
Pelastakaa Lapset ry

Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2017
Pelastakaa Lapset on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Lastensuojelutyössämme 
lähtökohtana on lapsen edun ja lapsen oikeuksien toteutuminen ja lasten osallisuuden 
vahvistuminen. Tuemme lapsia ja nuoria, heidän vanhempiaan sekä lomakoti-, tukiperhe-, 
sijais- ja adoptiovanhempia toimivaan vuorovaikutukseen ja turvalliseen vanhemmuuteen. 
Lasten ja perheiden omien verkostojen kanssa työskentely on tärkeä lähtökohta työssämme. 
Tehtävämme on järjestömme mission mukaisesti parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan, 
sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Pelastakaa Lasten lastensuojelupalvelut tarjoavat kunnille mahdollisuuden täydentää omaa palveluvalikkoaan 
lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja lastensuojelupalveluiden tarpeissa. Palvelumme kattavat perhehoidon, 
lastenkotityön, perhekuntoutuksen, adoptiotoiminnan, lastensuojelun avohuollon sekä lapsiperheiden sosiaa-
lipalvelut. Lisäksi tarjoamme kunnille asiantuntijapalveluita ja koulutuksia, joita on mahdollista räätälöidä kul-
loiseenkin tilanteeseen sopiviksi. 

Palveluksessamme on suuri joukko päteviä sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja (AMK) sekä muita sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja kasvatuksen ammattilaisia. Aluetoimistojen, perhekuntoutusyksiköiden ja lastenkotien 
työntekijöillä on mahdollisuus järjestön asiantuntijoiden, kuten ylilääkärin, lakimiehen, psykologin ja muiden 
erityisasiantuntijoiden tukeen ja konsultaatioon vaativissa asiakastilanteissa. Osa työntekijöistä on perhetera-
peutteja, työnohjaajia ja erikoissosiaalityöntekijöitä sekä koulutettuja SILTA®-ohjaajia. Lisäksi työryhmissä on 
MIM- ja Mentalisaatio -koulutuksen käyneitä sekä lastensuojelun edunvalvojia. 

Muokkaamme palveluitamme kuntien tarpeiden mukaisesti. Hinnastossa kuvatut toimintamallit ovat kehittä-
mistyön tulosta, mutta muuttuvat koko ajan vastaamaan ajankohtaisia haasteita. Viime vuosina olemme eri-
tyisesti panostaneet asiantuntijapalveluiden ja sosiaalihuoltolain tarpeiden mukaiseen kehittämistyöhön sekä 
perustaneet kaksi perhekuntoutusyksikköä. Vuonna 2017 kehittämisen painopisteinä ovat lyhytaikaisen perhe-
hoidon vahvistaminen, lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta, kotiin tehtävä perhekuntoutus, lapsen läheissuhtei-
den vahvistaminen sijaishuollon aikana sekä lapsen ja perheen elämäntilanteen arvioinnin menetelmät. 

Olemme valmiita auttamaan ammattilaisia eri puolilla Suomea tekemään hyvää työtä lasten parhaaksi. Ota 
yhteyttä aluetoimistoihimme, lastenkoteihimme, perhekuntoutusyksiköihimme tai kehittämisyksikköömme. 
Yhteystiedot löytyvät tästä hinnastosta ja nettisivuiltamme www.pelastakaalapset.fi. 
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Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja 
lastensuojelupalvelut

Tukiperhetoiminta
Lastensuojelun ja sosiaalihuollon tukiperhetoiminta on tarkoitettu yli 1-vuotiaille lapsille, joilla on lasten-
suojelun tai sosiaalihuollon asiakkuus ja joilla tukiperheen tarve perustuu lastensuojelun tai sosiaalihuolto-
lain mukaiseen asiakassuunnitelmaan. 

Tukiperhetoiminnan asiakastyötä toteutetaan palvelumaksuilla. Maksut koostuvat Pelastakaa Lasten teke-
mästä työstä sekä tukiperheelle maksettavista kulukorvauksista. 

• Tukiperhesuhteen lapsikohtainen aloitus- ja valmistelu ........................................892,00 €
Sisältää tukiperheen valmennuksen, sosiaalityön tuen ja arvion lapsen tarpeita vastaavasta tukiperheestä  
(kotikäynti ja tuettavan lapsen tapaaminen) sekä tukiperhesuhteen aloitusvaiheen tapaamiset, neuvottelut ja 
tutustumiset. 

