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Perhehoidon toimeksiantosopimus

Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom 25 k.

Tämän toimeksiantosopimuksen mukaisesti perhehoitaja sitoutuu antamaan perhehoitoon sijoitetulle 
lapselle/nuorelle lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 1 §:n mukaiset kasvun ja kehi-
tyksen edellytykset siten kuin tässä sopimuksessa tarkemmin sovitaan.

Sosiaali- ja terveystoimi sitoutuu tukemaan perhehoitajaa kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumi-
sessa siten kuin tässä sopimuksessa tarkemmin sovitaan. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeu-
desta, lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki ja perhehoitolaki.)

1 SOPIJAPUOLET

Perhehoidon järjestämisestä vastaava hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Osoite
Kielotie 7 B, 01300 Vantaa

Perhehoitajan vastuutyöntekijän nimi Vastuutyöntekijän sähköposti Puhelin

Perhehoitajan nimi Henkilötunnus

Perhehoitajan sähköposti Puhelin

Perhehoitajan nimi Henkilötunnus

Perhehoitajan sähköposti Puhelin

Perhekodin osoite Postinumero ja -toimipaikka

2 PERHEHOIDOSSA OLEVA HENKILÖ

Lapsen nimi Henkilötunnus

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän (jäljempänä vastuusosiaalityöntekijä) nimi

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän sähköposti Puhelin
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Sijoituksen toteuttamistapa

Lapsi sijoitetaan yksin perhehoitoon

Lapsi ja vanhempi/vanhemmat sijoitetaan yhdessä perhehoitoon

3 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

3.1 Hoitopalkkio

Perhehoitajalle maksettava palkkio

Perhehoitaja on päätoiminen euroa kuukaudessa

Perhehoitaja ei ole päätoiminen euroa kuukaudessa

Erityisperusteilla euroa kuukaudessa

Erityisperusteet:

Perhehoitajalle ei makseta tämän sopimuksen perusteella palkkiota, koska hän kieltäytyy palkkios-
ta

Mikäli yllä mainittuun tapahtuu muutos tai mikäli muutokseen on erityisiä syitä, tehdään muutos hy-
vinvointialueen ja perhehoitajan kanssa yhdessä sopien (kts. myös korvausten tarkistaminen, kohta 
3.12). Palkkio muutetaan muutosta  seuraavan kalenterikuukauden alusta.
 
Palkkio muuttuu, kun henkilö on ollut vähintään kokonaisen kalenterikuukauden töissä tai on päätoi-
misesti opiskelemassa (palkkio laskee) tai on kokoaikaisesti kotona (palkkio nousee). Perhehoitajalle 
ei makseta päätoimisen perhehoitajan hoitopalkkiota, jos lapsi on kokopäiväisesti päivähoidossa 
muista kuin kuntouttavista syistä.

Perhehoitaja on velvollinen ilmoittamaan kaikista perheen työolosuhteissa tai opiskelussa tai muissa 
olosuhteissa  tapahtuvista muutoksista viipymättä hyvinvointialueen vastuusosiaalityöntekijälle sekä 
perhehoidossa tapahtuneista muutoksista  perhekodin sijaintikunnalle (PHL 21 §).

Perhehoitajalle maksetaan palkkiota enintään sen kuukauden loppuun, jonka aikana lapsi täyttää 18 
vuotta. Mikäli  perhehoito jatkuu tämän jälkeen, palkkiona suoritetaan perhehoitolain 16 §:n mukainen 
palkkion alaraja, ellei toisin  sovita.

Kun lapsi muuttaa suunnitellusti pois perhehoidosta (kotiutus, sijaishuoltopaikan muutos, itsenäinen 
asuminen tai  sopimus muutoin lakkaa), hoitopalkkion maksu lakkaa. Palkkio maksetaan sen kuukau-
den loppuun, jonka aikana  muutos on tapahtunut.

Lapsen sairaalassolon ajalta tai vastaavassa muussa hoidossa olevalta ajalta maksetaan palkkiota 
vähintään perhe- hoitolain (263/2015) 16 §:n mukainen palkkion alaraja, ellei toisin sovita (osallistumi-
sesta lapsen hoitoprosessiin).

