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Onko perheessäsi tilaa lapselle?  

– Joku lapsi voi tarvita juuri sinua sijaisvanhemmakseen.  
 
 
Lapsi tarvitsee kodin, jossa hänen on turvallista kehittyä ja kasvaa. Jos vanhemmilla on vaikeuksia 
taata lapselle riittävä hoiva ja huolenpito, lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja lapsia. 
Joskus tuki ei kuitenkaan riitä ja lapsi joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle. Tavoitteena on, 
että näistä lapsista mahdollisimman moni pääsisi sijaisperheeseen. Sijaisperheessä lapsi saa uuden 
mahdollisuuden kokea vakaata perhe-elämää, luoda läheisiä ihmissuhteita ja oppia elämän perus-
asioita. Sijaisperheessä lapsi asuu niin pitkään kuin hän tarvitsee sijoitusta. Sijaisperheeksi voi ryh-
tyä tavallinen perhe, jossa vanhemmilla on aikaa sekä valmiudet rakastaa ja kasvattaa lasta. Sijais-
vanhemmilta ei edellytetä tiettyä koulutus- tai työtaustaa, vaan heidät valmennetaan tehtävään. Si-
jaisvanhempi voi olla myös lapsen sukulainen tai muu läheinen. 
 
Arvostamme kiinnostustanne sijaisvanhemmuuteen ja toivomme yhteistyön käynnistyvän kanssan-
ne! Päijät-Hämeen perhehoito valmentaa sijaisvanhempia seudullisesti Päijät-Hämeen kunnille. 
Toivomme, että tämä tietopaketti antaa Teille riittävästi tietoa sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä, en-
nakkovalmennuksen tärkeydestä sekä PRIDE -valmennuksen tavoitteista ja tarkoituksesta.  
 
 
 
Kuka voi ryhtyä sijaisvanhemmaksi? 
 
Voidakseen ryhtyä sijaisvanhemmaksi perhehoitoyksikkömme kautta perheeltä edellytetään seuraa-
via asioita:  
 
 
1. Perhesuhteet ja lasten lukumäärä 

 
Sijaisperheiksi tarvitaan erilaisia perheitä. Sijaisvanhemmat voivat olla avo- tai avioliitossa. 
Heillä voi olla omia lapsia tai he voivat olla lapsettomia. Myös uusperheet voivat ryhtyä si-
jaisperheeksi. Sijaisperheeksi ryhtyminen on aina koko perheen yhteinen asia ja tuo muutoksia 
kaikkien perheenjäsenten elämään. Tästä syystä on tärkeää, että kumpikin vanhemmista on ha-
lukas sijaisvanhemmaksi ja myös perheessä asuvien lasten ajatukset huomioidaan.  
 
Myös yksinhuoltaja tai yksin elävä voi ryhtyä sijaisvanhemmaksi. Jokaisen lapsen kohdalla 
sopivimman sijoituspaikan arviointi tehdään yksilöllisesti. Joillekin lapsille sijaisvanhemmak-
si voi hyvin sopia henkilö, joka ei elä parisuhteessa. Erityisesti yksinhuoltajan tai yksin asu-
van kohdalla on tärkeää, että omasta verkostosta (sukulaiset, ystävät jne.) saa tukea sijaisvan-
hemmuuteen.  

 
Sijaisperheessä voi olla sijoitettuja lapsia enintään neljä. Perheessä asuvat alle kouluikäiset 
lapset sekä erityistä huolenpitoa tai hoitoa vaativat henkilöt huomioidaan luvussa mukana.  Jos 
perheessä on siis esimerkiksi kaksi omaa alle kouluikäistä lasta, perheeseen voidaan sijoittaa 
enintään kaksi lasta. Lukumäärä voi ylittyä, jos sijoitetut lapset tai nuoret ovat sisaruksia.  
Lasta sijoitettaessa harkitaan aina minkä ikäinen lapsi ja kuinka monta lasta (sisarukset) per-
heeseen sopii. Sijoitetun lapsen ei välttämättä tarvitse olla perheen nuorimmainen.  
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Perheolosuhteet tarkistamme väestörekisteristä, josta ilmenee syntymäaika, siviilisääty ja lap-
set.  

