen. Alle 15-vuotiaalle käyttövara 
maksetaan yksilöllisen tarpeen mukaan ja 15 vuotta täyttäneelle vähintään

euroa kuukaudessa.

Käyttövaraa ei makseta, jos lapsi kykenee elättämään itsensä. Perhehoitaja pitää kirjaa lapselle an-
nettujen käyttövarojen maksamisesta.

3.4 Käynnistämiskorvaus

3.5 Korvausten tarkistaminen

Tässä sopimuksessa sovittuja korvauksia tarkistetaan voimassaolevan lainsäädännön ja ohjeiden 
perusteella.

3.6 Hoidettavan oikeudet

Lapsella on oikeus
- tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten
 mukaisesti
-  myönteisiin ja läheisiin ihmissuhteisiin
-  hyvään hoitoon ja kasvatukseen sekä lapsen ikään nähden tarpeelliseen valvontaan ja
 huolenpitoon
- turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön
- lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaavaan koulutukseen, ymmärrykseen, turvaan ja
 hellyyteen
- itsenäistymiseen sekä vastuullisuuteen ja aikuisuuteen kasvamisen tukemiseen ja
 edistämiseen.
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3.7 Perhehoitajan oikeudet ja velvollisuudet

Perhehoitajalla on oikeus
- saada tukea hoito- ja kasvatustehtävässään   
-  saada valmennusta, koulutusta ja ohjausta tehtäväänsä   
-  saada hoito- ja kasvatustehtävästään hoitopalkkiota sekä korvauksia sovitulla tavalla
- tulla kuulluksi lapsen hoitoon liittyvissä kysymyksissä

Perhehoitoa antavat sitoutuvat
- turvaamaan lapselle hyvän hoidon ja kasvatuksen sekä ikään ja kehitystasoon nähden
 tarpeellisen huolenpidon ja valvonnan sekä edistämään lapsen edellä mainittujen oikeuksien  
 toteutumisen
- tukemaan ja edesauttamaan lapsen ja hänen vanhempiensa sekä muiden hänelle läheisten   
 henkilöiden välistä yhteydenpitoa
- olemaan yhteistyössä viranomaisten kanssa lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä
 asioissa
- pitämään salassa lapsesta ja hänen vanhemmistaan sekä muista hänelle läheisistä
 henkilöistä saamansa tiedot (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista)
- olemaan luovuttamatta huostaanotettua lasta perhekodista ilman sosiaalilautakunnan
 suostumusta   
-  ilmoittamaan perhehoitoon liittyvissä olosuhteissa tapahtuneista muutoksista sekä
 aikomuksestaan ottaa perhehoitoon muita henkilöitä
- osallistumaan perhehoidon neuvotteluihin virka-aikana

3.8 Perhehoitajan oikeus vapaaseen

Perhehoitajalla ei ole oikeutta vapaaseen tämän toimeksiantosopimuksen perusteella

Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen, millä tavoin:

3.9 Koulutus ja tuki

Sosiaalivirasto järjestää perhehoitajalle ja muulle perhehoitoa antavallla henkilölle valmennusta, oh-
jausta ja  koulutusta.

3.10 Muut tukitoimet

Lapsikohtaisesta sosiaalityöstä vastaa lapsen vastuusosiaalityöntekijä sekä sijaishuollon lyhytaikaisen 
perhehoidon tiimi.

3.11 Muut asiat

Rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukaiset rikosrekisteriotteet on nähty, pvm:
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4 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, 
kun sopijapuoli on saanut tiedoksi irtisanomista koskevan ilmoituksen/päätöksen.
   
Sosiaaliviraston irtisanominen katsotaan toimitetuksi, kun sitä koskeva päätös on saatettu tiedok-
si. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai 
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on lähetetty tavallisella kirjeellä, 
katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettä-
misestä.
   
Perhehoitajan puolelta irtisanominen katsotaan toimitetuksi, kun tätä koskeva kirjallinen ilmoitus saa-
puu viranomaiselle.

5 SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Irtisanomisajasta riippumatta sosiaalivirasto voi purkaa sopimuksen välittömästi, jos hoito todetaan 
sopimattomaksi tai puutteelliseksi.   

Mikäli perhehoidossa oleva puute on korjattavissa, on sosiaaliviraston varattava kohtuullinen määrä-
aika tämän puutteen korjaamiseksi. Tällöin purkamisoikeuden edellytyksenä on, että puutetta ei ole 
kehotuksesta huolimatta korjattu määräajassa.    

Päätöksen tiedoksiannossa sovelletaan kohtaa 4.

6 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa, kun sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Tämän sopimuksen mukainen perhehoito toteutetaan lapsikohtaisilla erillisillä päätöksillä.

Sopimus on voimassa

Toistaiseksi sopimuksen allekirjoituspäivästä alkaen

Määräajan: –
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7 ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta liitteineen on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle

Päiväys Perhehoidon järjestämisestä vastaavan allekirjoitus

Nimenselvennys

Päiväys Perhehoitajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Päiväys Muun perhehoitoa antavan allekirjoitus

Nimenselvennys
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