• Aloitus- ja valmistelumaksu samaan tukiperheeseen/sisarus ..............................  714,00 €

• Valmistelumaksu toteutumattomasta tukiperhesuhteesta .................................. 110,00 €/h
Valmisteltu ja sovittu tukisuhde peruuntuu Pelastakaa Lapsista riippumattomasta syystä, mutta  
valmistelutyötä on jo tehty. 

• Tukiperhesuhteen tukeminen.......................................................................................84,00 €/kk
Sisältää tukiperheen ammatillisen tuen sekä lapsen ja hänen perheensä tukisuhteeseen liittyvän sosiaalityön 
tuen, viranomaisyhteistyön, seurantapalaverit, kirjallisen tukiperhesuunnitelman, mahdolliset lausunnot ja raportit, 
lapsen vakuutuksen, täydennyskoulutukset, virkistystapahtumat sekä tukiperhesopimukseen liittyvät laskutukset ja 
kulukorvausten välittämisen.

• Perheleiri (tukiperheille ja tukiperheissä käyville lapsille vanhempineen)
Viikonloppu / lapsi ............................................................................................................................................101,00 €
Viikonloppu aikuinen .......................................................................................................................................132,00 €

KULUKORVAUKSET TUKIPERHEELLE

1.lk ......................................................................................................................................................................... 25,40  €/pv
2.lk (erityiskuluja, esim. ruokavaliosta johtuen) .......................................................................................... 29,80 €/pv
Kilometrikorvaus tukiperheelle lapsen kuljettamisesta kodin ja tukiperheen välillä  
(tai julkisen liikenteen matkakulut) ..................................................................................................................0,35 €/km
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Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta
Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta on tarkoitettu 7-15 -vuotiaille lapsille, joilla on lastensuojelun tai sosi-
aalihuoltolain mukainen asiakkuus. Ryhmässä on 4-8 lasta ja se kokoontuu 10 kertaa vuodessa perjantais-
ta sunnuntaihin. Ryhmä voi toimia vaihtoehtona tukiperheelle, mikäli arvioidaan, että lapsi hyötyy ryh-
mästä ja säännöllisestä ohjatusta tuesta. Ryhmätoimijat ovat maaseutuympäristössä asuvia tai toimivia 
yrittäjiä, joilla on ammatillista osaamista lasten ohjaamiseen ja perheiden tukemiseen. Ryhmätoiminnan 
taustaideologiana on Green Care, eli luonnon ja/tai eläinten käyttäminen tavoitteellisesti, vastuullisesti ja 
ammatillisesti osana toimintaa.

• Ryhmätoiminnan lapsikohtainen aloitus- ja valmistelumaksu .............................400,00 €
Sisältää ryhmätoimijan valmennuksen ja sosiaalityön tuen sekä lapsen perheen tapaamisen ja  
arvion lapsen tarpeita vastaavasta ryhmäpaikasta ja tutustumiskäynnin ryhmätoimintapaikkaan.

• Aloitus- ja valmistelumaksu samaan ryhmätoimintapaikkaan/sisarus ..............250,00 €

• Ryhmätoiminnan tukeminen (10 kk:n ajan) ...............................................................80,00 €/kk
Sisältää ryhmätoimijan ja lapsen perheen sosiaalityön tuen toiminnan aikana, mahdolliset lausunnot,  
kirjallisen yhteenvedon kaksi kertaa ryhmäkauden aikana sekä toimintaan liittyvät laskutukset.

KORVAUKSET RYHMÄTOIMIJALLE

Palkkio ryhmätoimijalle ........................................................................................................................ 290 €/viikonloppu

Palkkio ryhmätoimijalle/sisarus .......................................................................................................... 250 €/viikonloppu
Sisältää täysihoidon, toiminnan ohjauksen ja ryhmätoimijan säännöllisen yhteydenpidon lapsen  
perheeseen sekä vakuutukset

Erityistukiperhetoiminta
Erityistukiperhetoiminta on tarkoitettu tukitoimeksi erityistä tukea tarvitseville lapsille. Tukiperhevanhem-
mista vähintään toisella on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillinen koulutus. Perheille on erillinen 
valmennus ja vahva tuki toiminnan aikana. Erityistukiperhetoimintaa toteutetaan aluetoimistoissa mahdol-
lisuuksien mukaan. 