 
2. Ikä 
 

Sijaisvanhemmiksi ryhtyville ei ole määritelty ehdottomia ikärajoja. Periaatteena on, että van-
hempi sopisi ikänsä puolesta lapsen biologiseksi vanhemmaksi. Joissakin tapauksissa, esimer-
kiksi sukulaissijaisvanhemmuudessa, ikäkysymys harkitaan aina yhdessä sijoittajan kanssa. 
Haemme sijaisperheitä eri-ikäisille lapsille, myös koululaisille ja nuorille. Vaikka perheeseen 
ei sijoitettaisi vauvaa sijaisvanhempien iän vuoksi, he voivat hyvin olla sijaisperheenä van-
hemmalle lapselle.  

 
3. Asunto-olosuhteet 
 

Normaalikokoinen perheasunto riittää sijaisperheelle. Sijoitetuille lapsille tai nuorille on luon-
nollisesti pystyttävä takaamaan omaa tilaa mm. läksyjen tekoon ja tarvittaessa yksinoloonkin. 
Olosuhteiden ei tarvitse olla ylelliset, tavallinen keskivertokoti on riittävä. Riittävän tilan li-
säksi huomioimme ympäristön sopivuuden ja turvallisuuden lapselle. Paras tapa todeta olo-
suhteiden soveltuvuus on kotikäynti. Teemme kotikäynnin valmennuksen aikana.  Kotikäyn-
nillä tavataan myös perheen lapset.  

 
4. Terveydentila 
 

Sijaisvanhemman fyysisen ja psyykkisen terveydentilan täytyy olla hyvä. Hänellä ei voi olla 
sellaista sairautta tai vammaa, joka rajoittaisi hänen toimintakykyään ja vaikuttaisi hänen ky-
kyynsä olla sijaisvanhempi. Sairaus tai vamma ei välttämättä ole este, vaan se riippuu sairau-
den tai vamman laadusta ja vakavuudesta. Pyydämme lääkärinlausunnot kaikilta sijaisvan-
hemmiksi aikovilta.   

 
5. Toimeentulo  
 

Sijaisvanhempien toimeentulon tulee olla riittävä, varakkuutta ei edellytetä. Tarvittaessa pyy-
dämme verotodistuksen tai muita virallisia tietoja toimeentulostanne. Sijaisperheeksi ryhtyvä 
perhe ei voi elää säännöllisen toimeentulotuen varassa. Jos vanhemmilla on taloudellisia huo-
lia, ne saattavat heijastua vanhemmuuteen ja aiheuttaa epävakautta lapsen arjessa. Sijaisvan-
hemmat saavat kuukausittain perhehoitajalain mukaista hoitopalkkiota ja kulukorvausta. Kor-
vausten suuruus vaihtelee, mutta varsinaisesti sijaisvanhemmuudella ei ansaitse.  
 

6. Perhetilanteen ja taustan selvitys 
 

Ennen ennakkovalmennuksen alkamista tarkistamme valmennukseen tulevan perheen tiedot 
sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmistä. Päijät-Hämeen ulkopuolella asuvasta perheestä pyy-
dämme lausunnon perheen asuinkunnan sosiaalitoimelta. Kysymme, onko heillä tiedossa asi-
oita, jotka voisivat olla esteenä sijaisvanhemmaksi ryhtymisessä. 

 
 
7. Rikosrekisteri  
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Ennen valmennukseen tuloa pyydämme Teitä esittämään rikosrekisteriotteen (laki lasten kans-
sa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Pyydämme myös toimittamaan tie-
dot poliisin asiakirjoista (omien tietojen tarkistusoikeuden käyttäminen). Se, että on rikosre-
kisteri tai merkintöjä poliisin asiakirjoista, ei automaattisesti tarkoita sitä, että ette voi ryhtyä 
sijaisvanhemmaksi, vaan siihen vaikuttavat mm. teon vakavuus ja ajankohta.  