Jos lapsi tämän sopimuksen irtisanomisaikana siirtyy perhehoitajasta johtuvasta syystä/perhehoita-
jan aloitteesta  muulla tavoin järjestettävään hoitoon, hoitopalkkion maksetaan sen kalenterikuukau-
den loppuun, jolloin lapsi  muuttaa pois perhekodista.
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3.2 Kulukorvaus

Kulukorvauksen määrä euroina kuukaudessa

Kulukorvauksen määrä on porrastettu lapsen iän mukaan kolmeen ryhmään. Kulukorvauksen määrä 
vahvistetaan  vuosittain lakiin perustuen.
 
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.
 
Jos nuori kykenee elättämään itsensä, se voi vähentää kulukorvausta. Jos nuori saa jotain etuutta 
(mm. kuntoutusraha,  opintoraha), sen käytöstä sovitaan asiakassuunnitelmassa.
 
Kulukorvaus lakkautetaan, kun lapsi on tilapäisesti poissa perhehoidosta yli 30 vuorokautta yhtäjak-
soisesti.

Kulukorvausta maksetaan sen kuukauden loppuun, kun lapsi tai nuori muuttaa pois perhehoidosta 
(kotiutus,  sijaishuoltopaikan muutos, itsenäinen asuminen) tai kun perhehoidon tarve muutoin lak-
kaa.

Lisätietoja

3.2.1 Kulukorvaus

Perhehoitajalle maksetaan lapsilisä Perhehoitajalle ei makseta lapsilisää

3.3 Hoitopalkkion ja kulukorvauksen maksaminen

Hoitopalkkio ja kulukorvaus maksetaan kuukauden viimeinen päivä.

Henkilö, jolle hoitopalkkio ja kulukorvaus maksetaan.

Perhehoitaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista virheellisesti maksetuista suorituksista välittö-
mästi. Virheelliset maksut oikaistaan jälkikäteen.

Tilinumero

3.4 Käynnistämiskorvaus

Käynnistämiskorvaus maksetaan tarpeen mukaisesti euroa hankintaesityksen perusteella.

Käynnistämiskorvaus on käytettävä vuoden kuluessa sijoituksen alkamisesta.

3.5 Käyttövara

Lapselle kuukausittain maksettava käyttövara (LSL 55 §:n mukaisesti) sisältyy kulukorvaukseen. Alle 
15-vuotiaalle käyttövara maksetaan hyvinvointialueen suosituksen mukaan ja 15 vuotta täyttäneelle

euroa kuukaudessa.

Perhehoitaja antaa vuosittain kirjallisen selvityksen lapselle maksetuista käyttövaroista lapsen vas-
tuusosiaalityöntekijälle.
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3.6 Perhehoidossa olevan lapsen/nuoren yksilöllisistä tarpeista johtuvien erityisten kustannusten 
korvaaminen

Erityiset kustannukset määritellään asiakassuunnitelmassa, ks. erillinen liite

Kustannukset määritellään muulla tavoin, miten:

Muu järjestely, mikä:

Maksun suuruutta voidaan muuttaa lapsen hoitoisuuden mukaan. Mahdollinen yksilöllisistä tarpeista 
johtuva erityisten  kustannusten korvaus tarkistetaan 1-2 vuoden välein.

3.7 Hoidettavan oikeudet

Lapsella on oikeus
• tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomustan mu

kaisesti
• myönteisiin ja läheisiin ihmissuhteisiin
• hyvään hoitoon ja kasvatukseen sekä lapsen ikään nähden tarpeelliseen valvontaan ja huo

lenpitoon
• turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristön
• lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaavaan koulutukseen, ymmärrykseen, turvaan ja hel

lyyteen
• itsenäistymiseen sekä vastuullisuuteen ja aikuisuuteen kasvamisen tukemiseen ja edistämi

seen

3.8 Perhehoitajan oikeudet ja velvollisuudet

Perhehoitajalla on oikeus
• saada tukea hoito- ja kasvatustehtävissään
• saada tarvittavaa valmennusta, koulutusta ja työnohjausta
• saada hoito- ja kasvatustehtävästään hoitopalkkiota sekä korvauksia sovitulla tavalla
• tulla kuulluksi lapsen huoltoon liittyvissä kysymyksissä
• tarvittaessa hyvinvointi- ja terveystarkastukseen sekä hyvinvointiaan tukeviin julkisiin

sosiaali- ja terveyspalveluihin. Päätoimiselle perhehoitajalle mahdollisuus hyvinvointi- ja
terveystarkastukseen järjestetään joka toinen vuosi.