• Erityistukiperhesuhteen lapsikohtainen aloitus- ja valmistelu ........................... 1065,00 € 
Sisältää tukiperheen valmennuksen ja tukiperheen lasten tapaamiset, sosiaalityön tuen ja arvion  
lapsen tarpeita vastaavasta tukiperheestä (kotikäynti ja tuettavan lapsen tapaaminen) sekä  
tukiperhesuhteen aloitusvaiheen tapaamiset, neuvottelut ja tutustumiset. 

• Aloitus-ja valmistelu samaan tukiperheeseen/sisarus ...........................................852,00 €  

• Erityistukiperhesuhteen tukeminen ...........................................................................117,00 €/kk 
Sisältää tukiperheen ammatillisen tuen sekä lapsen ja hänen perheensä tukisuhteeseen liittyvän sosiaalityön 
tuen, viranomaisyhteistyön, seurantapalaverit, kirjallisen tukiperhesuunnitelman, mahdolliset lausunnot ja raportit, 
lapsen vakuutuksen, täydennyskoulutukset, virkistystapahtumat sekä tukiperhesopimukseen liittyvät laskutukset ja 
kulukorvausten välittämisen. 

• Perheleiri (tukiperheille ja tukiperheissä käyville lapsille vanhempineen) 
 - Viikonloppu / lapsi ....................................................................................................................................101,00 €
 - Viikonloppu aikuinen ...............................................................................................................................132,00 € 

ERITYISTUKIPERHEELLE MAKSETTAVAT TYÖKORVAUKSET

Palkkio ................................................................................................................................................................100,00 €/pv 
Kulukorvaus ........................................................................................................................................................ 30,00 €/pv 
Kilometrikorvaus tukiperheelle lapsen kuljettamisesta kodin ja tukiperheen välillä ...........................0,35 €/km  
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Lomakotitoiminta
Lomakotitoiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 3-vuotiaille lapsille, joilla lomakotijakso sisältyy las-
tensuojelun tai muun sosiaalitoimen peruspalvelujen asiakassuunnitelmaan. Lapsen lomakodissa viettämä 
aika voi vaihdella muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Lomakodit ovat vapaaehtoisia perheitä, jotka 
valmennetaan toimintaan ja joita tuetaan sekä ohjataan lapsen lomakotijakson aikana. 

• Lomakotijakson lapsikohtainen valmistelu- ja tuki ................................................ 134,00 € 
 - Valmistelu- ja tuki samaan lomakotiin/sisarus .................................................................................... 27,40 €

• Toimintamaksu .............................................................................................................. 10,50 €/pv
Sisältää lapsen vakuutuksen sekä lomakotitoimintaan liittyvät laskutukset ja kulukorvausten välittämisen.

KULUKORVAUKSET LOMAKODILLE

1.lk ......................................................................................................................................................................... 25,40 €/pv
2.lk (erityiskuluja, esim. ruokavaliosta johtuen) .......................................................................................... 29,80 €/pv

Lastensuojelun tukihenkilötoiminta
Pelastakaa Lasten lastensuojelun tukihenkilötoiminta on henkilökohtaista, säännöllistä ja pitkäkestoista 
aikuistukea lapselle. Vapaaehtoiset, toimintaan valmennetut tukihenkilöt tapaavat lasta 1-4 kertaa kuu-
kaudessa sopimuksen mukaan. Tukihenkilöt voivat toimia esimerkiksi läksyapuna, tukena harrastuksessa, 
leikki- ja pelikaverina. Lastensuojelun tukihenkilötoimintaa tarjotaan kunnille erillisen sopimuksen mukaan 
osassa aluetoimistoja. 

• Tukihenkilösuhteen lapsikohtainen aloitus- ja valmistelu .....................................823,00 €
Sisältää tukihenkilön valmennuksen, sosiaalityön tuen ja arvion lapsen tarpeita vastaavasta  
tukihenkilöstä, tukihenkilösuhteen aloitusvaiheen tapaamiset, neuvottelut ja tutustumiset. 

