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KENELLE KOTOUTTAVA PERHEHOITO 
ON TARKOITETTU?
Suomeen ilman huoltajaa tulleet lapset ja nuoret on pääasiallisesti majoitettu 
ryhmäkoteihin ja oleskeluluvan saatuaan he ovat siirtyneet perheryhmäkotei-
hin. Monet heistä asuvat pitkiä aikoja perheryhmäkodissa ilman perhettään. 
Yksin tulleilla on monenlaisia haasteita arjessa: yksinäisyys, ystävien ja luo-
tettavien aikuisten puute, huoli perheestä sekä nuorelle kasaantuneet paineet 
onnistumisesta ja pärjäämisestä. Perhehoitoon sijoittamista ei ole Suomessa 
juurikaan käytetty, koska tälle perhehoidon muodolle ei ole ollut omaa mallia 
eikä selkeitä rakenteita ja lainsäädännöllistä ohjeistusta. 

Muualla Euroopassa perhehoidosta on hyviä kokemuksia: lapset oppivat kie-
len, kotoutuvat ja voivat paremmin kuin laitosmaisessa asumisessa. Esimerkiksi 
Alankomaissa ja Ruotsissa perhehoito on vakiintunut asumismuoto, koska sen 
on todettu tukevan yksilöllistä kehitystä, antavan turvaa, ehkäisevän yksinäi-
syyttä, luovan sosiaalisia verkostoja ja vahvistavan osallisuutta yhteiskuntaan.

PERHEHOITO KOTOUTTAA -HANKKEEN TAVOITTEET

VALMENNUSTA JA TUKEA

Hankkeessa tuotetaan käsikirja valmennukseen ja lasten perhehoitoon siirty-
misen prosessiin. Perhehoitajille annettavan ennakkovalmennuksen tehtävänä 
on antaa mahdollisuus tutustua nuorten tilanteeseen ja sijaisvanhemmuu-
teen sekä auttaa perheitä arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämistar-
peitaan. Valmennus on ryhmämuotoinen sisältäen perhekohtaisia tapaamisia.  
 
Valmennuksen teemat ovat:

• turvapaikkaprosessi

•  kotoutumisen tukeminen

•  kulttuuriset ilmiöt

•  erot, menetykset, traumatisoituminen sekä niistä selviytyminen  
ja rasismi

•  edustajajärjestelmä ja viranomaisyhteistyö

•  oleskeluluvan saaneiden lasten sijoitusprosessi

•  tietoa sijaisvanhemmuudesta, sijaissisaruudesta, lastensuojelusta ja 
perhehoidosta

Lapsen tai nuoren muutettua perheeseen perhehoitajat saavat tukea lapsen 
kasvatuksessa ja hoidossa. 

YLEISTÄ YKSIN TULLEIDEN PERHEHOIDOSTA

Yksin tulleiden perhehoitoa ohjaa kotoutumislaki (1386/2010) ja perhehoito-
laki (263/2015). Perhehoidon päätös voidaan tehdä asumispalveluna sosiaa-
lihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaan. Yksin tulleen lapsen/nuoren sijoitus 
perhehoitoon on mahdollista myös lastensuojelulain mukaisesti, jos hänen 
arvioidaan olevan lastensuojelun tarpeessa. Lähtökohtaisesti näiden lasten 
ei Suomessa katsota olevan lastensuojelun asiakkaita. Kotoutumislain mukai-
sessa sijoituksessa lasta ei oteta huostaan eikä lapsella ole lastensuojelun 
sijoituspäätöksiä.

Perhehoidon kustannukset ja velvoitteet siirtyvät lapsen mukana sijaisperheen 
asuinkunnan vastuulle, sillä lapsesta tulee sijaisperheen kunnan asukas. Per-
hehoitolaki määrittelee perhehoitajan sekä kunnan oikeudet ja velvollisuu-
det päättää sijoitukseen liittyvän sosiaalityön hoidosta ja työnjaosta oman  
organisaationsa sisällä. Näissä sijoituksissa tarvitaan maahanmuuttajatyön ja 
perhehoidon yhteistyötä.

Valmennusmallin luominen yksin maahan tulleiden 
lasten perhehoitoon ja perheiden valmentaminen.

Perhehoitoon siirtymisen prosessin mallintaminen ja 
lasten/nuorten sijoittaminen perheisiin.

Luoda rakenteet kotouttavalle perhehoidolle yhteis-
työssä maahanmuutto- ja lastensuojeluviranomaisten 
kanssa.

Laadukkaan ja riittävän perhehoidon tuen kehittäminen 
ja mahdollistaminen perheille.

Yksityismajoittajien kartoitus ja koulutus.



   

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 
perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen 
oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.
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