lapset &
nuoret

Lasten ja nuorten
perhehoito

- mahdollisuus pysyvyyteen ja kiintymykseen

Lapsen oikeus perhe-elämään
Lapsi tarvitsee kodin, jossa hänen on turvallista kehittyä ja kasvaa. Jos vanhemmilla
on vaikeuksia taata lapsen hyvinvointia, lastensuojelun tehtävä on tukea vanhempia ja
lapsia. Jos tämä tuki ei riitä, lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle sijaisperheeseen,
ammatilliseen perhekotiin tai laitokseen lapsen tarpeiden mukaan.
Perhehoito on lastensuojelun sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto. Perhehoito tarkoittaa oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevan lapsen, nuoren tai aikuisen, hoitamista
yksityisessä perheessä, perheenjäsenenä. Lasten ja nuorten perhehoitajia kutsutaan
usein sijaisvanhemmiksi ja perhettä sijaisperheeksi.
Perhehoito tarjoaa lapsille mahdollisuuden kokea vakaata perhe-elämää, luoda läheisiä
ihmissuhteita, jotka kestävät läpi elämän, ja oppia elämän perusasioita.

Sijaisperhe tarjoaa lapselle ja nuorelle turvallisen arjen sek

Perhehoitoa erilaisiin tarpeisiin
Perhehoito voi olla toistaiseksi jatkuvaa tai määräaikaista. Puhutaan myös
pitkäaikaisesta ja lyhytaikaisesta perhehoidosta sekä kriisiperhetoiminnasta.
Pitkäaikainen perhehoito on aina toistaiseksi jatkuvaa. Lyhytaikaista perhehoitoa
käytetään, kun lapselle tai nuorelle etsitään pitkäaikaista sijaisperhettä, arvioidaan lapsen mahdollista paluuta takaisin kotiin sekä erilaisissa kriisitilanteissa.
Lyhytaikainen perhehoito on hyvä tukimuoto
myös vammaiselle lapselle ja hänen vanhemmilleen.
Sijaisperhettä tarvitsevat lapset ja nuoret
ovat erilaisia – siksi on hyvä, että sijaisperheetkin ovat erilaisia. Sijaisperhe voi olla
myös lapsen tai nuoren sukulaisperhe tai
muu läheinen perhe. Sijaisvanhemman ja
perhehoitajan tehtävässä tarvitaan erilaisia
valmiuksia, jotka arvioidaan ennakkovalmennuksessa.

Miten sijaisvanhemmaksi tullaan?
Toimeksiantosuhteiseksi perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on saanut ennakkovalmennuksen ja on tehtävään sopiva. Sijaisvanhempien ennakkovalmennuksia järjestävät esimerkiksi kunnat ja alueelliset
perhehoitoyksiköt, järjestöt sekä yksityiset toimijat.
Perhehoidon järjestämisestä, tuesta ja valvonnasta vastaa
kunta. Kunta myös valitsee lapselle tai nuorelle tämän
tarpeita parhaiten vastaavan sijaisperheen.

kä mahdollisuuden eheytyä ja kiintyä.

Kuvat: Perhehoitoliitto ry

Perhehoidon tuki
Perhehoidon onnistumisen kannalta yhteistyö ja oikeanlainen tuki
ovat ensiarvoisen tärkeitä. Yhteistyö perhehoitajien, työntekijöiden
ja lapsen tai nuoren vanhempien kesken auttaa myös arvioimaan
perhehoitoa ja tuen tarpeita. Avoimuus ja luottamus ovat tärkeitä
perhehoidon valvonnan ja laadunkin kannalta.
Perhehoitajan lakisääteistä tukea ovat taloudellinen tuki, täydennyskoulutus, työnohjaus sekä vapaan mahdollisuus. Sijaisperheille
myös vertaistuki on tärkeä arjen tukimuoto.
Perhehoitoliitto on valtakunnallinen, toimeksiantosuhteisen
perhehoidon asiantuntijajärjestö sekä perhehoitajien alueellisten
yhdistysten kattojärjestö.

Lisätietoa lastensuojelun perhehoidosta ja sijaisvanhemmuudesta
www.perhehoitoliitto.fi | www.sijaisvanhemmaksi.fi | www.sinut.fi
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