• Aloitus- ja valmistelumaksu samaan tukihenkilösuhteeseen/sisarus ................... 659,00 €

• Tukihenkilösuhteen tukeminen .................................................................................... 77,00 €/kk 
Sisältää tukihenkilön sekä lapsen ja hänen perheensä tukisuhteeseen liittyvän sosiaalityön tuen,  
täydennyskoulutukset, virkistystapahtumat, vuosittaiset seurantapalaverit, kirjallisen tukihenkilösuunnitelman,  
mahdolliset lausunnot ja raportit, lapsen vakuutuksen, tukihenkilösopimuksen mukaisten laskutusten hoidon ja 
kulukorvausten välittämisen 

KORVAUKSET TUKIHENKILÖLLE

Palkkio (veronalainen tulo) ............................................................................................................................. 45,00 €/kk
Toimintakulut kuitteja vastaan ......................................................................................................enintään 40,00 €/kk
Kilometrikorvaus tukihenkilölle erillisen sopimuksen mukaan ..................................................................0,35 €/km
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Ehkäisevä lapsiperheiden tuki 
Ehkäisevä lapsiperheiden tukitoiminta on tarkoitettu lapsille, joilla ei ole lastensuojelun tai sosiaalihuol-
tolain mukaista asiakas- tai palvelusuunnitelmaa. Perhe voi ohjautua ehkäisevään toimintaan esimerkik-
si neuvolan, päivähoidon tai koulun kautta tai itse hakeutuen. Ehkäisevää työtä toteutetaan ja kehitetään 
Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja omalla varainhankinnalla. 

Tukiperhe- ja lomakotitoiminta

Toiminnalla pyritään edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia. Kunta maksaa tukiperheille 
ohjautuvat kulukorvaukset.

KULUKORVAUKSET TUKIPERHEELLE JA LOMAKODILLE

1.lk ......................................................................................................................................................................... 25,40 €/pv
2.lk (erityiskuluja, esim. ruokavaliosta johtuen) .......................................................................................... 29,80 €/pv
Kilometrikorvaus tukiperheelle lapsen kuljettamisesta kodin ja tukiperheen välillä ...........................0,35 €/km

Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta
Vapaaehtoiset tukihenkilöt toimivat perheissä monenlaisissa tehtävissä: kuuntelu- ja keskustelukumppani-
na, apuna lasten hoidossa ja kasvatuksessa, perheen/perheenjäsenen harrastuskaverina, ohjaajana, neuvo-
jana, opastajana jne. Tukihenkilö tapaa lasta ja hänen perhettään noin kaksi kertaa kuukaudessa sopimuk-
sen mukaan muutaman tunnin kerrallaan. 

Sporttikummitoiminta 
Sporttikummitoiminnan tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria mielekkääseen vapaa-ajan tekemiseen, 
liikkumiseen ja harrastamiseen yhdessä vapaaehtoisen Sporttikummin kanssa. Toiminta on tarkoitettu niil-
le lapsille ja nuorille, joiden omilla vanhemmilla on rajalliset mahdollisuudet tukea lasta liikkumaan tai olla 
mukana lapsen harrastuksessa.
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Lastensuojelun perhehoidon palvelut

Lyhytaikainen perhehoito
Lapsi voi tarvita lyhytaikaista perhehoitoa lastensuojelun avohuollon sijoituksissa, kiireellisissä sijoituksissa, 
huostaanoton arviointivaiheessa ennen pitkäaikaista perhehoitoa tai muuta sijoitusta tai adoption harkinta-
aikana.

• Lapsen sijoitus lyhytaikaiseen perhehoitoon ......................................................... 1596,00 €
Perheiden valmennuksen lisäksi lapsen sijoitustilanteen työskentelyn neuvotteluineen ja tapaamisineen.  
Samanaikaisesti sijoitettujen sisarusten osalta -20%.

• Lyhytaikaisen perhehoidon tuki lastensuojelun avohuollon tai  
kiireellisissä sijoituksissa .............................................................................. 535,00 €/kk lapsi
Sijaisperheen ja lapsen tukeminen sekä neuvottelut sijoituksen aikana ja siirtymävaiheissa.  
Lapsen tilanteen arviointi ja siihen sisältyvät tapaamiset syntymävanhempien kanssa.  
Lisäksi kirjallinen yhteenveto työskentelystä ja tarvittaessa lastenpsykiatrian konsultaatio  
sekä pyydettäessä lausunto lapsen tilanteesta. 

• Lyhytaikaisen perhehoidon tuki adoption harkinta-aikana ................... 365,00 €/kk/lapsi
Sijaisperheen ja lapsen tukeminen sekä neuvottelut sijoituksen aikana ja siirtymävaiheissa. 

