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1. Luoda edellytyksiä lapsen edun mukaisten perheen 
jälleenyhdistämisten lisäämiseksi lastensuojelun perhe-
hoidossa.
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2. Lisätä perhehoidossa asuvien lasten ja heidän
perheidensä hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. 
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3. Kehittää suunnitelmallinen työmalli perheen jälleen-
yhdistämiseen. 

4. Vaikuttaa yhteistyön ja osallistavan toimintakulttuurin
lisääntymiseen lastensuojelun perhehoidossa. 



KUMPPANIT

• Tampereen kaupunki

• Pelastakaa Lapset ry

• Perhehoitokumppanit 
Suomessa Oy

• Perhehoitoliitto ry 

• SOS-lapsikyläsäätiö

• Suomen Kasvatus- ja 
perheneuvonta/VOIKUKKIA-
toiminta

Lisäksi

• Tampereen Nuoret Kehittäjät 

• Pesäpuun Selviytyjät

• Pesäpuun Salapoliisitoiminta

• Kaikille eväät elämään –
verkosto/Lastensuojelun 
Keskusliitto

• Pirkanmaan Perhehoitajat ry

• Tampereen 
yliopisto/Yhteiskuntatieteiden 
tdk, sosiaalityö



TOIMINTA

1. PERHEHOIDOSSA ASUVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ 

HYVINVOINNIN LISÄÄMINEN JA SYRJÄYTYMISEN ESTÄMINEN
 Lasten, nuorten ja aikuisten foorumit

 Vaikuttamistyö kokemusasiantuntijoiden kanssa

2. SUUNNITELMALLISEN TYÖMALLIN KEHITTÄMINEN PERHEIDEN 
JÄLLEENYHDISTÄMISEEN
 Benchmarking (ml. palveluntuottajat)

 Työntekijöiden miniseminaarit

 Perheen jälleenyhdistämiscasien valinta ja seuranta

 Suunnitelmallisen työmallin kuvaaminen, kokeilu, juurruttaminen ja levittäminen



3. VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 

 Laaja yhteiskunnallinen vaikuttaminen: sähköinen viestintä ja sosiaalinen 
media (FB, Twitter, Instagram), blogit, videot, infograafit

 Ammattilaisille suunnattu vaikuttamistyö: portaalit ja tietopankit, foorumit, 
tapahtumat, seminaarit, koulutus

 Viestintä- ja vaikuttamistyö kumppaneiden kanssa

4. TUTKIMUSYHTEISTYÖ JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

 Tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tdk:n (SOC)/ 
sosiaalityö kanssa

 Arviointi: Kohderyhmät – Kumppanit – Työntekijät 

TOIMINTA



Tuotoksena syntyy valtakunnallisesti käytettävissä oleva materiaali, jossa on 
kuvattu #Munperheet-toimintamalli suunnitelmalliseen perheen 
jälleenyhdistämiseen perhehoidossa. 

TULOKSET

1. Kokemustietoon ja tutkimustietoon perustuva suunnitelmallinen 
perheenjälleenyhdistämisen toimintamalli ja laatusuositukset on julkaistu, 
juurrutettu ja levitetty;

2. Pilottiyksiköissä lasten, nuorten ja perheiden osallisuus ja yhteistyökyky 
jälleenyhdistymisissä ovat lisääntyneet ja

3. lastensuojelutyöntekijöiden osaaminen on vahvistunut.

TUOTOKSET





Millaisia näiden lukujen tulisi 

sinusta olla vuonna 2020?

Huostaanoton lakkaamisten 

määrä 2013-2016 (0-17-vuotiaat)

2013    Alle 5  
2014 5   (1,3%)
2015  10   (2,6%)
2016  8   (2,0 %/ 
0,25 % perhehoidossa
olleista)  

KOKO MAA

Päättyneet 

huostaanotot 

perhehoidossa

(ml. ammatill. perhekodit 

perhekotiluvalla)

(THL, Lastensuojelu)

2013     53 (1,1 %)  
2014 69 (1,4 %)
2015  74 (1,5 %)
2016    99 (2,0 %)*

* 0-17-vuotiaiden päättyneet huostaanotot, joissa viimeisin sijaishuoltopaikka on ollut oma koti 182 lasta (3,7 %) vuonna 2016.



#Munperheet – www-sivut
www.pesapuu.fi -> Toiminta -> Perhehoidon kehittäminen -> 
Perheen jälleenyhdistäminen #Munperheet-hanke

Laura Linnamaa
https://pesapuu.fi/materiaalit/sijaisperheissa-asuvien-
lasten-ajatuksia-ikavasta/?_sft_material-type-cats=julkaisu

KATSO VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=ZrSCFBl3OQQ

LUE LISÄÄ

http://www.pesapuu.fi/
https://pesapuu.fi/materiaalit/sijaisperheissa-asuvien-lasten-ajatuksia-ikavasta/?_sft_material-type-cats=julkaisu
https://www.youtube.com/watch?v=ZrSCFBl3OQQ
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