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Ajoissa kotiin -kampanja: sijaisperheitä etsitään etenkin kouluikäisille 

Perhehoitolain muutokset parantavat perhehoidon tukea 

 

Valtakunnallinen sijaisvanhempien rekrytointikampanja Ajoissa kotiin järjestetään jo yhdeksättä kertaa. 
Kampanjan ajankohta on 3.-18.9.2016. Kampanjan avaus järjestetään Lahdessa lauantaina 3.9.2016. 
Avauksessa sijaisvanhemmuutta lähestytään esimerkiksi tarinateatterin keinoin. Paikalla on myös 
sijaisvanhempia sekä sosiaalityöntekijöitä vastaamassa kysymyksiin. 

Päijät-Hämeessä sijaisperheitä tarvitaan eri-ikäisille lapsille. Eniten tarvetta on alle 12-vuotiaiden 
sijoitettujen lasten sijaisperheille, mutta myös murrosikäisille toivotaan löytyvän sijaisperheitä.  

- Sijaisvanhemmalta vaaditaan joustavuutta ja kykyä tehdä yhteistyötä niin lapsen vanhempien ja muiden 
läheisten kuin suuren ammattilaisjoukonkin kanssa. Arjessa vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja ymmärrystä 
siihen, että lapsen kanssa edistytään pienin askelin. Onkin tärkeää huomata lapsen edistyminen, iloita siitä 
ja uskoa tulevaisuuteen, pohtii johtava sosiaalityöntekijä Annakaisa Suokas Lahden kaupungilta. 

Lahdessa uudet sijaisperheet saavat vuoden ajan säännöllistä sosiaaliohjausta. Samoin perheille tarjotaan 
sosiaalityöntekijän tuen lisäksi täydennyskoulutusta, työnohjausta, vertaistukiryhmiä ja virkistystoimintaa. 

-  Myös lasten biologisille vanhemmille suunnattu tuki on tärkeää, ja onnistuessaan se näkyy myös 
sijaisperheessä.  

Esimerkiksi valtakunnallisesti toimivat SOS-Lapsikylä ja Attendo Oy etsivät niin ikään sijaisperheitä 
pääasiassa alle 12-vuotiaille sijoitetuille lapsille.  

- Sijaisperheeltä toivotaan vankkaa sitoutumista sijoitettavaan lapseen ja syvällistä halua ymmärtää ja 
hyväksyä lasten monimuotoinen elämänhistoria. Sijaisvanhemmilta odotetaan myös valmiutta kohdata 
omat kasvun tarpeet, joita sijaisvanhemmuus tuo tullessaan, muistuttaa vastaava sosiaalityöntekijä Tiina 
Mäntymaa Tapiolan SOS-Lapsikylästä. 

Perhehoitolakiin tehtiin 1.7.2016 muutoksia, joiden yhtenä tavoitteena on lisätä perhehoitajan tehtävän 
kiinnostavuutta. 

- Nyt tehdyt muutokset mahdollistavat entistä paremmin perhehoitajaksi ryhtymisen, sillä ne parantavat 
perhehoidon tukea, kiittää perhehoitoliiton toiminnanjohtaja Pirjo Hakkarainen. 

Muutosten myötä päätoimisille perhehoitajille tarjotaan esimerkiksi hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. 
Myös vapaan määrä nousi. 

 

Sijaisperheestä pysyvyyttä ja läheisiä ihmissuhteita 

 

Kampanjan teemana ovat tänä vuonna pysyvyys ja kiintymys, joita jokainen lapsi tarvitsee kasvunsa ja 
kehityksensä tueksi. Lapsi tarvitsee luotettavaa vanhemmuutta, turvallisen kodin ja arjen sekä 
mahdollisuuden kiinnittyä sekä kiintyä. Huostaan otettu lapsi elää sijaisperheessä perheen jäsenenä 
luontevassa kasvuympäristössä. Sijaisperheen merkitys lapsen kehitykselle on todettu merkittäväksi 



erityisesti lapsen kiintymyssuhteen muodostumisen kannalta. Sijaisperheessä lapsi saa myös mallin hyvästä 
perhe-elämästä ja oppii elämän perusasioita. 

Kampanjan suojelijana toimii lastenpsykiatrian dosentti, lasten- ja nuorisopsykoterapeutti Jari Sinkkonen.  

Ajoissa kotiin -kampanjaa koordinoi Perhehoitoliitto ry, joka on alueellisten sijaisvanhempien ja 
perhehoitajien yhdistysten kattojärjestö. Perhehoitoliitto myös ylläpitää sijaisvanhemmaksi.fi-sivustoa, joka 
tarjoaa tietoa sijaisvanhemmuudesta. 

Kampanjassa on tänäkin vuonna mukana kuntia, sijaishuollon alueellisia yksiköitä, perhehoitoa tarjoavia 
yrityksiä sekä järjestöjä. Kampanjan aikana järjestetään eri puolilla maata infotilaisuuksia 
sijaisvanhemmuudesta. Niistä löytyy tietoa sijaisvanhemmaksi.fi-sivuilta osoitteesta 
www.sijaisvanhemmaksi.fi/ ajoissa_kotiin_-kampanja/tapahtumakalenteri.  

 

Autamme mielellämme haastateltavien etsimisessä.  

 

Lisätiedot: tiedottaja Kirsi-Marja Nurminen, puh. 040 310 1446, kirsi-marja.nurminen@perhehoitoliitto.fi 

www.sijaisvanhemmaksi.fi | www.perhehoitoliitto.fi 

 

Tilaa uutiskirjeemme osoitteesta www.perhehoitoliitto.fi/ajankohtaista/uutiskirjeet. 

 