Perhehoidon valmennus ja arviointi sekä lapsen sijoitus
Valmennuksessa käytetään PRIDE -menetelmää. Valmennus toteutetaan joko perhe- tai ryhmäkohtaisena 
prosessina. Perhehoidon sijoitusprosessissa sosiaalityöntekijät tutustuvat huolellisesti lapsen ja perheen ti-
lanteeseen yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa, arvioivat ja etsivät sopivan sijaisperheen sekä osal-
listuvat sijoitusvaiheessa tarvittaviin tapaamisiin.

• Perhehoitajien valmennus ja lapsen sijoitus ........................................................... 3706,00 €
Sisältää perheiden valmennuksen lisäksi lapsen tilanteen arvioimisen neuvotteluineen ja tapaamisineen. 
Samanaikaisesti sijoitettujen sisarusten osalta alennettu maksu 20%.

• Läheisverkosto- ja sukulaissijaisperheiden valmennus ja arviointi .................... 3191,00 €
Perhehoidon sosiaalityöntekijät suorittavat läheisverkosto- ja sukulaissijaisperhesijoitusten valmennusta
ja arviointia. Hinta sisältää 16 tuntia parityötä tai erikseen hinnoiteltuna toimeksiannon mukaisesti.

Valmennukseen tai lasten sijoitustilanteisiin voi pyytää myös erillistä tarjousta aluetoimistoista.

Perhehoidon tukeminen
Pelastakaa Lasten perhehoidon tuki perustuu lapsen ja hänen läheistensä vuorovaikutussuhteiden tukemi-
seen sekä ymmärrykseen lapsen kiintymyssuhteiden vaikutuksesta hänen käyttäytymiseensä ja tapaansa 
olla vuorovaikutuksessa. 

Perhehoidon tuen piirissä olevat sijaisperheet tulevat osaksi Pelastakaa Lasten lastensuojelutyön koko-
naisuutta ja verkostoa. Kokeneet sijaisvanhemmat toimivat sovitusti perhehoidon mentoreina. Perhehoi-
don tukemisessa hyödynnetään järjestön valtakunnallista asiantuntemusta. Sosiaalityöntekijät ja muut 
ammattilaiset ovat saaneet muun muassa PRIDE-kouluttajakoulutuksen ja koulutusta sijoitettujen lasten 
kiintymyssuhteiden ja vuorovaikutuksen tukemiseen.  Aluetoimistoissa on lisäksi muun muassa Theraplay-, 
DDP- ja perheterapeuttista osaamista, vuorovaikutuksen havainnointiosaamista (MIM) sekä säännölliset 
lastenlääkärin ja lastenpsykiatrin konsultaatiot ja työntekijöiden työnohjaus. 

Aluetoimistot palvelevat mielellään myös niissä tilanteissa, joissa tarvitaan lyhytaikaista arviointia tai tu-
kea jo sijaisperheessä elävän lapsen tai perheen tilanteessa. 
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Aluetoimistoissamme arvioidaan yhdessä sijoittavan kunnan kanssa sopivin vaihtoehto perhehoidon tuen 
toteuttamiseksi. 

• Perhehoidon tuki ................................................................................................... 535,00 €/kk/lapsi
 
Perhehoidon tukeen sisältyy 
 - sijaisperheelle nimetty vastuusosiaalityöntekijä. Vastuusosiaalityöntekijällä on mahdollisuus järjestön 

konsultaation tukiryhmän käyttämiseen sekä nimetyn lääkärin tai lastenpsykiatrin konsultointiin. 
 - sijaisvanhempien ohjaaminen kasvatus- ja hoitotehtävässään käyttäen järjestön asiantuntemusta ja 

osaamista sijoitettujen lasten kanssa tehtävässä työssä. 
 - riittävät lapsi- ja perhekohtaisesti sovitut tapaamiset, kuten  kotikäynnit, asiakassuunnitelmaneuvotteluihin ja 

muihin tarvittaviin neuvotteluihin osallistuminen sekä muu yhteydenpito sijaisperheeseen ja lapseen.
 - työskentely lapsen ja sijaisvanhempien kanssa pohjautuen lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen 

tukemiseen ja  tarvittaessa perheterapeuttisesta viitekehyksestä tuleva tuki lapselle ja perheelle.
 - yhteydenpito lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään ja sovittu raportointi sekä dokumentointi 

lapsen ja perheen asiassa.
 - työskentely huoltajien ja läheisten kanssa yhteydenpidon toteuttamisen mahdollistamiseksi sekä muu 

yhteydenpito lapsen vanhempiin ja muihin läheisiin sovitusti.  
 - mahdollisuus perhehoidon mentorin (kokenut sijaisvanhempi) käyttämiseen sekä ympärivuorokautinen 

puhelinpäivystys sijaisvanhemmille.
 - yhteistyö sijaisvanhemman vapaan järjestämiseksi erikseen sovittavalla tavalla. Vapaan järjestämisen 

kustannuksista vastaa toimeksiantosopimuksen tehnyt kunta. 
 - mahdollisuus osallistua sijaisvanhempien täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen sekä sijaisvanhempien, 

lasten tai syntymävanhempien ryhmämuotoiseen tukeen erillisestä maksusta.

