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LUKIJALLE

Perhehoito on yksilöllinen ja kustannuksiltaan edullisin sijaishuol-
lon hoitomuoto. Miksi perhehoitoa käytetään kuitenkin niin 

vähän? Kenen tehtävä on pitää huolta perhehoidon elinvoimaisuu-
desta?

Niiden lasten ja nuorten, jotka eivät voi kasvaa tai elää syntymä-
kodissaan, osuus on hälyttävästi lisääntynyt viime vuosina. Vuonna 
2007 lähes 16 000 heistä eli sijaishuollossa. Sijaisperheistä kodin on 
saanut 5500 lasta ja nuorta. Suomalaisissa perheissä elää lisäksi noin 
60 000 lasta ja nuorta, jotka tarvitsevat ennalta ehkäisevää tukea. 
Osalle löydetään tukiperhe, jonka avulla lapsi tai nuori voi selvitä, 
ja siten huostaanotto vältetään. Lasten ja nuorten lisäksi perhehoitoa 
tarvitsevat aikuiset, joiden itsenäisen elämän mahdollisuuksia rajoit-
tavat vammaisuus, mielenterveysongelmat tai toimintakyvyn heik-
keneminen esimerkiksi ikääntymisen takia. Heitä on perhehoidossa 
noin 1500.

Hallitusohjelmassa 2007–2010 mainitaan sijaishuollon painopis-
teen siirtäminen perhehoitoon. Voisivatko valtio, kunnat, järjestöt ja 
yritykset tiivistää yhteistyötä? Mistä saada perhehoitajia, miten val-
mentaa heitä tehtävään, ja miten tukea heitä? Suomessa on nyt ym-
märrettävä perhehoidon edut ja annettava perhehoidolle riittävät toi-
mintamahdollisuudet.

Tämä kirja selventää, mitä perhehoito on ja miksi se on hyvä 
hoitomuoto sekä inhimillisesti että taloudellisesti. Kirja vie lukijan-
sa lyhyesti historian kautta perhehoidon nykypäivään ja nostaa esiin 
kehittämishaasteita perhehoidon rakenteista, hoivapalvelujen kustan-
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Sijoita perheeseen

nuksista, organisoimisesta, vanhempien valmennuksesta ja tukemises-
ta. Kirja valottaa perhehoidon tutkimuksia ja perhehoidon onnistu-
mista. Perhehoitajien ja sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutus nousee 
merkittävään rooliin, kun tavoitellaan tiimityön avulla lapsen etua.

Perhehoitoa käsittelevien kahden kirjan koko-
naisuuden ensimmäinen osa Sijoita perheeseen 
– perhehoito inhimillisenä ja taloudellisena 
vaihtoehtona on kirjoitettu erityisesti päätök-
senteon tueksi kunnallisille ja valtiollisille päät-
täjille, luottamushenkilöille ja hallinnon toimi-
joille sekä koulutusmateriaaliksi. Kirja antaa 
tietoa myös perhehoitajille, sosiaalityönteki-
jöille ja muille perhehoidosta kiinnostuneille.

Kahden kirjan kokonaisuuden toinen osa Me-
netyksistä mahdollisuuksiin – perhehoitoa las-
ten ja vanhemmuuden tueksi on suunnattu 
erityisesti perhehoitajille, sosiaalityöntekijöille 
ja kasvatus-, opetus- ja hoiva-alan toimijoille 
sekä koulutusmateriaaliksi. Siinä pohditaan, 
miksi huostaan otetuilla lapsilla ja nuorilla on 
usein niin paljon ongelmia kehityksensä eri 
osa-alueilla. Lisäksi kerrotaan, mikä auttaa 
lasta kiintymään, miten arki hoitaa ja mitkä 
tekijät turvaavat perhehoidossa olevan nuoren 

itsenäistymistä omaan elämään. Koska kirjassa keskitytään 
lapsen kehityksen ja vanhemmuuden tukemiseen, kirja sopii 
tietolähteeksi kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville 
sekä vanhemmille.
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Lukijalle

Kirjat on toteutettu yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa. 
Kirjojen kirjoittajat haluavat luoda uskoa perhehoidon mah-
dollisuuksiin hoitaa ja suojella apua tarvitsevia ja välittää heis-
tä. Hoivapalvelujen organisoinnilla on merkityksensä, mutta 
todellinen perhehoidon merkitys ja hoidon arviointi avautuu 
perhehoitoon sijoitetun kokemuksissa. Toiminnan kehittämis-
tarpeita ja epäkohtia ei saa lakaista maton alle. Kehittämis-
haasteilla halutaan synnyttää tunne samassa veneessä olemi-
sesta. Perhehoidon vahvuuksia ovat yksilöllisyys, turvallisuus, 
mahdollisuus kiintyä sekä pitkät, usein läpi elämän kantavat 
ihmissuhteet. Kuitenkin kaikilla toimintatasoilla tarvitaan lisää 
tietoa perhehoidosta ja sen mahdollisuuksista, jotta voisimme 
tulevaisuudessakin antaa hyvää perhehoitoa sitä tarvitseville.

Pitkä taival on kuljettu maassamme ajoista, jolloin sosiaalilautakunta 
päätti, että huostaan otettu lapsi sijoitetaan kunnan hyvämaineiseen, 
isotiluksiseen maalaistaloon tai sosiaalilautakunnan jäsenen perhee-
seen. Tuolloin tärkeää oli, että perhe oli arvostettu ja hyvin toimeen-
tuleva, jotta lapsi omaksuisi perheeltä hyviä elämän arvoja ja perhe 
pystyisi huolehtimaan lapsesta, koska kunnan hoitokorvaukset olivat 
mitättömän pieniä. 

Monille sijoitetuille lapsille sijaisäitinä pitkään toiminut jämsäläi-
nen perhehoidon veteraani Mirjami Lahtinen muistuttaa aina myös 
lapsen ongelmista ja vaativuudesta puhuttaessa: ”Älkää unohtako rak-
kautta. Lapsi tarvitsee hyväksyntää ja rakkautta. Sijaisvanhemmuudes-
sa sitä tarvitaan paljon.”

Tositarinoita


