Voisitko sinä ryhtyä perhehoitajaksi?
Sinua tarvitaan.

Perhehoitokumppanit (PKS) on perustettu tuottamaan vahvasti tuettua
ja turvallista perhehoitoa. Tuotamme korkealaatuisia, lapsi- ja perhelähtöisiä
lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja.
Vahvasti tuettu perhehoito mahdollistaa oikeuden perheeseen ja
perheelämään niillekin lapsille ja nuorille, jotka vaikeiden
elämänkokemustensa takia tarvitsevat erityistä tukea.

Lastensuojelun perhehoito on tarkoitettu
lapsille ja nuorille, jotka eivät voi omista tai
perheensä ongelmista johtuen asua omassa
kodissaan.
Perhehoito tarkoittaa hoidon järjestämistä
ympärivuorokautisesti perhehoitajan omassa
kodissa, johon sijoitettu lapsi tai nuori tulee
yhdeksi perheenjäseneksi. Lapsi tai nuori
voi olla huostaanotettu, jolloin perhehoidon
tarve on pitkäaikainen. Kyseessä voi myös olla
kiireellinen sijoitus tai lapsen ja hänen perheensä tilanteen vuoksi järjestetty avohuollon tukitoimi, jolloin perhehoidon tarve on
lyhytaikainen.
Perhehoidon muotoja ovat lyhyt- ja pitkäaikainen perhehoito, vanhemman ja lapsen
sijoitus yhdessä sijaisperheeseen sekä tukija lomitusperhehoito.

Miksi lapset ja nuoret tarvitsevat
perhehoitoa?
Lapsen tai nuoren tarve lastensuojelun perhehoitoon syntyy, kun hänen terveytensä, kehityksensä tai kasvuolosuhteensa vaarantuvat
hänen omassa kodissaan.
Päihde- ja mielenterveysongelmat sekä muut
vanhempien elämän vaikeudet ovat yleisimmät syyt lapsen sijoittamiseen oman kodin
ulkopuolelle.
Perhehoitoon tuleva lapsi tai nuori on usein
kokenut hoidon ja huolenpidon laiminlyöntiä,
hyväksikäyttöä, joutunut itse fyysisen tai
psyykkisen väkivallan kohteeksi ja /tai kokenut muihin perheenjäseniin kohdistuvaa
väkivaltaa. Huostaanoton ja lapsen sijoittamiseen johtavat tekijät ovat aina vakavia ja
lapsen sijoitus on lapselle ja hänen läheisilleen
aina iso kriisi.
Lastensuojelun ensisijainen tavoite on aina
tukea ja auttaa perhettä huolehtimaan lapsestaan siten, ettei lapsi tarvitsisi oman kodin
ulkopuolista hoitoa. Perheen yhdistäminen on
tavoitteena sijoituksen jälkeenkin, vaikka aina
se ei olekaan mahdollista. Alun perin pitkäaikaiseksikin arvioitu perhehoito voi päätyä
lapsen palaamiseen takaisin omien vanhempiensa luokse, kun huostaanoton ja lapsen
sijoituksen edellytyksiä ei enää ole.

Perhehoito on lasta ja nuorta varten
Perhehoidon lähtökohtana on aina perhehoitoon sijoitetun lapsen tai nuoren yksilöllinen tilanne, ja tarkoituksena hänen tarpeisiinsa vastaaminen. Perhehoidon tulee olla
lapsen edun mukaista.

Perhehoitoon tulevien lasten ja nuorten vaikeat
kokemukset ja niistä aiheutuvat tunteet näkyvät
usein heidän käyttäytymisessään. Lapsi saattaa
vaikuttaa joissakin asioissa ikäistään vanhemmalta, toisissa taas paljonkin ikäistään nuoremmalta. Taantuminen varhaisempiin kehitysvaiheisiin on tyypillistä lapselle, joka on kokenut
turvattomuutta, hoidon laiminlyöntiä ja muita
vaikeita asioita elämässään. Lapset ja nuoret,
joilla on ollut useita sijoituksia, voivat olla hyvin
epätietoisia ja hämmentyneitä yhä uudelleen
muuttuvista aikuisista ja tilanteista. Toistuvat
muutokset tuovat heidän elämäänsä turvattomuutta.
Perhehoidon keskeinen tarkoitus on turvata
lapselle ja nuorelle pysyvät sekä turvalliset suhteet aikuisiin, joihin he voivat luottaa. Lapselle
on tärkeää tuntea ja kokea kuuluvansa perheeseen yhtenä perheenjäsenenä. Perhehoidossa
hän saa myös omaan elämäänsä mallin hyvästä
perhe-elämästä. Mitä nuoremmasta lapsesta on
kyse, sitä tärkeämmäksi nousee lapsen tarve
kiinnittyä perheeseen sekä lapsen ja sijaisvanhempien välisen kiintymyssuhteen syntyminen.