• Perhehoidon vahva tuki ........................................................................................ 855,00 €/kk/lapsi 

Perhehoidon vahvaa tukea käytetään aina kun perhehoito arvioidaan vaativaksi johtuen joko lapsen erityis-
tarpeista tai muista perhehoitoon liittyvistä erityisistä haasteista. Tämän vuoksi perhehoidon tukemiseksi 
tarvitaan tiivistä yhteydenpitoa, kuukausittain tapahtuvia tapaamisia sekä erityistä työskentelyä lapsen ja 
sijaisperheen kanssa.
 
Tukeen sisältyy edellä mainitun perhehoidon tuen muotojen lisäksi
 - tarvittaessa MIM- vuorovaikutushavainnoinnin tekeminen ja sen perusteella tarpeelliseksi arvioidun  vuoro-

vaikutuksen tuen toteuttaminen
 - suunnitelmallinen työskentely lapsen syntymävanhempien ja läheisten kanssa yhteistyön tukemiseksi ja sijais-

huollon osapuolten välisten suhteiden rakentamiseksi ja tukemiseksi
 - sijaisvanhemmille mahdollisuus kiintymyskeskeistä sijaisvanhemmuutta tukevaan  ryhmämuotoiseen tukeen 

tai muuhun vertaisryhmään
 - lapsille mahdollisuus sijoitettujen lasten vertaisryhmään
 - syntymävanhemmille mahdollisuus ryhmämuotoiseen tukeen

Ryhmämuotoisen toiminnan toteutumisen edellytys on riittävä määrä osallistujia.

• Vakiintuneen perhehoidon tuki ............................................................................216,00 €/kk/lapsi

Vakiintuneen tuen vaihtoehto on tarkoitettu tilanteisiin, joissa lapsi ja perhe ovat jo tukemme piirissä, 
sijoitus ei ole enää alkuvaiheessa ja lapsen ja perheen tuen tarve on vähäinen vakiintuneen perhehoidon 
tilanteen johdosta. Tuki sisältää yhteydenpidon sijaisperheeseen sekä kotikäyntejä ja niistä raportoinnin.
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Sijaisvanhempien vanhemmuuden tuki ja ohjaus

Annamme sijaisvanhemmille tukea ja ohjausta erilaisissa perhehoitoon liittyvissä tuen tarpeissa, 
jotka voivat liittyä esimerkiksi lapseen, parisuhteeseen, sijaisvanhemmuuteen tai yhteistyöhön lap-
sen vanhempien tai ammattilaisten kanssa

Lapsen perhehoidon tilanteen arviointi ja tuki

Perhehoidon sosiaalityöntekijät, voivat arvioida lapsen perhehoidon tilannetta ja työskennellä 
sijaisperhettä ja lasta tukien esimerkiksi silloin, kun on syntynyt huoli lapsen tilanteesta sijaisper-
heessä niin, että vältetään sijoituksen katkeaminen. 

Sijaisvanhempien tai ammattilaisten työnohjaus tai konsultointi

Aluetoimistojen työnohjaajat antavat työnohjausta ammattilaisille ja sijaisvanhemmille. Ammat-
tilaisille suunnatut konsultaatiot ja arvioinnit voivat liittyä esimerkiksi vaikeisiin lastensuojelun si-
joitustilanteisiin, kuten huostaanotto- tai huostaanoton purkutilanne tai sijaishuollon muutostilan-
teen arviointiin. 

Syntymävanhempien tai muiden läheisten kanssa 
työskentely perhehoidon tukemiseksi

Huostaanotto ja lapsen sijoitus on aina kriisi niin 
vanhemmille kuin läheisillekin. Vanhemmat ja lähei-
set tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä perhehoitoon 
liittyvistä kysymyksistä, kuten jaetusta vanhemmuu-
desta ja yhteydenpitoon liittyvistä asioista. Aluetoi-
mistojen sosiaalityöntekijät voivat tukea vanhempia 
ja läheisiä tässä prosessissa joko yksilökohtaisesti 
tai VOIKUKKIA- vertaisryhmien avulla.  

