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LOPPURAPORTTI, PKS-Lape-hanke: Perhehoidon kehittäminen 

Pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa perhehoidon työ on järjestetty siten, että pidempiaikaisen 

sijoituksen käynnistyessä perhehoidossa, siirtyy lapsen asiakkuus perhehoidon sosiaalityöntekijälle, joka 

toimii sen jälkeen sekä lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä että perhehoitolain mukaisena 

(perhehoitajan) vastuutyöntekijänä. Osassa Uudenmaan pienempiä kuntia tehtävät on eriytetty siten, että 

perhehoitolain mukainen vastuutyö tuotetaan erillään lapsen vastuusosiaalityöstä (mm. perhehoito Pihlaja, 

joka vastaa vuonna 2018 kaikkiaan 12:sta kunnan perhehoidon järjestämisestä vastuusosiaalityön säilyessä 

kunnissa). Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeessa oli tavoitteena pilotoida työn eriyttämistä suurissa 

kaupungeissa sekä laatia esitys perhehoidon järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa.  

Pilotointi 

Perhehoitolain mukaisen vastuutyön ja perhehoitoon sijoitetun lapsen vastuusosiaalityön tuottamista 

erillään pilotoitiin hankkeen aikana Helsingissä ja Vantaalla. Helsingissä pilotointiin osallistui kaksi viidestä 

perhehoidon sosiaalityön tiimistä sekä suuri osa sosiaaliohjauksen tiimiä (7 sosiaaliohjaajaa). 

Sosiaalityöntekijöitä pilotointiin osallistui yhteensä 18. Luku kasvoi pilotoinnin aikana työntekijävaihdosten 

vuoksi.  Vantaalla pilotointiin osallistuivat molemmat perhehoidon sosiaalityön tiimit (yhteensä 10 

sosiaalityöntekijää ja kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää), mutta pilotointi rajattiin koskemaan vain uusia, 

vuosina 2016 - 2018 käynnistyneitä asiakkuuksia. Sosiaalityöntekijöiden lisäksi pilotointiin osallistui kaksi 

sosiaaliohjaajaa, jotka siirtyivät perhehoitoon pilotoinnin käynnistyessä. Yhteensä pilotointi koski Helsingissä 

208:a perhehoitajaa ja Vantaalla 52:ta. Pilotointi käynnistyi Helsingissä heinäkuussa 2017 ja jatkui heinäkuun 

loppuun 2018; Vantaalla pilotointi käynnistyi 1.1.2018 ja jatkui heinäkuun loppuun. Helsingissä pilotoinnissa 

mukana oli myös erityissosiaalityöntekijä- ja psykologiresurssia. Nämä kohdentuivat eritoten 

työnohjauksellisten case-kokousten vetämiseen. Vantaalla erityistyön resurssia ei ollut käytettävissä.  

Tulokset  

Molemmissa kaupungeissa tehtiin saman sisältöiset kyselyt sekä perhehoitajille että työntekijöille pilotoinnin 

alussa ja lopussa. Molemmissa kaupungeissa päätettiin myös jatkaa pilotoinnin mukaista työskentelyä 

vuoden 2018 loppuun saakka, jotta on mahdollisuus arviointien perusteella rauhassa tehdä päätöksiä siitä, 

miten työtä hankkeen jälkeen jatketaan. Molempien kaupunkien pilotoinnista on laadittu omat erilliset 

pilottiraportit (liitteenä). Pilotoinnin aikana molemmissa kaupungeissa on järjestetty työntekijöille omia 

kehittämispäiviä. Lape-hanke järjesti molempien kaupunkien pilotointiin osallistuneille työntekijöille ja 

perhehoitajille avoimen arviointityöpajan 11.9.2018.  

Kyselyiden ja arviointityöpajassa käytyjen ryhmäkeskustelujen perusteella piloitoidun työmallin vahvuuksina 

näyttäytyy kahden eri roolissa mukana olevan työntekijän yhteistyönä muodostuva moninäkökulmaisus ja 

työntekijöiden parempi tavoitettavuus, kuormituksen väheneminen sekä perhehoidon eri osapuolten 

paremmin näkyväksi tuleminen. Lisäksi erityisesti valvonnan näkökulmasta kahden työntekijän malli nähdään 

hyvänä ja turvallisuutta lisäävänä. Haasteina tai edelleen kehitettävinä asioina kokemuksissa ja palautteessa 

nousi esille erityisesti tiedon kulun haasteet. Lisäksi riskinä nähtiin päällekkäisen työn mahdollisuus, työn 

pirstaloituminen ja kapeutuminen. Hyvin tärkeänä nähtiin tehtävänkuvien kehittäminen edelleen, niiden 

valmiiksi saattamisen osalta pilotointiaika ei ollut riittävä.   

