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Maakunta- ja sote-uudistuksen on tarkoi-
tus näillä näkymin tulla voimaan 1.1.2020. 
Tällöin muun muassa perhehoidon järjes-
tämisvastuu siirtyy 18 maakunnalle.

– Perhehoidon järjestämisen ja tuottamisen kannal-
ta tämä tarkoittaa leveämpiä hartioita. Näin sijoitetuille 
lapsille ja nuorille löytyy nykyistä paremmin heidän tar-
peitaan vastaava sijaisperhe. Lasten edun toteutuminen 
puolestaan vahvistaa myös perhehoitajien asemaa ja yh-
denmukaistaa perheille tarjottavaa tukea. Työntekijöille 
taas on tarjolla mahdollisuus työskennellä tiimeissä sen si-
jaan, että ratkoisi asioita yksin. Kaiken kaikkiaan uudistus 
tulee lisäämään yhdenvertaisuutta, uskoo Lapsi- ja perhe-
palveluiden muutosohjelma LAPE:n kehittämispäällik-
kö Pia Eriksson Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Tällä hetkellä maakunnat ovat hyvin erilaisessa tilan-
teessa sen suhteen, kuinka valmiita niissä ollaan ottamaan 
perhehoidon järjestämisvastuu.

– Toki niissä maakunnissa, joissa on käynnissä perhe-
hoitoon liittyviä LAPE-kehittämishankkeita, ollaan pi-
demmällä. Näitä maakuntia on kaikkiaan 12. Mutta aja-
tus on, että kehitettyjä hyviä malleja ja menetelmiä jae-
taan maakuntien kesken. Näin kaikki hyötyvät tehdystä 
työstä. Meidän tehtävä THL:ssa on koordinoida juuri tä-
tä käytäntöjen jakamista ja tukea maakuntia niiden juur-
ruttamisessa.

Kun muutosohjelma syksyllä 2016 käynnistyi, valta-
kunnallinen ja moniääninen työryhmä pohti perhehoidon 
kehittämisen suuntia. Työryhmän tuotokset julkaistiin 
Tarja Heinon ja Emilia Säleksen vuonna 2017 kirjoit-
tamassa raportissa Lasten ja perheiden yksilöllisiin tarpei-
siin vastaava perhehoito: Kohti perhehoidon laadun vah-
vistamista.

– Raportti toimii pohjana ja ohjenuorana valtakun-
nallisen ja maakunnallisen kehittämisen taustalla – se 
on ikään kuin karttana meille. Siinä nousevat esiin muun 
muassa sijaishuollon eri osapuolille annettava tuki per-
hehoidon laadun vahvistajana sekä vuorovaikutuksen ja 
luottamuksen merkitys.

Kokemusasiantuntijoita kuullaan
Erikssonin mielestä uudet sote-maakunnat tarvitsevat si-
jaishuollon järjestämiseen ennen kaikkea hankintaosaa-
mista laadukkaiden palvelujen varmistamiseksi.

– Samoin tarvitaan osaamista vuorovaikutteiseen ja 
luottamukseen perustuvaan valvontaan. Myös yhteistyö-
hön perhehoidossa, perhehoitajien rekrytointiin ja osalli-
suuden kasvattamiseen tarvitaan varmasti lisää osaamista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kärkiä sijaishuol-
lon kehittämisessä tänä vuonna ovat valtakunnallisen toi-

mintaohjeen ja sijaishuollon laatukriteerien laatiminen. 
Laitospuolelle ollaan tekemässä avointa yksikkörekisteriä.

– Toimintaohje on vielä alkutekijöissään, mutta valmis-
ta olisi tarkoitus saada syksyyn mennessä. Teemme yh-
teistyötä maakuntien, sijaishuollon järjestäjien ja tuotta-
jien sekä järjestöjen, kuten Perhehoitoliiton kanssa. Laa-
tusuositukset täydentävät osaltaan toimintaohjetta, kuvaa 
Eriksson.

Kokemusasiantuntijoiden osaamista on LAPE:ssa hyö-
dynnetty vahvasti. Myös toimintaohjeeseen he pääsevät 
ottamaan kantaa.