SILTA®-työskentely lapsen elämäntarinan 
eheytymiseksi

Perheterapeuttiseen viitekehykseen perustuvan mal-
lin avulla tuetaan huostaan otetun lapsen
elämäntarinan eheytymistä vuorovaikutuksessa 
lapsen, lapsen vanhempien ja sijaishuoltopaikan 
välillä. SILTA -työtä toteutetaan lastenkodeissa ja 
perhehoidossa.

Läheisverkosto- ja sukulaissijoituksiin liittyvä 
valmennus ja arviointi

Sukulais- ja läheissijoituksiin liittyvissä tilanteissa 
tarvitaan usein joko valmennusta tai arviointia tai molempia räätälöiden tilanteen vaatimalla ta-
valla. Sosiaalityöntekijät hoitavat näitä tilanteita toimeksiannon mukaisesti. 

Palvelukokonaisuudet toimeksiannon mukaisesti

• Yksilötapaamiset tai yhden sosiaalityöntekijän työpanos ............................................ 110,00 €/tunti

• Ryhmätapaamiset tai parityö ...............................................................................................200,00 €/tunti
Matka-ajasta veloitetaan 50 %. Matkakulut verohallinnon kilometrikorvaus.
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Lastenkotitoiminta
Pelastakaa Lasten lastenkodeista Raunila, Ritvala ja Suvilinna ovat 7-paikkaisia kodinomaisia, kuntout-
tavaa sijaishuoltoa tarjoavia lastensuojelulaitoksia kouluikäisille vaativahoitoisille lapsille, jotka tarvitsevat 
turvallista ja vankkaa yhteisöä sekä ammatillisesti toimivia aikuisia kasvunsa tueksi. Erityisnuorisokoti 
Pärske on tarkoitettu neuropsykiatrisesti erityistarpeisille tai lievästi kehitysvammaisille 12-18 -vuotiaille 
lapsille. Erityislastenkoti Tirlittan on erikoistunut psykiatrisesti oireilevien lasten hoitoon. 

Lastensuojelulaitokset toimivat tiiviissä yhteistyössä lasten kotikuntien lastensuojelun sosiaalityönteki-
jöiden, lasten vanhempien ja eri yhteistyökumppaneiden kuten lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä koulu-
jen kanssa. Työskentelyssä painotamme perheiden kanssa tehtävää työtä ja huomioimme lastensuojelu-
lain mukaisen tavoitteen perheen jälleenyhdistämisestä. SILTA®-työskentely lapsen elämäntarinan 
eheytymiseksi

Perheterapeuttiseen viitekehykseen perustuvan mallin avulla tuetaan huostaan otetun lapsen elämäntari-
nan eheytymistä vuorovaikutuksessa lapsen, lapsen vanhempien ja sijaishuoltopaikan välillä. SILTA -työtä 
toteutetaan lastenkodeissa koulutettujen SILTA -ohjaajien toimesta.

Lastenkotitoiminnalle on myönnetty kaksi kertaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kri-
teeristön mukainen laaduntunnustus. Lastenkotien hinnat on kilpailutettu ja ne määräytyvät pääsääntöi-
sesti kilpailutusten mukaan.

Paikka- ja hintatiedustelut anu.lehto@pelastakaalapset.fi

Perhekuntoutusyksikkö Suvikumpu
Perhekuntoutusyksikkö Suvikumpu Turussa on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jot-
ka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Tavoitteena on perheen toimintarakenteen ja taitojen 
vahvistuminen siten, että yhteiselämä perheenä omassa kodissa mahdollistuu ja lasten huostaanotoilta väl-
tytään tai esimerkiksi lapsen kotiutus sijaishuollosta mahdollistuu. Uutena toimintamuotona Suvikummus-
sa on 2016 alkanut kotiin tehtävä perhekuntoutus. Se muodostuu samoista elementeistä kuin Suvikummun 
kuntoutusyksikössä tehtävä työ, mutta kuntoutus toteutetaan perheen omassa kodissa.

