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Päivän ohjelma
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9.00 Päivän avaus ja katsaus OSSI-hankkeen perhehoidon kyselyn tuloksiin

Projektipäällikkö Senni Laine, Osaamista sijaishuoltoon

9.20 Lapsen oikeusturva ja perhehoidon valvonta

Esittelijäneuvos Tapio Räty, Eduskunnan oikeusasiamiehen 

kanslia

12-13 Lounas

13.00 Perhehoitoa Amerikan malliin - esimerkkitapaus kalifornialaisesta 

perhehoidon tukemisesta ja valvonnasta käytännössä.

Sosiaalityön lehtori Mira Schroderus, Oulun ammattikorkeakoulu

13.45 Sosiaaliasiamiehen rooli perhehoidossa

Mirva Makkonen, sosiaali- ja potilasasiamies, Oulun kaupunki

14.30 Tauko

14.45 Perhe-elämää vai sijaishuoltoa?

Minna Ahokas, Perhehoitoliitto ry:n puheenjohtaja

15.30- Kommenttipuheenvuoro: näkökulmia perhehoidon valvontaan

15.50 Tuula Kivistö-Pyhtilä, Tiimivanhemmuusterapeutti, sosiaalityöntekijä, 

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy



OSSI-hankkeesta

• Toteutusaika 1.3.2020-28.2.2022

• Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaa

• Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Euroopan 
sosiaalirahasto

• Koordinaattori: Koulutuskuntayhtymä OSAO

• Osatoteuttajat: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Suomen 
Diakoniaopisto, Oulun Ammattikorkeakoulu

• Yhteistyötahoina Nuorten Ystävät ja Oulun kaupunki
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Tavoitteena sijaishuollon henkilöstön 

kouluttaminen ja yhteistyön lisääminen

Hankkeen koulutusten 

kohderyhmänä ovat 

• Lastensuojelulaitosten 

henkilöstö

• Alan opettajat

• Muut sijoitettujen lasten kanssa 

työskentelevät tahot 

(oppilashuollon henkilöstö, 

avopalveluiden henkilöstö, 

perhehoitajat…)

Yhteistyön lisääminen 

lastensuojelulaitosten ja 

koulutuksenjärjestäjien välillä

• Laitosvierailut

• Harjoittelupaikkojen löytäminen 

ja niiden koordinoinnin 

helpottaminen

• Opiskelumahdollisuuksista 

kertominen laitoksille (mm 

oppisopimus, tutkinnon 

suorittaminen työn ohessa)
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OSSI goes perhehoito
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OSSIn hankesuunnitelmaan on kirjoitettu 

kaksi sosiaalityöntekijöille suunnattua 

valvonnan kehityspäivää, 

toinen perhehoidon ja toinen laitosten 

valvonnalle.

Perhehoitoon perehtyäksemme 

halusimme kysyä asioista perhehoidon eri 

osapuolilta kyselyllä (oli auki 11/20-1/21)

Vastaajat:

Perhehoitajat 95

Sosiaalityöntekijät 35

Sijoitetut lapset ja nuoret 19



Perhehoitajat
n=95



Yhteistyön sujuminen
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Sosiaalityöntekijä tapaa lasta säännöllisesti

Lapsi voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään

Perheiseenne sijoitettujen lasten asioista vastaavien
sosiaalityöntekijöiden pysyvyys on ollut

PROSENTTIA VASTAAJISTA

Yhteistyö sijoittajakunnan sosiaalityöntekijän kanssa 
sijoiteutun lapsen asioissa

Erinomainen Hyvä Välttävä Tyydyttävä Heikko



”Mikä on säännöllisesti?”

”1 krt/ vuodessa, välillä vähemmän.” 

”1-3krt/vuosi.”

”Sosiaalityöntekijämme on huippu ja tapaa lapsia 

parhaansa mukaan, n. 2 krt vuodessa plus 

puhelut/videopuhelut. Yleisellä tasolla mielestäni tämä ei 

kuitenkaan ole riittävästi ottaen huomioon, että sostt tekee 

lapsen elämään liittyvät päätökset. Liikaa pohjaudutaan 

sijaisvanhempien ja muiden aikuisten näkemyksiin. Lapsi 

ei tule tarpeeksi nähdyksi ja kuulluksi nykyisillä 

resursseilla!”
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59%

23 %

1 % 17%

Onko sijoitettu lapsi saanut 
tarvitsemansa 
tuen/palvelut?

