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Jokainen lapsi tarvitsee pysyviä ihmissuhteita ja rauhaa kehittyä. 
Miten voi auttaa ja tukea lasta, joka ei ole saanut syntymäper-

heeltään tarpeeksi eväitä hyvään kasvuun? Voivatko huostaanottoon 
liittyvät menetykset muuttua onnistuneen sijoituksen, perhehoidon ja 
yhteistyön ansiosta mahdollisuuksiksi ja uusiksi aluiksi?

Tässä kirjassa tarkastellaan perhehoidon mahdollisuuksia tukea 
lasten kehitystä ja paikata varhaislapsuuden puutteita. Kirjassa poh-
ditaan, miksi huostaan otetuilla lapsilla ja nuorilla on usein niin pal-
jon ongelmia kehityksensä eri osa-alueilla. Lisäksi kerrotaan, mikä 
auttaa lasta kiintymään, miten arki hoitaa ja mitkä tekijät turvaavat 
perhehoidossa olevan nuoren itsenäistymistä omaan elämään.

Kirja tukee myös vanhemmuutta antamalla toimintamalleja kiin-
tymyssuhteen luomiseen ja lasten kanssa työskentelyyn. Kirjassa 
tarkastellaan, miten perhehoitajia voidaan tukea vertaisryhmissä, 
kuinka pysyviä perhehoidon sijoitukset ovat ja miten toimia, kun per-
hehoitosijoitus katkeaa.
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Menetyksistä mahdollisuuksiin

Perhehoitoa käsittelevien kahden kirjan kokonai-
suuden ensimmäinen osa Sijoita perheeseen – per-
hehoito inhimillisenä ja taloudellisena vaihtoeh-
tona on kirjoitettu erityisesti päätöksen teon tueksi 
kunnallisille ja valtiollisille päättäjille, luottamus-
henkilöille ja hallinnon toimijoille sekä koulutus-
materiaaliksi. Kirja antaa tietoa myös perhehoita-
jille, sosiaalityöntekijöille ja muille perhehoidosta 
kiinnostuneille. Siinä kerrotaan, mitä perhehoito 
on ja miksi se on hyvä hoitomuoto sekä inhimilli-
sesti että taloudellisesti.

Kahden kirjan kokonaisuuden toinen osa Mene-
tyksistä mahdollisuuksiin – perhehoitoa lasten 
ja vanhemmuuden tueksi on suunnattu erityisesti 
perhehoitajille, sosiaalityöntekijöille ja kasvatus-, 
opetus- ja hoiva-alan toimijoille sekä koulutusma-
teriaaliksi. Koska kirjassa keskitytään lapsen ke-
hityksen ja vanhemmuuden tukemiseen, kirja so-
pii tietolähteeksi kaikille lasten ja nuorten kanssa 
työskenteleville sekä vanhemmille.

Kirjat on toteutettu yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa. Kir-
jojen kirjoittajat haluavat luoda uskoa perhehoidon mahdol-
lisuuksiin hoitaa ja suojella apua tarvitsevia ja välittää heistä. 
Hoivapalvelujen organisoinnilla on merkityksensä, mutta todel-
linen perhehoidon merkitys ja hoidon arviointi avautuu perhe-
hoitoon sijoitetun kokemuksissa. Toiminnan kehittämistarpeita 
ja epäkohtia ei saa lakaista maton alle. Kehittämishaasteilla ha-
lutaan synnyttää tunne samassa veneessä olemisesta. Perhehoi-
don vahvuuksia ovat yksilöllisyys, turvallisuus, mahdollisuus 
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kiintyä sekä pitkät, usein läpi elämän kantavat ihmissuhteet. 
Kuitenkin kaikilla toimintatasoilla tarvitaan lisää tietoa perhe-
hoidosta ja sen mahdollisuuksista, jotta voisimme tulevaisuudes-
sakin antaa hyvää perhehoitoa sitä tarvitseville.