Perhehoitaja sitoutuu 
• turvaamaan lapselle hyvän hoidon ja kasvatuksen sekä ikään ja kehitystasoon nähden

tarpeellisen huolenpidon ja valvonnan sekä edistämään lapsen edellä mainittujen oikeuksien
toteutumista

• tukemaan ja edesauttamaan lapsen ja hänen vanhempiensa sekä muiden hänelle läheisten
henkilöiden välistä yhteydenpitoa siten kuin asiakassuunnitelmassa on sovittu

• hoitamaan lapsen tarvitsemat kuljetukset
• olemaan yhteistyössä vastuusosiaalityöntekijän kanssa lapsen hoitoon ja kasvatukseen

liittyvissä asioissa
• noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja tietojen hyväksikäyttökieltoa (Laki sosiaalihuollon

asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000, 15 §)
• pitämään salassa lapsesta ja hänen vanhemmistaan sekä muista hänen läheisistä

henkilöistä saamiaan tietoja ja säilyttämään lapsen asiakirjat lukitussa tilassa
• sijoituksen päättyessä palauttamaan lasta koskevat asiakirjat
• olemaan luovuttamatta lasta perhekodista ilman vastuusosiaalityöntekijän suostumusta
• ilmoittamaan vastuutyöntekijälle sille hyvinvointialueelle, joka on sijoittanut henkilön hoitoon

sekä hyvinvointialueelle, jossa perhekoti sijaitsee, perhehoidossa tapahtuneista muutoksista
ja aikomuksistaan ottaa perhehoitoon muita henkilöitä  (PHL 21 §)

• toimittamaan kaikkien perheessä perhehoitoa antavien aikuisten rikosrekisteriotteet
viipymättä

• päästämään valvontaa suorittavan tarkastajan kaikkiin perhekodin tiloihin (PHL 22 §)
• osallistumaan perhehoidon neuvotteluihin virka-aikana sekä
• osallistumaan järjestettävään täydennyskoulutukseen
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3.9 Perhehoitajan oikeus vapaaseen

Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen perhehoitolain 13 § 1 momentin mukaisesti, kts. erillinen liite 2

Perhehoitajan oikeus vapaaseen muulla tavoin, miten:

Vapaan vaihtoehdoista ja lapsen sijaishoidon järjestämisestä neuvotellaan ja sovitaan erikseen 
tapauskohtaisesti. Jos hyvinvointialue järjestää vapaan ajaksi lapsen sijaishoidon, yhden kuukauden 
ylimääräistä hoitopalkkiota ei makseta.

3.10 Koulutus ja tuki sekä yhteistyö perhehoitajan ja kunnan kesken (PHL 10 §)

Hyvinvointialue vastaa perhehoitajille annettavasta tarpeen mukaisesta valmennuksesta, tuesta, 
ohjauksesta ja koulutuksesta.

Toteuttamistavat: kotikäynnit, koulutustilaisuudet, mentorointi, ohjaustilanteet, yhteydenpito puheli-
mitse, asiointitilin  kautta sekä toimistotapaamisin.

Yhteistyö hyvinvointialueen ja perhehoitajan kesken

3.11 Muut tukitoimet

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja muut tukitoimet

Lapselle/nuorelle ja perhehoitajalle järjestettävistä perhehoidon toteuttamiseksi tarpeellisista sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palveluista ja muista tukitoimista sovitaan asiakassuunnitelmassa.

3.12 Korvausten tarkistaminen

Tässä sopimuksessa sovittuja korvauksia tarkistetaan voimassa olevien ohjeiden ja lainsäädännön 
perusteella. Toimeksiantosopimusta tarkistetaan myös hoidon kestoa tai sisältöä koskevien muutos-
ten vuoksi sekä, kun sen tarkistamiseen muutoin on aihetta.

