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LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 
 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa ensisijaisesti perhehoitoa 
sijoitustarpeessa oleville alle kouluikäisille lapsille ja heidän sisaruksilleen. 
Lyhytaikainen perhehoito pitää sisällään ympärivuorokautisen 
päivystysperhetoiminnan sekä suunnitelmalliset avohuollon sijoitukset 
perheisiin. 
 
Lyhytaikainen perhehoito on lastensuojelun tukitoimi. Jokaisesta lyhytaikaiseen 
perhehoitoon sijoitetusta lapsesta tehdään erillinen lastensuojelulain mukainen 
sijoituspäätös. Perhehoitajan työskentelyä ohjaa lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän laatima suunnitelma. 
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Lyhytaikainen perhehoito on lastensuojelun tukitoimi, joka sisältää 
seuraavat sijoitukset: 
 

• Kiireellisen sijoitus (Lsl 38 §) 
• Lastensuojelun avohuollon sijoitus (Lsl 37 §) 
• Adoption harkinta-aika (Lsl 37 §) 
• Huostaanoton (Lsl 40 §) jälkeisenä aikana ennen pitkäaikaista 

sijaishuoltopaikkaa 
• Sijaishuollon muutoksissa  

 
 

Etsimme perheitä, joilla on seuraavia valmiuksia: 
 

• perhe on PRIDE–valmennettu tai perheellä on työkokemusta 
lastensuojelualalta 

• toinen vanhemmista sitoutuu olemaan kotona 
• valmius työskennellä eri-ikäisten lasten kanssa vauvasta kouluikäisiin 
• valmiuksia yhteistyöhön lapsen sijoituksesta vastaavan 

sosiaalityöntekijän kanssa 
• taitoa kohdata lapsi ja perhe kriisitilanteessa lyhyellä varoitusajalla ja 

vähillä esitiedoilla  
• valmius tiiviiseen yhteydenpitoon lapsen vanhempien kanssa 
• valmius tehdä havaintoja lapsesta sekä lapsen ja vanhempien välisestä 

vuorovaikutuksesta 
• kyky pitää huolta sijoitettuna olevan lapsen lisäksi omasta ja koko 

perheen hyvinvoinnista muuttuvissa olosuhteissa  
 

Tarjoamme lyhytaikaisille perhehoitajille 
 

• Valmennuksen lyhytaikaisena perhehoitajana toimiseen  

• Ammatillista tukea hoito- ja kasvatustehtävässä lyhytaikaisen 

perhehoidon vastuutyöntekijältä ja lapsen asioista vastaavalta 

sosiaalityöntekijältä 

• Vertaistapaamisia ja perhehoidon täydennyskoulutuksia  

• Mahdollisuuden työnohjaukseen 

• Ympärivuorokautisen puhelintuen päivystysperheille 
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LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUKSET 
 
 
Päivystysperheet 
 
Päivystysperheet ovat sitoutuneet ottamaan vastaan lyhyellä varoitusajalla alle 
kouluikäisiä lapsia sekä heidän sisaruksiaan. Päivystystoiminnassa painottuvat 
kiireelliset sijoitukset ja avohuollon sijoitukset.  
 
Päivystysperheiden kanssa tehdään toimeksiantosopimus, joka on voimassa 
vuoden kerrallaan. Päivystysperhe sitoutuu toimimaan pelkästään Päijät-
Hämeen hyvinvointikuntayhtymän lyhytaikaisena perhehoitajana.  
 
Päivystysperheet ovat sitoutuneet toimimaan päivystysringissä, jossa etu- ja 
takapäivystäminen vuorottelevat vuoroviikoin. Etupäivystyksessä perhehoitajat 
ovat sitoutuneet ottamaan lapsen vastaan tunnin sisällä. Takapäivystyksessä he 
ovat sitoutuneet ottamaan lapsen vastaan kahden vuorokauden sisällä. 
 
 
Lapsikohtaiset toimeksiantosopimusperheet 
 
Lapsi voidaan sijoittaa myös päivystysringin ulkopuoliseen lyhytaikaista 
perhehoitoa tarjoavaan perheeseen. Perheen kanssa tehdään lapsikohtainen 
toimeksiantosopimus lapsen sijoituksen ajalle. Lapsikohtaisissa 
toimeksiantosopimusperheissä painottuvat avohuollon suunnitelmalliset 
sijoitukset.  
 
Lapsikohtaiset toimeksiantosopimusperheet tulevat kyseeseen, mikäli 
päivystysperheet ovat täynnä, päivystysperheistä ei löydy lapsen tarpeita 
vastaava perhettä tai lapsi on tarkoituksenmukaista sijoittaa lapselle tuttuun 
läheisverkosto- tai sukulaisperheeseen.  
 
Tarvittaessa käytettävissä olevat lyhytaikaiset perhehoidon perheet voivat 
halutessaan esittää toiveita mm. lyhytaikaisesti sijoitettavien lasten iästä ja 
lukumäärästä sekä toimia lyhytaikaisena perhehoidon toimeksiantoperheenä 
myös muissa kunnissa.  
 
 
 



 
Perhe- ja sosiaalipalvelut 

 

 

 
Lyhytaikaisesta perhehoidosta maksettavat korvaukset 
 
Lapsen sijoituksen ajalta maksetaan hoitopalkkio ja kustannustenkorvaus. 
 
Mikäli perhe toimii päivystysringissä, maksetaan päivystyskorvausta 
toimeksiantosopimukseen määritellyn paikkaluvun (1-2 paikkaa) mukaisesti 
ajalta, jolloin on vapaana. 
 
 
 
 
 
 
Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää lyhytaikaisesta perhehoidosta! 
 
Lastensuojelu/  
Kodin Ulkopuoliset palvelut/ 
Lyhytaikainen perhehoito 
 
Sasa Sabbah  
Lyhytaikaisen perhehoidon vastuutyöntekijä  
044 416 3584 
sasa.sabbah@phhyky.fi 
 
Sirpa Mäkitalo 
Lyhytaikaisen perhehoidon vastuutyöntekijä 
044 716 1122 
sirpa.makitalo2@phhyky.fi 
 
 
Perhehoidon toimisto sijaitsee Nikkilän perhekeskuksessa, osoitteessa 
Rengaskatu 10, Lahti.   
 
Postitusosoite:  
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 
Perhe-ja sosiaalipalvelut/Lastensuojelu/Lyhytaikainen perhehoito 
PL 130, 15101 Lahti  
 