 
8. Ennakkovalmennukseen osallistuminen 
 

Kaikki sijaisperheet valmennetaan ennakkoon tehtävään. Käytämme PRIDE – valmennusta. 
Se on ryhmämuotoinen valmennus, jota järjestämme säännöllisesti 2 – 3 kertaa vuodessa. Mi-
käli perheessä on kaksi aikuista, kummankin edellytetään osallistuvan valmennukseen.  
 
Sukulais- ja läheisverkostoon kuuluville perheille järjestämme tarvittaessa ryhmä- tai perhe-
kohtaista valmennusta.  Edellytämme molempien vanhempien läsnäoloa valmennuksessa.  
 
Valmennuksen aikana perheen kanssa arvioidaan yhdessä heidän halukkuuttaan ja valmiuksi-
aan sijaisperheeksi.  

 
 
Tehtävänämme on varmistaa, että lapsi saa turvallisen kodin, kun hänet sijoitetaan sijaisperheeseen. 
Uskomme, että Teidänkin tavoitteenne on työskennellä lapsen parhaaksi ja siihen tarvitsemme yh-
teistyötä. Yhteistyö edellyttää avoimuutta ja rehellisyyttä. Joudutte kertomaan hyvin henkilökohtai-
sia tietoja itsestänne ja perheestänne. Asioita, joita harvoin jaetaan muiden kanssa. Keskustelut ovat 
täysin luottamuksellista.  
 
 
 
Miksi tietoa ja valmennusta tarvitaan?  
 
PRIDE-valmennuksen tavoitteena on antaa Teille riittävästi tietoa voidaksenne tehdä tietoisen pää-
töksen sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä. Valmennus antaa mahdollisuuden "sovittaa sijaisvanhem-
man takkia" ja saada tietoa siitä, mitä sijaisvanhemmaksi ryhtyminen merkitsee ja millaisia val-
miuksia tehtävässä edellytetään. Valmennus on myös oppimisprosessi. Sen tarkoituksena on auttaa 
osallistujia kehittämään niitä tietoja ja taitoja, joita sijoitettujen lasten hoidossa ja kasvatuksessa 
tarvitaan. PRIDE-valmennus auttaa perheitä auttamaan lapsia. Ennen valmennusta ei tarvitse päät-
tää sitä ryhtyykö sijaisvanhemmaksi vai ei, vaan päätös tehdään vasta valmennuksen jälkeen. Jokai-
sella sijaisperhettä tarvitsevalla lapsella on oikeus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen ja 
toisaalta sijaisvanhemmilla on oikeus tietää mihin he ovat ryhtymässä ja saada ennakkovalmennus 
tehtävään. Kenenkään ei tarvitse eikä pitäisi joutua aloittamaan sijaisvanhempana ilman ennakko-
valmennusta.  
 
Teillä on ehkä omia lapsia tai olette muuten olleet paljon tekemisissä lasten kanssa ja tiedätte paljon 
lapsista. On ymmärrettävää, jos Teille herää kysymyksiä tiedon ja valmennuksen tarpeellisuudesta. 
"Miksi kaikki tämä valmennus ja opetus, mihin tarvitsen valmennusta? Voihan kuka tahansa hank-
kia omankin lapsen ilman valmennusta"! Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja pohdintoja! Olette oi-
keassa siinä, että monella sijaisvanhemmuutta harkitsevalla on paljon kokemusta lapsista, mutta se 
ei riitä. Sijoitetuilla lapsilla on erityistarpeita, joiden takia sijaisvanhemmat tarvitsevat muitakin 
kuin vanhemmuuden tietoja ja taitoja. Näitä tietoja ja taitoja kutsutaan PRIDE-valmennuksessa 
valmiuksiksi.  
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Lapsen sijoituksen syynä ovat useimmiten vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat, vanhem-
pien jaksamattomuus sekä lasten kaltoin kohtelu tai heidän hoitonsa laiminlyönti. Aikaisemmat ko-
kemukset vaikuttavat lapsen käyttäytymiseen ja kehitykseen. Sijoitetun lapsen ikä- ja kehitystaso 
eivät todennäköisesti vastaa toisiaan. Lapsi voi reagoida ja käyttäytyä hyvin eri tavalla kuin muut 
saman ikäiset lapset. Tavalliset kasvatukselliset keinot eivät tästä syystä aina toimikaan. Sijaisvan-
hempi joutuu arjessa toimimaan sijoitetun lapsen kanssa hyvin eri tavalla kuin hän toimii esim. 
omien biologisten lastensa kanssa. Tämä tuo haasteellisuutta hoito- ja kasvatustehtävään.  
 