Johtopäätökset ja jatkosuunnitelmat 

Helsingin lastensuojelussa päätettiin lokakuussa 2018, että pilotoitu työmalli otetaan käyttöön koko 

perhehoidossa. Työmalliin siirrytään asteittain vuonna 2019. Tehtävänkuvia ja työnjakoa täsmennetään 

edelleen ja työskentelyn kehittäminen jatkuu pilotoinnista saadun palautteen ja kokemusten suunnassa. 



Vantaalla päätökset jatkon osalta tehdään marraskuun 2018 alussa. Osa muista Uudenmaan kunnista 

irtautuu Pihlajasta ja järjestää perhehoidon vuoden 2019 alusta alkaen itsenäisesti tai joidenkin lähikuntien 

kanssa yhteistyönä. Pihlaja vastaa jatkossa Keski-Uudenmaan soten (= 6 kuntaa) sekä Keravan perhehoidon 

vastuutyön ja tukipalveluiden järjestämisestä. Ainakin osa Pihlajasta irtautuvista kunnista (esim. Lohja ja 

Nurmijärvi) järjestää myös vastuutyön eriytettynä lapsen vastuusosiaalityöstä. Osa pienemmistä kunnista 

(esim. Porvoo) sekä Espoo jatkavat edelleen yhden työntekijän mallilla, jossa perhehoitolain mukainen 

vastuutyö on sisällytetty perhehoitoon sijoitetun lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtäviin.  

Perhehoidon maakuntatasoisesta järjestämisen mallista päättämiseen tuo haastetta se, ettei sosiaalityön 

organisoimisesta ole vielä käytettävissä tietoa. Mikäli sijaishuollon aikainen sosiaalityö on eriytetty 

avohuollon sosiaalityöstä, on perhehoidon työn toteuttaminen yhden työntekijän mallilla periaatteessa 

mahdollista. Ja mikäli eriytettynä työnä, mahdollistuu silloin tiivis työparityö sosiaalityöntekijän ja 

perhehoitajan vastuutyöntekijän välillä sosiaalityöntekijöiden ollessa sijaishuoltoon keskittyviä. Mikäli 

kuitenkin lastensuojelun sosiaalityön prosessi toteutuu Uudenmaan maakunnassa yhtenäisenä, jolloin 

työntekijä ei vaihdu sijoitustilanteessa, vaan sosiaalityöntekijöillä on asiakkaita erilaisissa palveluissa, on 

työryhmän yksimielinen näkemys, että perhehoidon vastuutyö ja – palvelut tulee eriyttää sosiaalityöstä. 

Tämä malli takaisi lapselle työntekijän pysyvyyden sekä mahdollistaisi systeemisen lastensuojelun tiimin 

pysymisen perheen prosessissa samana. Perhehoitajien vastuutyöntekijöinä toimisivat työryhmän 

näkemyksen mukaan eriytetyssä mallissa sosiaaliohjaajat. Lape-työryhmä näkee, että perhehoidon 

palveluissa tulee olla myös erityistyöntekijöitä, esimerkiksi psykologipalveluita mukana perhehoitajien 

arvioinnissa, valmennuksessa ja tuen rakenteissa.  

Lapsen vastuusosiaalityön järjestämisen tavasta riippumatta Lape-työryhmä esittää palveluiden hallinnollista 

keskittämistä. Tämä tarkoittaa maakuntatasoista yhteistä perhehoitajien rekrytointia, yhtenäistä 

valmennusprosessia, tukipalveluiden organisoimista (mm. ryhmämuotoinen tuki ja työnohjaus) sekä yhteisiä 

toiminnan tukipalveluita (esim. sihteerityö ja palkkioiden ja korvausten maksatus).  

Koska Uudenmaan kunnat toteuttavat perhehoitoa työmallin osalta toisistaan osin poikkeavalla tavalla, ei 

varsinaista valmennuksen ja tuen yhteistä järjestämistä voida alkaa ennen maakuntarakennetta toteuttaa. 

Kuitenkin yhteistyön kehittäminen ja mm. palkkioiden yhtenäistäminen sekä yhteisten 

rekrytointitilaisuuksien järjestäminen jatkossakin on mahdollista. Yhteistyösuunnitelma tehdään Lape-

työryhmän viimeisessä kokouksessa 5.11.2018.  

 