Kyllä Ei EOS Osittain

”Kyllä lopulta kovan 

taistelun jälkeen.”

60%

30%

8 %

1 %

Oletteko sijaisperheenä 
saaneet tarvitsemanne 

tuen/palvelut?

”Olen saanut 

tarvitsemani tuen, mutta 

tuen saanti on vaatinut 

tilanteiden kärjistymisen 

ja pitkälliset perustelut”



Sijaisperheiden tuki haasteena
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• Nähdäänkö sijaisvanhemmuus työnä, josta on oikeus lomaan?

o Onko perhehoitajan tehtävä hommata sijainen, että pääsee 

lakisääteiselle vapaalle?

o Lomavuorokausien laskeminen: vastausten perusteella lasketaan 

mm tuplavuorokausia, jos lasten hoitoisuus on vaikea

o Kunnille selkeät ohjeet THL:n toimintaohjesuosituksessa

• Palkkiot

o Perhehoitajat toivoivat, että lapsen ja perheen tuesta ja palkkioista 

vastaisi eri työntekijä

o Hyvästä työstä ei palkita vaan palkkiot pienenevät

• Työnohjaus

o Yleensä ryhmämuotoisena, joissain kunnissa ei ollenkaan

o Koetaan, että olisi paljon hyötyä

• Tuen tarve voidaan kääntää sijaisperhettä vastaan

o Pelätään hakea tukea



Yhteistyötä?
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”Joo, kuulluksi on tultu mutta jos siihen ei saa vastinetta, niin se 

on yhtä tyhjän kanssa.”

”Toisinaan. Työntekijöiden vaihtuvuus on niin vauhdikasta että 

se hankaloittanut.”

”En ole. Enemmän koen olevani asiakas moniammatillisessa 

tiimissä.”
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52%

38%

13%

5%

13%

9%

7%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

En ole

Olen kysynyt apua/neuvoa Perhehoitoliiton
yhdistyksestä/mentorilta

Olen kysynyt apua/neuvoa sosiaaliasiamieheltä

Olen kysynyt apua/neuvoa Valviran sosiaalihuollon
valvonnasta

Olen tehnyt muistutuksen kuntaan

Olen tehnyt kantelun Aluehallintovirastoon

Olen tehnyt kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle

Olen kysynyt apua/neuvoa muualta, mistä?

Oletko kysynyt neuvoa tai tehnyt 

kanteluita/muistutuksia perhehoitoon liittyen?

Muualta, mistä?: toisilta sijaisvanhemmilta, hallinto-

oikeudelta, työnohjaajalta, poliisilta, asianajajalta, 

lapsia hoitavalta terapeutilta, lakimiehiltä, ystäviltäni, 

asiakasohjausyksiköstä, kunnanvaltuutetulta, 

työnohjaajalta



Sosiaalityöntekijät
n=35



Ei aikaa lasten tapaamiselle
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6%

47%

35%

9%

3%

15-25

26-35

36-45

46-60

Yli 60

Paljonko asiakkaita sinulla on?

59%
29%

6%
6%

Kuinka usein ehdit tavata perheisiin sijoitettuja 
asiakaslapsia?

1-2 x vuodessa

3-4 x vuodessa

Useammin kuin 4 x vuodessa

Muu

”Meillä ei ole 

tarpeeksi 

resursseja 

tehdä tätä työtä 

niin kuin se 

pitäisi ja sen 

haluaisi tehdä.”



…eli valvonnan tärkeimmäksi nähtävälle

tavalle

”Valvontaa ei oikeasti tässä nykyisessä asiakasmäärässä ja 

työtilanteessa ole. En pysty vierailemaan perheissä muuten kuin 

kriisitapauksissa ja välttämättömät 1-2 kertaa vuodessa lapsen 

tapaamiset.”

”Tulisi olla selvempää, millä kaavalla ja keiden toimesta menee asian 

hoito, jos tulee iso ongelmatilanne."

”Aikaa pitäisi olla enemmän, jotta voisin todella sanoa valvovani. 

Tuntosarvet pitää olla herkillä, että näkee ja kuulee tarvittavat asiat. 