– Tulemme tarjoamaan toimintaohjeesta kaikille osa-
puolille laajan kommentointimahdollisuuden. Myös per-
hehoitajat pääsevät silloin sanomaan mielipiteensä, Eriks-
son lupaa.

LAPE elää muutosten mukana
LAPE-muutosohjelma päättyy tämän vuoden lopussa. 
Eriksson myöntää, että kiire on haaste.

– Toki olisimme pystyneet tekemään enemmän, jos ai-
kaa olisi ollut enemmän. Näillä näkymin meille ei esimer-
kiksi jää aikaa hyvien käytäntöjen levittämiseen tämän 
vuoden puolella. Joten vielä on ratkaistava se, miten tä-
mä vaihe toteutetaan. Toiveeni on, että saisimme vähän 
jatkoaikaa.

Myös sote-uudistukseen saattaa tulla loppumetreillä 
muutoksia, ja LAPE elää niiden mukaan.

– Nyt seuraamme, missä muodossa uudistus menee lä-
pi ja millaista tukea maakunnat tarvitsevat. Pyrimme vas-
taamaan mahdollisiin muutoksiin.

Osallistuminen kiinnosti
Keski-Suomessa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosoh-
jelmaa toteuttavalle Keski-Suomen lasten ja perheiden 
parhaaksi KSLAPE -hankkeelle myönnettiin miljoona eu-
roa vuosille 2017–2018. Osana muutosohjelmaa kehite-
tään erityis- ja vaativimman tason palveluja, kuten las-
tensuojelua.

– Lastensuojelun perhehoidon osalta Keski-Suomessa 
ollaan luomassa maakunnallista mallia perhehoidon jär-
jestämiseen ja tuottamiseen. Keski-Suomessa on pitkään 
toiminut maakunnallinen sijaishuoltoyksikkö, jolla jo on 
toimintaohje. Maakunnallinen perhehoidon malli täyden-
tää tätä toimintaohjetta. Kokonaisuudessa on kyse ikään 
kuin sateenvarjosta, jonka alla ovat kaikki perhehoitoon 
liittyvät toiminnot. Keski-Suomen sote- ja maakuntaval-
mistelussa tehdään tällä hetkellä myös järjestämissuun-
nitelmaa, jota olemme yhdessä kommentoineet perhehoi-
don osalta, kertovat KSLAPE:n kehittämiskoordinaattorit 
Maria Lehtinen ja Johanna Liukkonen.

Maakunta- ja soteuudistuksen lähestyessä valmistelun tahti kiristyy. Terveyden ja  
hyvinvoinnin laitoksessa keskitytään perhehoidon valtakunnallisen toimintaohjeen ja 

sijaishuollon laatusuositusten tekemiseen. keski-suomessa luodaan perhehoidon  
järjestämisen tueksi maakunnallista mallia.
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Meillä on siis hyviä kokemuksia siitä, miten perhehoitajien  
asiantuntemusta ja osaamista kannattaa hyödyntää.

Maakunnallisen perhehoidon mallin luominen käyn-
nistyi perustamalla työryhmä, johon kutsuttiin mukaan 
kaikki lastensuojelun perhehoidon ja viranomaistyön toi-
mijat sekä kokemusasiantuntijat. 

– Työryhmä saikin suuren suosion. Jotta työskentely 
olisi sujuvampaa, on työryhmän alle perustettu erilaisia 
työrukkasryhmiä. Näin osallistujien näkemykset saadaan 
paremmin esiin. Perhehoitoa on pohdittu sekä rakenne- 
että sisältötyöryhmässä. Koska ryhmässä on mukana aktii-
visia alan toimijoita, uskomme, että he ottavat jatkossakin 
vastuuta kehitettävistä asioista yhtä hyvin kuin tähänkin 
asti ja työ jatkuu LAPE-hankerahoituksen päätyttyäkin.

Motivaatio korkealla
Keskustelulle on tärkeää antaa tilaa hankkeen aikana.

– Työryhmien tapaamiset ovat olleet hyviä keskustelun 
paikkoja. Eri toimijat ovat osallistuneet työskentelyyn ak-
tiivisesti ja tuoneet mielellään vahvan osaamisensa yhtei-
sen päämäärän saavuttamiseksi. Eräskin työryhmätyös-
kentelyssä mukana ollut kokemusasiantuntija, sijoitetun 
lapsen vanhempi, oli iloinen siitä, että sai tuoda vanhem-
man ääntä esiin, Lehtinen kertoo.

