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ON TARKOITETTU
Suomeen tulee vuosittain lapsia ja nuoria ilman vanhempiaan hakemaan
turvapaikkaa. Ilman huoltajaa tulleilla lapsilla on monenlaisia haasteita
arjessa: yksinäisyys, ystävien ja luotettavien aikuisten puute, huoli
perheestä sekä nuorelle kasaantuneet paineet onnistumisesta ja
pärjäämisestä.
Kun ilman huoltajaa saapuneelle alaikäiselle on myönnetty oleskelulupa,
hänen asumisensa, hoiva, huolenpito ja kasvatus voidaan järjestää myös
perhehoidossa.YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (LOS) mukaan
jokaisella lapsella on oikeus perheeseen. Niissä tilanteissa, joissa lapsi
ei voi saada omaa perhettään Suomeen, LOS:n mukaan lapsen tulee
saada erityistä suojelua, tukea ja hoitoa valtiolta. Tällainen hoito voi olla
esimerkiksi perhehoitoa.
Muualla Euroopassa perhehoidosta on hyviä kokemuksia: lapset oppivat
kielen, 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 yksinäisyyttä, luovan sosiaalisia verkostoja ja
vahvistavan osallisuutta yhteiskuntaan.

VALMENNUSTA JA TUKEA
Lasten ikä, taustat ja tarpeet ovat erilaisia ja monenlaiset perheet voivat toimia
sijaisperheenä. Ilman huoltajaa tulleiden lasten sijaisvanhemmiksi haluaville on kehitetty oma valmennusmalli. Ennakkovalmennuksen tehtävänä on antaa mahdollisuus tutustua nuorten tilanteeseen ja sijaisvanhemmuuteen sekä auttaa perheitä
arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.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 perhehoitoon muuttaminen
• tietoa sijaisvanhemmuudesta, sijaissisaruudesta, lastensuojelusta ja
perhehoidosta.
Lapsen tai nuoren muutettua perheeseen sijaisvanhemmat saavat tukea lapsen
kasvatuksessa ja hoidossa.

YLEISTÄ ILMAN HUOLTAJAA MAAHAN
TULLEIDEN LASTEN PERHEHOIDOSTA
Ilman huoltajaa tulleiden lasten perhehoitoa ohjaa kotoutumislaki (1386/2010,
27 §) ja perhehoitolaki (263/2015). Kotouttavassa perhehoidossa päätös asumisesta voidaan tehdä asumispalveluna sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaan.
Sijoitus perhehoitoon on mahdollista myös lastensuojelulain mukaisesti, mutta
Suomessa ilman huoltajaa tulleiden lasten ei kuitenkaan lähtökohtaisesti katsota
olevan lastensuojelun tarpeessa. Kotoutumislain mukaisessa perhehoidossa 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. Perhehoitolaki määrittelee perhehoitajan sekä kunnan oikeudet ja velvollisuudet. Kunta
päättää perhehoitoon liittyvän sosiaalityön järjestämisestä ja työnjaosta oman
organisaationsa sisällä. Tärkeää on maahanmuuttajapalveluiden ja perhehoidon
välinen yhteistyö. Kunta voi hakea perhehoidon kustannukset valtiolta kotoutumislain mukaisina pakolaisten erityiskustannuskorvauksina. Korvauksista sovitaan
paikallisen ELY-keskuksen kanssa.
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Pelastakaa Lapset ry
Koskelantie 38, PL95, 00610, Helsinki
Puh. 010 843 5000
www.pelastakaalapset.fi
Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka
edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

