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Osaamista sijaishuoltoon –hankkeesta

Mira Schroderus



Aikataulu ja sisältö

• Klo 13-13.45

• Teemat

▪ - Perhehoidon toiminnan ja valvonnan
rakenne

▪ - Miten valvotaan

▪ - säätiöiden toimintaa

▪ - työntekijöiden toimintaa

▪ - perhehoitajien toimintaa

▪ Kuva: https://pixabay.com/fi/photos/directory-autiomaa-suunta-pilvi%C3%A4-4359360/
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Sisällöstä 
muutama 
sana

• Ei ratkaisu meidän haasteisiin → Tavoitteena herättää ajatuksia
ja keskustelua valvonnasta

• Voi kuulostaa kovalta suomalaiselle sosiaalityöntekijän ja 
perhehoitajan korvaan, sillä toiminta yhteiskunnassamme
perustuu pitkälti luottamukseen

• Perhehoidossa tärkeintä lapsen hyvinvointi. Mutta mitä voidaan
valvoa? 
• Hyvinvointia tai toiminnan vaikuttavuutta haasteellista

mitata
• Myöskin vanhemmuuden mittaaminen haasteellista
• Toki suhteessa aikaisempaan hyvinvointiin, ennen

sijoitusta

• Tämän johdosta on helpompi katsoa konkreettisia toimintoja
lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi tai vanhemmuuden
arvottamiseksi

• Dokumentit isossa roolissa

Kuva. https://cdn.pixabay.com/photo/2011/01/17/17/01/ground-4551_960_720.jpg
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Toiminnan ja 
valvonnan 
rakenne

• Liittovaltiolta rahoitus

• Kalifornialla oma
sosiaalipalvelujen osasto
(kuuluu osana valtion sosiaali- ja 
tarveyspalveluja), joka johtaa
toimintaa Kaliforniassa

• Kalifornian sosiaalipalvelujen
osaston tarkastajat valvovat
maakuntien ja yksityisten voittoa
tavoittelemattomien säätiöiden
sijaishuoltotoimintaa

• Esimiehet työntekijöiden

• Työntekijät perhehoitajien

4
https://pixabay.com/fi/photos/los-angeles-yhdysvallat-
kalifornia-4840854/



Maakunnan ja 
säätiöiden 
toiminta ja 
työnjako

• Maakunnan ja säätiöiden 
lastensuojelun sijaishuollon 
organisaatioiden tehtävänä tarjota 
lapselle ja perheelle valvontaa & 
neuvontaa, sekä asiakasohjausta 
(CM)

• Jokaisella asiakkaalla 
sosiaalityöntekijä, jolla suora 
vastuu ko palvelujen tarjoamisesta

• Tavoitteena kotiuttaminen

• Eriytetty työskentely
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Maakunnan ja 
säätiöiden 

valvonta

• Tarkastajan valvontakäynnit organisaatioon

• Esim. dokumenttien tarkistus summittain jonkun
asiakkaan kohdalta

• Myös sijaiskoteja voidaan tarkistaa otoksen omaisesti 
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Työntekijöiden 
toiminta

Valvovat lapsen hyvinvointia, tukevat ja 
valvovat perhehoitajia vanhemmuudessa ja 
arvioivat vanhempia vanhemmuudessa

• kouluttavat sijaisvanhempia

• sijoittavat lapset sijaiskoteihin

• huolehtivat sijoituksen aikaisesta 
hyvinvoinnista 

• lapsen ja sijaisperheen tapaamiset 
3-4 kertaa kuukaudessa

• valvotut tapaamiset

• työskentelevät kohti tulevaisuutta 
(kotiutus jne.) 

→seuraavat kaikkea, mikä liittyy kunkin 
sijaislapsen elämään sijoituksen aikana

 (toki muita tehtäviä myös)
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Työntekijöiden 
toiminta ja 
valvonta

 Ensimmäisen kuukauden 
paperityöt:

 Tarve- ja palvelusuunnitelma

 Lääkärintarkastus

 Oikeudet

 Hlökohtainen omaisuus

 Lääkelista

 Läheisten 
tapaamissuunnitelma

 Lapsen tapaamiset 3 krt /kk, 
oikeudenkäynnit jne. jne.
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Työntekijöiden 
toiminta ja 
tämän valvonta

Sijoituksen aikaiset paperityöt

• Kuukausittaiset dokumentit

• Viikkoraha

• Vaateostokset

• Kontaktit jne.

• Tarpeen mukaisesti

• Terveyden hoito

• Koulu jne. jne.