Työryhmissä on ollut mukana myös nuoria lastensuo-
jelun kokemusasiantuntijoita.

– Teemme yhteistyötä muun muassa Pesäpuun Kirah-
vi-hankkeen kanssa, jolloin ihan pientenkin, 3–5-vuotiai-
den sijoitettujen lasten mielipiteitä voidaan kuulla, iloit-
see Liukkonen.

Keskeisin esiin tullut kehittämisen tarve on käytäntö-
jen yhdenmukaistaminen.

– Perhehoidon järjestämisen kokonaisuus ei ole ollut 
kenenkään hallussa, vaikka paljon hyviä toimintamalleja 
ja käytänteitä on luotu perhehoitoon kunnissa, maakun-
nallisessa sijaishuoltoyksikössä, yksityisillä palveluntuot-
tajilla ja järjestöissä. Siksi kaikki osallistujat ovat olleet 
yhdenmukaistamisen kannalla. Siihen sisältyvät esimer-

kiksi tuen muodot ja perhehoidosta maksettavat palkki-
ot. Olemme myös mukana THL:n työryhmässä, jossa mie-
titään valtakunnallista toimintaohjetta. Tarvetta yhden-
mukaistamiseen on valtakunnankin tasolla, Lehtinen ja 
Liukkonen korostavat.

Myös sijaisvanhempien aseman parantaminen on 
noussut työryhmässä esiin.

– Monet ovat huolissaan siitä, miten sijaisvanhemmat 
tulevat lapsen asioissa kuulluksi esimerkiksi kouluasiois-
sa, kun heillä ei ole huoltajan asemaa. Sijoitettujen lasten 
koulunkäynnin tukemiseksi Pesäpuussa kehitetty moni-
toimijainen SISUKAS-tukimalli olisi yksi hyväksi todet-
tu ratkaisu tähän. Kokonaisuudessaan vahvempi tuki taas 
helpottaa uusien sijaisvanhempien rekrytoimista, miet-
tii Liukkonen.

Koulutusta ja vertaistukea
Työryhmissä on nähty, että tulevaisuudessa tarvetta on 
sijaisvanhempien täydennyskoulutukselle.

– Sijaisvanhemmat tarvitsevat vahvaa tukea, tietoa ja 
osaamista. Myös eri tahojen tiivistä ja monitoimijaista yh-
teistyötä tarvitaan entistä enemmän, koska sijoitettavat 
lapset ovat aiempaa tarvitsevampia. Olisi hyvä, jos kou-
lutuksissa voisivat olla mukana kaikki osapuolet, sijais-
vanhemmat, biologiset vanhemmat ja sosiaalityöntekijät.

Keski-Suomessa onkin käynnistetty kokeiluna sijais-
vanhempien psykoedukatiivinen vertaisryhmä.

– Tavoite ryhmässä on mennä vähän syvemmälle lasten 
käyttäytymisen ja oireiden taakse. Ryhmästä saatu palau-
te on ollut tosi positiivista. Siinä yhdistyvät vertaisuus ja 
koulutuksellinen ulottuvuus.

Lehtinen ja Liukkonen haluavat muistuttaa, ettei muu-
tosohjelma lähtenyt liikkeelle tyhjästä.

– Keski-Suomessa järjestöillä on iso rooli, ja täällä on 
kehitetty hyviä käytäntöjä. Maakuntauudistuksen vastuu-
valmistelijat ovat meille myös todenneet, ettei LAPE:n ai-

kana tehty työ ei mene hukkaan ja että ehdotuksiamme 
kuunnellaan. Keski-Suomeen halutaan nyt maakunnal-
linen toimintamalli. 

Jatkuvuutta ja turvallisuutta
Perhehoitoliiton keskeisin tavoite sote- ja maakuntauu-
distukselle on saada maakuntien käyttöön valtakunnal-
linen perhehoidon toimintaohje lastensuojelun perhe-
hoitoon. Toinen tavoite on vaikuttaa maakuntien sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmiin siten, 
että perhehoitajien kokemusasiantuntijuus otetaan niissä 
huomioon ja että myös jatkossa perhehoitajat ovat osal-
lisia maakunnan perhehoidon toteuttamisessa ja kehit-
tämisessä.