Sijaisvanhemmuuteen liittyy merkittävänä osana yhteistyö lastensuojelun työntekijöiden ja lapsen 
vanhempien sekä muiden lapselle läheisten ihmisten kanssa. Sijaisvanhemmuus on jaettua van-
hemmuutta. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa ja sukuunsa. Yhteydenpito ja lapsen 
perhesuhteiden tukeminen ovat tärkeä osa sijaisvanhemmuutta ja merkityksellisiä lapselle ja nuorel-
le. Hyvät suhteet lapsen syntymäperheeseen ja muuhun sukuun takaavat yleensä myös parhaan on-
nistumisen lapsen hoidossa ja kasvatuksessa. Tapaamiset ja yhteydenpito sovitaan sosiaalityönteki-
jän, sijaisvanhempien, lapsen/nuoren ja biologisten vanhempien kesken. Lapsi tai nuori tapaa omia 
vanhempiaan sovitusti joko sijaisperheessä, biologisten vanhempiensa luona tai muussa paikassa. 
Myös muu yhteydenpito esim. puhelin- ja sähköpostiyhteydenpito on tärkeää.  
 
 
 
PRIDE-valmennuksen sisältö ja kesto 
 
Ennen valmennusryhmän kokoamista perhe tavataan ja tarkistetaan ns. ehdottomat esteet valmen-
nukseen osallistumiselle.  PRIDE-valmennus sisältää yhdeksän ryhmätapaamista, kaksi perhekoh-
taista tapaamista, kirjallisia kotitehtäviä, kotikäynnin sekä yhteisen arvioinnin. Ryhmätapaamiset 
ovat arki-iltaisin kahden viikon välein ja yksi tapaamiskerta on kolme tuntia. Koko valmennus kes-
tää noin 5 kuukautta. Kouluttajina toimivat perhehoidon sosiaalityöntekijä ja kokenut sijaisvanhem-
pi, jotka ovat saaneet PRIDE-kouluttajakoulutuksen. Ryhmään voidaan ottaa kerrallaan 6 – 9 per-
hettä. Ryhmämuotoisessa valmennuksessa halutaan hyödyntää jokaisella osallistujalla jo oleva tieto, 
taidot ja kokemukset koko ryhmän käyttöön. Perhekohtaisilla tapaamisilla keskitytään kotitehtävien 
kautta tutkailemaan omien elämänkokemusten vaikutusta sijaisvanhemmuuteen. Perheet kustantavat 
kurssimateriaalin (noin 60 e) itse. Muita maksuja ei ole. Sitoutuminen valmennukseen vie paljon 
aikaanne, mutta paljon suurempi panostus on mahdollinen sitoutuminen sijaisvanhemmuuteen.   
 
Ryhmätapaamisten teemat:  
 

1. Lapsen oikeus perheeseen – perheen oikeus valmennukseen 
Mitä on PRIDE-valmennus? 
PRIDE-valmennuksen yhteys lastensuojeluun 
Mitä on perhehoito ja mitä valmiuksia sijaisvanhemmalta edellytetään?  