3.13 Rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen tarkistaminen

Perhehoitajien rikosrekisteriotteet on tarkistettu (Rikosrekisterilaki 6 § 2 mom), pvm:

Perhehoitajien lääkärintodistukset terveydentilasta on esitetty, pvm:

4 ELÄKETURVA JA TAPATURMAVAKUUTUS

Perhehoitolain 20 §:n mukaan toimeksiantosuhteisen perhehoitajan eläketurvasta säädetään julkisten 
alojen eläkelaissa (81/2016).

Perhehoitajan tapaturmavakuutuksesta säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015).

5 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa, kun sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Tämän sopimuksen mukainen perhehoito jatkuu

Toistaiseksi alkaen

Määräajan: –

Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy, kun perhehoidon edellytykset lakkaavat (lapsen poismuut-
to, nuori täyttää 18-vuotta, kotiutus, sijaishuollon muutos, kuolema)
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6 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Irtisanomisaika on kaksi kuukautta ja se alkaa irtisanomisen tiedoksisaannista. Tiedoksianto toimite-
taan hyvinvointialueen puolelta tavallisena tiedoksiantona kirjeitse. Vastaanottajan katsotaan saa-
neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
  
Tiedoksianto irtisanomisesta voidaan luovuttaa myös henkilökohtaisesti tiedoksiannon vastaanotta-
jalle tai tämän  edustajalle.

Perhehoitajan irtisanoessa perhehoidon toimeksiantosopimuksen, irtisanomisen katsotaan tulleen 
viranomaisen  tietoon ilmoituksen saapumispäivänä.
 
Lapsen sijaishuollon muutoksesta tehdään lastensuojelulain mukainen valituskelpoinen päätös.

7 SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Irtisanomisajasta riippumatta hyvinvointialue voi purkaa sopimuksen välittömästi, jos hoito todetaan 
sopimattomaksi tai puutteelliseksi. Mikäli perhehoidossa oleva puute on korjattavissa, on hyvinvoin-
tialueen varattava kohtuullinen määräajan tämän puutteen korjaamiseksi. Tällöin purkamisoikeuden 
edellytyksenä on, että puutetta ei ole kehotuksesta huolimatta korjattu määräajassa.

Sopimus katsotaan heti purkautuneeksi, kun sitä koskeva päätös on saatettu tiedoksi. Tiedoksianto 
toimitetaan  hyvinvointialueen puolelta tavallisena tiedoksiantona kirjeitse. Vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Tiedok-
sianto voidaan luovuttaa myös henkilökohtaisesti  tiedoksiannon vastaanottajalle tai tämän edusta-
jalle.

8 ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta liitteineen on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle

Paikka ja päiväys Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys Allekirjoitus

Nimenselvennys
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LIITE PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEEN

Perhehoitajan oikeus vapaaseen

Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen, jonka pituus on kaksi vuorokautta kutakin sellaista kalenteri-
kuukautta kohden, jona hän on  toiminut tämän toimeksiantosopimuksen perusteella perhehoitajana 
vähintään 14 vuorokautta.

Vapaan määräytymisjakso on 1.4.–31.3. välinen aika.

Lapsen hoidon järjestämisestä vapaan aikana huolehtii

Hyvinvointialue (Vapaan ajankohdasta on sovittava vähintään 3 kk ennen vapaan toteuttamista

Perhehoitaja

Muu järjestely, mikä:

Siltä osin kuin hyvinvointialue ei ole järjestänyt lapsen hoitoa vapaan ajaksi, maksetaan kertyneet va-
paat rahana kerran vuodessa.

Tästä poikkeavista järjestelyistä voidaan sopia erikseen.

Hoitopalkkion ja kulujen korvaus vapaa-aikana

Hyvinvointialue maksaa hoitopalkkion myös vapaan ajalta

Kulukorvaus maksetaan myös vapaan ajalta perhehoitajalle

Kulukorvausta ei makseta vapaan ajalta perhehoitajalle

Hyvinvointialue vastaa lapsen hoidon aiheuttamista kuluista perhehoitajan vapaan ajalta
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