• Työntekijän tehtävät

• Lapsen tapaaminen & valvotut 
tapaamiset 3-4 krt / kk 
→viikottainen raportti

• Sijaisperheen tukeminen ja 
valvonta → kk-raportti

• ¼ vuosiraportti maakunnan 
lastensuojelun yksikköön

• N & S plan 2x / vuosiOsaamista sijaishuoltoon 9



Työntekijöiden 
toiminta ja 
tämän 
valvonta

Organisaatio (lähiesimies) valvoo

• (Rikosrekisteriote, koulutus ennen aloitusta)

• Kouluttautuminen 12 h / vuosi

• Tarkoin määrätty, miten tehtävät 
(sijaisvanhempien valinnat, koulutus, 
dokumentointi jne.) tehdään

• Dokumentit: kaikki tulee olla kirjattuna

• Tarkat deadlinet

• Tarkoin säädelty (“rakenteellinen” 
kirjaaminen), myös mapit yhteneväisellä
tekniikalla

• Supervisor (lähiesimies) valvoo
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Perhehoitajat

Vaateet perhehoitajaksi ryhtyvälle:

 21-65 v. 

 Huone

 Taloudelliset resurssit

 Koti, joka täyttää tietyt turvallisuusstandardit 

 Sijaisperheen jäsenten tulee olla hyvässä 
fyysisessä ja henkisessä kunnossa

 Puhdas rikosrekisteri

 Suosituskirjeet

 Heterogeenisiä

 Erilaisia kulttuureja (kieli, uskonto jne.) 
kunnioitetaan, muttei ole sijoitusta määrittävä
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Perhehoitajat

Hakeminen

 Sijaisvanhemmuushakemuksen täyttö 

 Hakemus antaa sijaishuoltotoimistolle käsityksen 
soveltuvuudesta sijaisvanhempana. Kun peruskriteerit 
täyttyy→

 Kotitutkimus/arviointi (ennen sijaisvanhemmaksi ryhtymistä)

 Vierailut

 Turvallisuustarkastukset

 Laajat perheenjäsenten taustatarkastukset 
(rikosrekisteritarkastukset)

 Sijaisvanhemmuuskurssi (Pride tms.), 30 h, 10 vkoa

 Hyvä vanhemmuus, erityistarpeisen lapsen hoito, 
sijoituksen aikainen sosiaalityö jne.

 Jos kaikki menee suunnitellusti → sertifioitu sijaisvanhempi. 
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Perhehoitajien 
valvonta 
työntekijän 
toimesta

 Sijaisperheiden ja heidän talojen/asuntojen arviointi ja 

tarkastukset (home evaluation) ennen hyväksyntää 

sijaisperheiksi

 Hoito- ja kasvatusmetodit ja kiinteistön turvallisuus  

(palohälyttimet, puukot jne.) tarkastettiin kolmen 

kuukauden välein 

 Perheestä kirjoitettiin kerran kuussa raportti, missä 

analysoitiin sen vahvuudet ja heikkoudet, mitä koulutusta 

tarvitaan, sekä sen hetken perheuutiset.
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Perhehoitajien 
valvonta

Sijaisvanhempana toimimisen aikana

 12-30 h / vuosi koulutusta 

 Vaatelistaukset (tositteineen) (KUVA)

 Viikkoraha jne. allekirjoituksella

 Kontaktien seuranta

 Lääkärin tarkastukseen vienti ja lomakkeet

 Kasvukäyrä

 Lääkelistaus

 Omaisuuden listaus

 Lapsen päivittäinen käyttäytyminen

 Käyttäytymis/tilanne/onnettomuusraportin 
kirjoittaminen
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Perhehoitajien 
valvonta

Huomioitavaa valvonnassa

 Tarpeeksi aikuisia suhteessa lasten määrään

 Erityisten tapahtumien ja taloudessa tapahtuneiden muutosten ilmoittaminen 
toimipisteeseen

 Lapsen dokumentit yksissä kansissa sijaisperheessä

 Toteutuuhan lapsen oikeudet sijaisperheessä

 Autot ajokunnossa, turvaistuimet

 Ruokavarastoitu tarkoituksen mukaisesti ja lapsen saavutettavissa

 Lapsen peti

 Lämpötila

 Piha

 Vaaralliset aineet poissa lasten ulottuvilta
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Sääntöjä ja palkkioita

 Lupa lastenhoitajan 
käyttämiseen 

 Muuttaminen toiseen
maakuntaan

 Sosiaalityöntekijä tapaa lasta
ainakin 3 x / kk. Vähintään yksi
sijaisperheessä tapahtuva
ilmoittamaton käynti

 Korvaus n. 700 dollaria

 Ei vapaita

 Max 6 lasta

 Tuki 24/7
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Kiitos!
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