 
2. Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen -perheen oikeus tukeen 

Pysyvyyden ja jatkuvuuden merkitys sijoitetulle lapselle 
Yhteistyön ja tiimityön merkitys perhehoidossa 
Sijaissisaruus 

 
3. Lapsen tarve kiintymykseen 

Kiintymyksen syntyminen ja sen merkitys lapsen kehitykselle 
Kehitykselliset viiveet – syitä ja vaikutuksia 
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4. Lapsen mahdollisuus selviytyä menetyksistä 
Millaisia menetyksiä sijoitetut lapset ovat kokeneet? 
Millaisia tunteita ja reaktioita menetyksen kokemukseen liittyy? 
Lapsen tukeminen surussa.  

 
5. Lapsen oikeus perhesuhteisiin 

Lapsi ja perhesuhteet 
Tietoa siitä miten lapsen perhesuhteita ylläpidetään ja tuetaan sijaisperheessä. 

 
6. Lapsen oikeus hoivaan, huolenpitoon ja turvallisiin rajoihin 

Lapsen hoidon ja kasvatuksen tarkoitus ja tavoite 
Kasvatuksen haasteellisuuden ymmärtäminen 
Toimiva kasvatus 

 
7. Tietoa ja kokemuksia perhehoidosta ja sijaisvanhemmuudesta 

Tapaaminen, jossa on perhehoidon asiantuntijoista koottu paneeli 
 

8. Tietoa perhehoidon käytännöistä 
 

9. Muutokseen valmistautuminen 
Mietitään muutoksia, joita lapsi tuo mukanaan 
Miten perhettä ja lasta tuetaan 
Yhteiseen arviointiin ja päätöksen tekoon valmistautuminen  

 
 
 
PRIDE-valmennuksen yhteinen arviointi ja lapsen sijoitus perheeseen 
 
PRIDE-valmennus auttaa niin Teitä kuin kouluttajiakin arvioimaan valmiuksianne ja haluanne ryh-
tyä sijaisvanhemmaksi. Monet haluavat auttaa, mutta kaikilla ei ole riittäviä tietoja ja taitoja voidak-
seen ryhtyä sijaisvanhemmaksi.  PRIDE-valmennuksessa perhe ja kouluttajat arvioivat yhdessä per-
heen valmiuksia. Sijaisvanhemmilta vaadittavia valmiuksia ovat: 

 
 lapsen suojeleminen ja hoivaaminen  
 lapsen yksilöllisen kehityksen tukeminen  
 lapsen läheisten ihmissuhteiden turvaaminen (mm. suhteet vanhempiin) 
 sitoutuminen lapseen  
 lapsen asioiden hoitaminen yhdessä hänen verkostonsa kanssa 

 
Valmentamamme perhe, joka on halukas sijaisvanhemmaksi ja joka on hyväksytty sijaisperheeksi, 
sitoutuu olemaan käytettävissämme kahden vuoden ajan. Mikäli tänä aikana ei perheeseen sijoiteta 
päijäthämäläistä lasta, perhe voi hakeutua sijaisvanhemmaksi muualle. Lapsen sijoittamisen ajan-
kohta perheeseen valmennuksen jälkeen vaihtelee suuresti. Sijoituksen lähtökohtana ovat aina sijoi-
tettavan lapsen tarpeet ja sijaisperhe valitaan niiden perusteella. Sijoituksessa pyritään aina löytä-
mään lapselle perhe, jolla on parhaat valmiudet vastata lapsen tarpeisiin mahdollisimman hyvin.  
 
 



 7

Kiinnostuitko? 
 
Ota yhteyttä  
 
 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä  
Perhe- ja sosiaalipalvelut/ Perhehoito 
PL 130, 15101 Lahti 
 
 
Pirjo Seppälä  Saara Tuori 
Sosiaalityöntekijä  Sosiaalityöntekijä 
pirjo.seppala1@phhyky.fi saara.tuori@phhyky.fi 
P. 050 3987602  P. 044 4163696 
 
 
 
www.facebook.com/lahdenseudullinenperhehoito 
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