– Perhehoitoliitossa toimii perhehoitajista koostuva 
kehittämis- ja vaikuttamistyöryhmä, jonka jäsenet tulevat 
Perhehoitoliiton jäsenyhdistyksistä eri puolilta Suomea. 
Tämän ryhmän kanssa olemme käsitelleet perhehoidon 
edistämiseen liittyviä kysymyksiä ja vaikuttaneet erityi-
sesti perhehoidon lainsäädäntöön. Nyt olemme työstä-
neet niitä asioita, jotka valtakunnallisessa toimintaoh-
jeessa pitää olla. Meillä on siis hyviä kokemuksia siitä, 
miten perhehoitajien asiantuntemusta ja osaamista kan-
nattaa hyödyntää. Vain he tietävät, mitä perhehoidon ar-
ki on, muistuttavat Perhehoitoliiton uusi ja väistyvä toi-
minnanjohtaja Merja Lehtiharju ja Pirjo Hakkarainen 
sekä lasten ja nuorten perhehoidon kehittämispäällikkö 
Anu Lehtosaari.

Valtakunnallinen, yhtenevä toimintaohje turvaa myös 
perhehoidon järjestämisen käytäntöjen jatkuvuutta, mi-
kä lisää turvallisuutta perhehoidossa.

– Maakuntien sitoutuessa valtakunnallisen toiminta-
ohjeen noudattamiseen hyvät käytännöt vakiintuvat ja esi-
merkiksi toimeksiantosopimukset voidaan tehdä ohjeen 
mukaan riittävän tarkasti ja huolellisesti. Näin voidaan 
ehkäistä sopimuksiin liittyviä epäselviä tilanteita. Kun 
toimintaohjeessa on avattu yhteistyön käytäntöjä perhe-

hoitajan ja hänen vastuutyöntekijänsä välillä, on se mitä 
suurimmassa määrin ennakoivaa valvontaa ja perhehoi-
tajien edunvalvontaa. Kaikki tämä lisää sekä perhehoita-
jien että perhehoidossa hoidettavien hyvinvointia, Leh-
tosaari painottaa.

Kehittämistyö ei mene hukkaan
Vaikka maakuntauudistus viivästyisi tai jopa peruuntuisi 
kokonaan, ei nyt tehty kehittämistyö mene Perhehoitolii-
ton näkemyksen mukaan hukkaan.

– Valtakunnallinen toimintaohje kannattaa ottaa joka 
tapauksessa käyttöön ja hyviä käytäntöjä, kuten perhe-
hoitajien osallisuutta ja kuulemista, levittää maakuntiin. 
Suomessa on jo monia maakunnallisia perhehoidon yksi-
köitä, joissa perhehoitajilla on oma roolinsa perhehoidon 
kehittämisessä. Se on tosi hieno juttu, Hakkarainen, Leh-
tiharju ja Lehtosaari kiittävät.

Yhteinen toimintaohje tukee myös sosiaalityön am-
mattilaisia ja viranomaisia tehtävässään.

– Kun linjaukset ja päätökset on kerran tehty, niitä ei 
tarvitse joka tilanteessa miettiä erikseen.

Ikäihmisten perhehoidon osalta I&O-hankerahoitusta 
saaneet maakunnat ovat tehneet toimintaohjeita yhteis-
työssä Perhehoitoliiton kanssa osana liiton järjestämää 
prosessikoulutusta.

– Ikäihmisten perhehoidosta on saatu hyviä kokemuk-
sia, miten perhehoidon käynnistämisessä ja järjestämises-
sä kannattaa toimia. Näitä kokemuksia kannattaa hyödyn-
tää myös lastensuojelun perhehoidon maakunnallisessa, 
huomauttaa Hakkarainen. 

Keski-suomen psykoedukatiivisesta perhehoitajien ryh-
mästä kuullaan kokemuksia valtakunnallisilla lastensuoje-
lun perhehoidon päivillä torstaina 8.11.2018. tutustu päi-
vien ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan:  www.pesapuu.fi/
perhehoidonpaivat  
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