
Arvoisa kansanedustaja
Vuoden 2012 alusta lukien perhehoidosta tulee sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto. Lastensuojelulakiin 
tehdyllä muutoksella halutaan parantaa huostaan otettujen lasten ja nuorten mahdollisuuksia päästä sijaisper-
heeseen. Perhehoidon osuus on tällä hetkellä vain noin 33 %, joten sijaisperheitä tullaan tarvitsemaan runsaasti 
lisää. Uusien sijaisperheiden rekrytointi olisikin välttämätöntä toteuttaa valtion rahoituksella. Rekrytoinnin vah-
vistamisen lisäksi perhehoidon määrän lisääminen edellyttää perhehoidon lainsäädännön kokonaisuudistuksen 
käynnistämistä välittömästi.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa perhehoidon lainsäädännön kehittämistä on luvattu jatkaa. 
Korjaamista vaativat edelleen muun muassa perhehoitajien sosiaaliturvaan liittyvät asiat. Keväällä Eduskunnan  
sosiaali- ja terveysvaliokunta kiirehti mietinnössään perhehoitoa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta 
sekä perhehoidon valtakunnallisen toimintaohjelman laatimista. Valtakunnallisilla toimenpiteillä tulisi varmistaa 
perhehoidon kokonaisvaltainen ja systemaattinen kehittäminen.

Viikonloppuna käynnistyy jo neljännen kerran Perhehoitoliiton koordinoima valtakunnallinen Ajoissa kotiin® 
-kampanja uusien sijaisperheiden saamiseksi. Kaksiviikkoisella kampanjalla pyritään myös lisäämään yleistä 
tietoisuutta sijaisvanhemmuudesta ja perhehoidon monimuotoisuudesta. Kampanjan suojelijana toimii Raha-
automaattiyhdistyksen toimitusjohtaja Sinikka Mönkäre, ja sen valtakunnalliset avajaiset järjestetään 10.9. 
Tampereella. 

Tällä hetkellä kampanjan kustannukset jaetaan Perhehoitoliiton ja kampanjaan osallistuvien kaupunkien, kuntien 
ja perhehoidon yksiköiden kesken. Jotta perhehoitoon pääsy voitaisiin turvata tasavertaisesti maan eri osissa, 
tulisi kampanjan rahoitus järjestää valtion varoista.

Rekrytointikampanjaan liittyen kutsumme teidät, arvoisat kansanedustajat, katsomaan 
 
dokumenttielokuvan Ikuisesti sinun keskiviikkona 28.9. klo 16 
Kansalaisinfoon, Eduskunnan Pikkuparlamenttiin. 
 
Elokuvan on käsikirjoittanut ja ohjannut Mia Halme. Dokumentti kattaa koko sijaishuollon 
kaaren seuraamalla kolmea eri tarinaa: pieni lapsi tuodaan vastaanottokotiin, teini-ikäinen 
tyttö elää arkeaan sijaisperheessä ja pitää yhteyttä vankilassa olevaan isäänsä sekä 7- ja 
9-vuotiaat sisarukset kotiutetaan biologisen äitinsä luo viiden sijaiskodissa vietetyn vuoden 
jälkeen. Dokumentti sai ensi-iltansa Helsingin DocPoint-elokuvafestivaaleilla viime tam-
mikuussa ja se on tulossa elokuvalevitykseen marraskuussa. Ikuisesti sinun -dokumenttia 
esitetään syyskuussa myös Ajoissa kotiin -kampanjan tapahtumissa. Elokuvan kesto on 75 
minuuttia.
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