Joidenkin perheiden kohdalla valvonta on helppoa, joidenkin kohdalla 

ei todellakaan näin ole. Riippuu kuinka yhteistyökykyinen perhe on.”
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Mikä vaikuttaisi perhehoidon laadun paranemiseen?
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76%

12%

38%

71%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Perhehoitajien täydennyskoulutus

Paremmat palkkiot

Tiukempi valvonta

Sijaisperhettä tukevien palvelujen laajempi myöntäminen

Joku muu, mikä?

Muu, mikä?: Enemmän aikaa tavata lasta ja perhettä, 

mahdollisuus myöntää lapselle maksusitoutus terapiaan, 

perhehoitajan tuen ulkoistaminen lapsen asioista 

vastaavalta sosiaalityöntekijältä



Sijoitetut lapset
n=19



Millainen on hyvä sijaisperhe?
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18.3.2021

o Auttaa ja kannustaa
”Sellainen jossa minusta huolehditaan.”

o Saa olla osa perhettä ja silti oma itsensä

”Kaikkien kohtelu tasavertaisesti, kaikki tulevat kuulluiksi, 

jokaisen perheenjäsenen hyväksyminen omana 

itsenään/jokainen saa toteuttaa itseään.”

o Turvallisuus

”Pahaa oloa ei pureta muihin ja asioista keskustellaan.”

o Saa vaikuttaa asioihin

”Mietitään yhdessä mitä ruokaa perheessä syödään. 

Kaverit ovat tervetulleita kotiimme sovitusti.”

o Hyväksyy lapsen oman perheen
”Sellainen joka välittää. Sijaisvanhemmat ei halua omia 

lapsia oikeilta vanhemmilta.”



Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa
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88% 89%

63%

74%

63%

6%

11% 11% 11%

26%

6%

0%

26%

16%

11%

Tiedän, kuka
sosiaalityöntekijäni on

Olen tavannut hänet Voin ottaa häneen
yhteyttä jos minulla on

asiaa

Kun tapaan häntä, hän
puhuu kanssani kahden

kesken

Uskon, että hän tekee
parhaansa auttaakseen
minua jos tarvisen apua

Kyllä En En tiedä



Hyvä ja huono kohtelu

• ”Saan ilmaista mielipiteeni, 

minusta välitetään tosi hyvin, koen 

olevani rakastettu ja saan sitä.”

• ”Minulle on asetettu selviä rajoja 

jotka koen hyviksi.” 

• ”Minua mielestäni ymmärretään ja 

autetaan hyvin arjen kaikissa arjen 

asioissa." 

• ”Meillä on hyvä perhe.” 

• ”Kyllä, verrattuna laitokseen 

sijaisperheessäni on miljoonasti 

enemmän rakkautta, ymmärrystä 

ja auttamista kaikessa.”

• ”No pitävät huolta kun omasta 

lapsesta.”

• ”Joskus kun minulle on suututtu on 

otettu kiinni ja huudettu.”

• ”Huutaminen, töniminen, uhkailu, 

kotilomien estäminen, 

yhteydenpidon rajoittaminen, 

istuttaminen ruokapöydässä useita 

tunteja, haukkuminen, 

seksuaalisen hyväksikäytön 

salliminen sijaissisarukselta.”

• ”Huutoa, henkistä/fyysistä 

väkivaltaa itselle ja muille talon 

nuorille kuten nipistely, 

tukistaminen ja kuristaminen. 

Puhelin vietiin vuodeksi.”
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”Miksei siitä kysytä?!”
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o Huonon kohtelun tunnistaminen edellyttää, että tietää mitä se on

o Perhehoitoon sijoitetut lapset ovat eri tavalla alttiina huonolle kohtelulle 

kuin esim laitokseen sijoitetut

o Huonosta kohtelusta pitää kysyä erikseen, eikä olettaa että lapsi kertoo 

siitä ”mitäpä kuuluu?” kysymyksen vastauksena

o Lapselle pitää kertoa (edes teoreettisesti), mitä siitä seuraa: perheen 

kanssa keskustellaan, annetaan mahdollisuus muuttaa käytäntöjä ym.

o Uskotaanko lasta vai perhehoitajaa?

o Yhteistyötahojen hereillä oleminen: lomitusperheet, muut lapsen kanssa 

työskentelevät tahot



KIITOS!

22 18.3.2021


