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Perhehoitolain tarkistus

- Vapaapäivät -> 2

- Vähimmäispalkkion nousu 775 euroa

- Hyvinvointi- ja terveystarkastukset

- Hoidettavien määrä 6

- ”Alkuvuonna 2016 kunnille tehdyssä kyselyssä ei kuitenkaan käynyt 

ilmi mitään sellaista signaalia, minkä perusteella voitaisiin arvioida, 

että tehtävistä nykyisin vastaavat kunnat jättäisivät esityksen 

mukaiset kehittämistoimenpiteet odottamaan uutta järjestelmää. 

(HE 862016 vp)”



Perhehoito lastensuojelussa

- Erilaisia perhehoidon muotoja: läheisverkostosijoitus (LSL 32§ ja LSL 

§ 81), Sukulaissijoitus (LSL 37§), oheishuoltajuus (LSL 40§ ja 49, 50§), 

valmennettu perhe, päivystysperhe 

- Palkkioiden kirjavuus

- Sijoituksen (lapsen?) haasteellisuuden arviointi

- -> strukturoitu lomake vai ammattilaisen arvio, ulkopuolinen arvio

- Kustannuspaine, perhehoito halvempaa kuin… ajattelu.

- Päätoiminen, mutta ei ammattilainen

- Laadun ja valvonnan varmistus

- Tutkimusperustaisuus 



LAPE –hanke, perhehoidon 

kehittäminen

ERITYIS- JA VAATIVAMMAN TASON PALVELUIDEN UUDISTAMINEN 

Lastensuojelun perhehoito

Tavoitteet

Vahvistetaan lastensuojelun sijaisperheissä ja ammatillisissa perhekodeissa toteutuvaa perhehoitoa.

Varmistetaan, että sosiaalityön ja muiden toimijoiden tuki perhehoitoa tarjoaville tahoille sekä sijoitetuille

lapsille on riittävää ja että tuki vastaa sijoitettujen lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin.

Keinot

• määritellään tutkimus- ja tietoperustan sekä asiakkaiden kokemusten perusteella perhehoidon

keskeiset periaatteet, joiden varaan ko. lapsen hyvinvointia varmistavaa perhehoitoa

voidaan rakentaa

• kootaan lasten, nuorten, sijaisvanhempien, syntymävanhempien, työntekijöiden ja muiden

keskeisten tahojen kokemuksia ja tietoa lapsen kasvua, kehitystä ja turvallisuutta tukevan

perhehoidon keskeisistä piirteistä 

• tuetaan lapsen, syntymäperheen ja sijaisperheen toimivia vuorovaikutussuhteita

• vahvistetaan lapsen arkiympäristöissä ymmärrystä sijoitetun lapsen tilanteesta (esim. päivä-

koti, koulu)

• käynnistetään maakunnissa vaikuttavan perhehoidon mukaisia perhehoidon palvelumallien

kokeiluja ja arvioidaan kokeilujen perusteella mallien toimivuutta ja asiakkaiden saamaa

hyötyä

• suunnitellaan maakunnallisen lastensuojelun perhehoidon toimintakokonaisuus ja kokeillaan

sitä



LAPE sijaishuollon valvonta

SIJAISHUOLLON OHJAUKSEN JA VALVONNAN MALLI

…..

.. huomioidaan erityisesti perhehoidon ohjaus ja valvonta..

- Motivaatio ja tahto perhehoitajaksi (sukulaisuus, elämänkatsomus, 

kotona tehtävä työ..)

- Lapsen tilanne perheessä, osana perhettä

- Lapsen vanhemmat ja läheisverkosto

- Perhehoitajien parisuhde

- Valmennuksen lisäksi velvoittava täydennyskoulutus ja mentorointi


