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Tietoa kriisiperheenä toimimisesta 

 
Kriisiperhehoito on tilapäistä perhehoitoa ja sitä järjestetään 
lapsen tai perheen ongelmatilanteen selvittelyajan. 



Millainen on kriisiperhehoitoa antava vastaanottoperhe? 
 
Kriisiperhe on tasapainoinen ja turvallinen koti: 
 
• Perheellä on kokemusta lasten hoito- ja kasvatustyöstä, 

valmiutta vastata lapsen tarpeisiin, hyväksyä erilaisuutta 
ja kehittyä kasvattajana.  

• Kriisiperhehoidon vastaanottoperheet pystyvät ottamaan 
lapsen lyhyelläkin varoitusajalla, sillä lapsi tulee suoraan 
kriisitilanteesta, mikä on akuutti suunnittelematon tilanne. 

• Perheen vanhemmilla tulee olla riittävästi voimavaroja 
perhehoitajina, niin kauan kuin lapsi heitä tarvitsee. 

• Kriisiperheeksi ryhtyminen on koko perheen asia.  
 

Kriisiperhehoidon tavoitteet 
 
Kriisiperhehoidon tavoitteena on tarjota lapselle hyvä hoito, 
perheenomainen, yksilöllisiä tarpeita vastaava, tasapainoi-
nen ja turvallinen kasvuympäristö. 
 
Tavoitteena on sijoitetun lapsen vuorovaikutuksen tukemi-
nen ja vahvistaminen, lapsen elämäntarinan eheyttäminen 
sekä kotiutumisen onnistumiseen vaikuttavien riskien ja 
suojaavien tekijöiden arviointi.  

 
Kriisiperhevalmennus 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kai-
nuun sote) järjestää perheille järjestetään kriisiperhehoitoon 
erikoistumisvalmennusta. Kriisiperhevalmennuksella lisä-
tään perheen valmiuksia vastaanottaa lapsi tai nuori mitä 
erilaisimmissa tilanteissa sekä auttaa arvioimaan ja tunnis-
tamaan lapsen oireita, ja saattaa lapsi takaisin biologisten 
vanhempien luo tai uuteen perheeseen. 
 
 



Kriisiperhehoitajalla tulee olla valmius: 
 
• suojella ja hoivata lasta 
• tukea lapsen kehitystä, ottaa huomioon hänen kehityk-
selliset viiveensä ja hänen perheensä kriisitilanne 
• tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata 
muiden lapsen läheisten ihmissuhteiden jatkuminen 
• sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena  
• tehdä yhteistyötä lapsen asioissa 
 
Perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio, maksukorva-
ukset  
 
Kainuun sote ja perhehoitaja tekevät keskenään toimek-
siantosopimuksen, jossa sovitaan perhehoitajalle makset-
tavasta hoitopalkkiosta, kulukorvauksista ja tarvittavan tu-
en järjestämisestä. 
 
Hoitopalkkio on veronalaista tuloa ja se kerryttää eläkettä. 
Kulukorvaus on lopullisessa verotuksessa vähennyskel-
poinen ja sen voi sopia verotoimiston kanssa vähennykse-
nä etukäteen, kun perhehoito alkaa. 
 
Kriisiperheenä toimiminen 
 
Kriisiperhehoidon alkaessa lapselle laaditaan asiakas-
suunnitelma hänen vanhempiensa/läheisten, kriisiperheen, 
maakunnan sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa lapsen kan-
nalta tärkeiden asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelmaan kir-
jataan lapsen tuen ja avun tarve, tavoitteet, yhteydenpito 
vanhempiin sekä yhteistyökäytännöt. 
 
Perhesijoituksen aikana sosiaalityöntekijä antaa intensiivi-
sen tuen lapselle, vanhemmille ja perhehoitajille. 
 
Kriisiperheelle tehdään toimeksiantosopimus. Mikäli lapsen 
sijoitus muuttuu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi, tehdään per-
hehoitajien kanssa uusi toimeksiantosopimus. 
 



 
 

   

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lisätietoja: 
 
Lasten ja nuorten perhehoidon vastuuhenkilöt 
 
Kaisa Kepanen, sosiaalityöntekijä 
Puh. 044 710 1781 
kaisa.kepanen@kainuu.fi 
 
Leena Nissinen, sosiaalityöntekijä 
Puh. 044 797 4770 
leena.nissinen@kainuu.fi 
 
Tarja Seppänen, sosiaaliohjaaja 
Puh. 044 797 4252 
tarja.seppanen@kainuu.fi 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
Kajaanin perhekeskus 
Sijaishuoltoyksikkö 
Koivukoskenkatu 14, 3. kerros 
87100 Kajaani 
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