Voisitko sinä olla perhehoitajamme?

“Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus
turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.”

PKS etsii perhehoitajia ensisijaisesti lapsille ja
nuorille, jotka tarvitsevat vahvasti tuettua perhehoitoa. Tarvitsemme erilaisia perhehoitajia, voit olla
perheellinen tai yksin elävä, sinulla voi olla lapsia tai
voit olla lapseton.
Vahvasti tuettu perhehoito edellyttää yleensä toisen
vanhemman kotiin jäämistä ja sitoutumista kokoaikaiseen perhehoitajan tehtävään. Kokemus lasten
parissa työskentelystä katsotaan perhehoitajillemme
eduksi.

Tuki perhehoitajille perustuu
Tiimivanhemmuus™ -malliin
Tiimivanhemmuus™ -mallin mukainen tuki huomioi
sen, että sijoitetuilla lapsilla on heidän
elämänkokemuksiinsa liittyviä terapeuttisia erityistarpeita, joihin perhehoitajien ja muiden lapsen
elämässä vaikuttavien toimijoiden on vastattava.
Turvallinen ja välittävä perhe sekä ympäristö on
lapselle paras mahdollinen tuki.

Perhehoitajaltamme edellytetään:
• Vahvaa halua auttaa lasta/nuorta ja viettää
aikaa tämän kanssa
• Valmiutta tukea lasta/nuorta yhteydenpidossa
hänen läheisiinsä ja avarakatseisuutta erilaisia
elämäntilanteita kohtaan
• Valmiutta ja halua sitoutua perhehoitajan
tehtävään
• Valmiutta ottaa vastaan ohjausta, kinnostusta
osallistua tarjottuihin jatkokoulutuksiin ja
valmiutta dokumentoida lapsen elämää
sijoutuksen ajalta
• Turvallista elinympäristöä
• Halua saada aikaan muutoksia lasten/nuorten
elämässä
• Toisella vanhemmista mahdollisuutta
kokoaikaiseen perhehoitajan tehtävään
• Erityistä valmiutta tiiviiseen yhteistyöhön
PKS:n työntekijöiden ja lapsen asioista
vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa
Lisäksi edellytämme lääkärinlausuntoa terveydentilasta, tarkastamme rikosrekisteriotteen ja
pyydämme kotikunnan sosiaalitoimen lausuntoa perheen esteetttömyydestä tehtävään.

Tarjoamme sinulle:
• Hyvän ennakkovalmennuksen ja yhteisen
arvioinnin soveltuvuudestanne perhehoitajaksi
• Tiimivanhemmuus™ -mallin mukaisen tuen
• Vahvasti tuetun perhehoidon edellyttämää
säännöllistä täydennyskoulutusta
• Säännölliset sosiaalityöntekijän käynnit vähintään
kerran kuukaudessa sekä tiiviin yhteydenpidon
• Perhehoidon ohjaajan työskentelyn ja tuen
perhehoitajalle ja lapselle tarvittaessa
• Lapsen tarvitsemien palveluiden (terveydenhuolto,
koulu ym) järjestämisen ja turvaamisen
• Tarvittaessa käytännön tukea arkeen
• Säännölliset työnohjaukselliset ryhmät ja
vertaistukea
• 24/7 ammatillisen päivystyksen
• 24 vuorokautta vapaata ja sen
järjestämisen tarvittaessa
lomitusperheen avulla
• Virkistystoimintaa koko
Pidämme
perheelle

huolta
sinusta!

”
Myönteisiä ja
kestäviä muutoksia
lasten elämään ”

Perhehoidossa lapsi ja nuori on keskiössä.
Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen ja
nuoren:
•
•
•
•
•

fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen
koulunkäynnin tukemiseen
perhe- ja ihmissuhteiden tukemiseen
harrastuksiin
virkistystoimintaan

Jokaista lasta ja nuorta autetaan saavuttamaan eheä elämänpolku ja kaikki kehitysmahdollisuutensa. Lähtökohtina ovat
lasten ja nuorten oikeus osallisuuteen,
kuulluksi tulemiseen ja omaan elämäänsä
vaikuttamisen mahdollisuuteen.

SOITA

Kerromme lisää!

0800 185 222
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044 565 3226
Etelä-Suomi:
Perhehoitopalveluiden johtaja
Katja Halonen
044 565 3101
www.perhehoitokumppanit.fi
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PKS on osa Avosylin yhtymää

