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Lastensuojelun perhehoito
Lastensuojelun perhehoidon tarkoitus on tarjota
sijoitetulle lapselle tai nuorelle sijaisperheessä
mahdollisimman kodinomainen ja turvallinen
hoito sekä läheiset perhesuhteet.
Lastensuojelulain mukaan perhehoito on
ensisijainen vaihtoehto silloin, kun lapsi tai nuori
ei voi asua omien vanhempiensa hoidossa ja
hänet joudutaan ottamaan huostaan. Huostaanoton taustalla on usein monia syitä, yleisimpinä
vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat.
Huostaanotto on aina voimassa toistaiseksi.
Sijaisvanhemmuus on tärkeä ja vastuullinen
tehtävä. Vaikeiden kokemustensa vuoksi sijoitetut
lapset tarvitsevat paljon sijaisvanhemman läsnäoloa ja hoivaa sekä lisäksi myös ulkopuolista apua
esim. terapiahoidon muodossa. Sijaisperheen
pysyvillä ja läheisillä ihmissuhteilla sekä turvallisella kasvuympäristöllä on suurin vaikutus lapsen
kuntoutumiseen.
Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan sijaisperheeseen, jotta sisarusten välistä yhteyttä
voidaan tukea. Lisäksi lapsen uskonnollinen,
kulttuurinen ja kielellinen tausta pyritään ottamaan huomioon sijaisperhettä valittaessa.

Sijaisperheenä voivat toimia:
●

Valmennuksen käyneet perheet/henkilöt

●

Erilaiset perheet: yksinelävät, pariskunnat,
ydinperheet, yksinhuoltajat, monikulttuuriset
ja sateenkaariperheet

●

Perheet, joilla on aikaa, halua ja voimavaroja
toimia lasten kanssa sekä

●

kykyä sitoutua lapseen usein pitkäksi aikaa

●

Vakaa terveydentila

●

Perheen elämäntilanne on vakaa ja
ihmissuhteet kunnossa

●

Parisuhde on riittävän pitkä

●

Kodissa riittävästi tilaa / kouluikäiselle lapselle
oma huone

●

Lapsen ja sijaisvanhemman ikäero tulee olla
luonnollinen

●

Perheellä halua ja kykyä tehdä yhteistyötä
viranomaisten kanssa

Tuki sijaisperheille
Helsingin perhehoito haluaa tarjota sijaisperheilleen monipuolisesti tukea. Meillä on
käytössä ns. työpari-malli, jossa sijaisperheelle
ja lapselle nimetään omat työntekijät. Molemmat
työntekijät toimivat yhteistyössä sijaisperheen
kanssa lapsen parhaaksi. Lisäksi sijaisperheille
on tarvittaessa tarjolla koulutusta, työnohjausta, mentorointia ja lapsen asioissa
perhehoidon psykologien palveluita.

Yhteistyö lapsen
lähiverkostoon
Sijaisperheen on tärkeä osata tehdä yhteistyötä lapsen lähiverkoston kanssa ja tukea lapsen
yhteydenpitoa hänelle tärkeisiin ihmisiin.
Perhehoidon työntekijöiden tukema perheyhteisötyöskentely vahvistaa yhteistyötä lapsen
kaksien vanhempien välillä sijoituksen aikana.
Sijaisvanhemmilta edellytetään olevan halua
sitoutua sijoitettavaan lapseen niin pitkäksi aikaa,
kun lapsi heitä tarvitsee. Toisaalta sijaisvanhemmilla tulisi olla kykyä tukea lapsen paluuta
vanhempiensa luokse, mikäli vanhemmat saavat
asiansa kuntoon ja kotiutumisen on arvioitu
olevan lapsen edun mukaista.

Toimeksiantosopimus
Sijaisperhe ja Helsingin perhehoito solmivat
toimeksiantosopimuksen ja sijaisvanhemmalle
maksetaan lapsen tai nuoren hoidosta hoitopalkkiota sekä kulukorvausta. Lastensuojelua sitova
vaitiolovelvollisuus koskee myös sijaisperhettä.

Yhteystiedot:
Sijaisperheiden rekrytointi:
puh. 040 3341423
Perhehoidon päivystys virka-aikaan:
puh. 040 3344327
lasten.perhehoito@hel.fi
www.hel.fi/perhehoito

facebook: Perhehoitoa Helsingissä