Paikkatiedustelut anne.suomalainen@pelastakaalapset.fi

Perhekuntoutusyksikkö Tyrsky
Perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen 
perhekuntoutusjakson. Hoidon viitekehys perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä lapsen ja vanhemman 
välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Jakson aikana harjoitellaan lapsiperheen arkea, vah-
vistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytymistä. Kohtaamme jokaisen 
perheen luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen avulla perheen voimavarat saa-
daan käyttöön ja koko perhe voimaantuu. Tavoitteena on saavuttaa hyvä arki perheen toimintarakenteita 
ja taitoja vahvistamalla

Paikkatiedustelut leena-mari.vehmas@pelastakaalapset.fi
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Adoptiotoiminta
Pelastakaa Lasten kautta saa vuosittain kodin noin 30 kotimaasta ja noin 100 ulkomailta adoptoitua las-
ta. Kokemus lasten sijoittamisesta adoptioperheisiin, adoptioneuvonnasta sekä adoptioperheiden kanssa 
tehtävästä työstä lasten kasvun aikana antaa arvokasta tietoa ja vahvistaa järjestön adoptio-osaamista. 
Pelastakaa Lapset on adoptiotoiminnan erityisosaaja ja toimii STM:n luvanvaraisena adoptiotoimistona. 
Noudatamme STM:n opasta adoptioneuvonnan antajille (STM 2013). Adoptiolaki velvoittaa mm. tuen tar-
peen kartoittamiseen ja adoption jälkeiseen tukeen adoption eri osapuolille. Perheille tarjolla olevasta lisä-
tuesta koulutuksista ja ryhmistä, löydät tietoa myös hinnaston kohdasta Asiantuntijapalvelut.

Adoptioneuvonta ennen adoptiota

• Lasta toivovien perheiden adoptioneuvonta 4-7-tapaamista, sisältää myös selvityksen  
hakijoista adoptiolupaa varten  ..................................................................................................................3587,00 €
 - Lisätapaamisista tuntihinta 110 €/h 
 - Työparityöstä tuntihinta 110 €/h työparin osalta 

• Adoptioneuvonnan täydentäminen kunnasta siirtyvälle adoptioluvan saaneelle perheelle ........110,00 €/h

• Asiakirjamaksu (esim. käräjäoikeusasiakirjat kotimaa, Filippiinit) ..................................................... 348,00 €

• Lisäselvitys (lausunto, ei tapaamista) esimerkiksi hakijan vuosipäivityksiin, olosuhteiden  
tai perustietojen päivityksiin ......................................................................................................................... 338,00 €

• Laajempi lisäselvitys tai kotiselvityksen päivitys:  
(tapaamiset + lausunto) 369 €/tapaaminen + 338 € lausunto

• Vuositapaaminen kotimaasta lasta odottaville perheille.......................................................................369,00 €

• Adoptiosijoituksen tuki&seuranta ennen adoption vahvistamista 369 €/tapaaminen

• Lapsiesityksen tekeminen tuleville adoptiovanhemmille ....................................................................... 348,00 €

• Adoptioneuvonta lapsen luovuttamista harkitsevalle vanhemmalle ............................................... 2320,00 €

• Adoptioneuvonta lapsen luovuttamista harkitsevalle toiselle vanhemmalle ..................................1160,00 €

• Lapsen adoptioneuvonta, siirtymätilanteen tukeminen ja sijoittaminen adoptioperheeseen  
(kun lyhytaikaista perhehoitomaksua ei peritä) ..................................................................................... 950,00 €

• Adoptio perhehoidossa tai perheen sisäinen adoptio/lapsi, 1-5 tapaamista ....................................369,00 €

• Perheen sisäisessä adoptiossa lisämaksu adoptoitavista sisaruksista/lapsi  
(asiakirjamaksu + tapaaminen).................................................................................................................... 463,00 €

• Keskeytynyt adoptioneuvonta / tapaaminen ............................................................................................369,00 €

• Muu adoptioneuvonta .....................................................................................................................................110,00 €/h

• Muut kuin kotimaisilla kielillä annetut adoptioneuvonnat (+20 %)
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Adoptioneuvonta adoption vahvistamisen jälkeen

• Tuen ja avun tarpeen kartoitus ja selvitys adoptiolapselle ja perheelle  ......................................563,00 €

• Adoption tuki&seuranta, lapsen ja perheen tapaaminen, adoption vahvistamisen jälkeen  
369 €/tapaaminen + 338 €/raportti ....................................................................................................... 707,00 €

• Lapsen ja perheen tukeminen (alkuvaiheessa tai lapsen kasvun aikana)/ tapaaminen  ............ 369,00 €

• Syntymävanhemman tukitapaaminen  ................................................................................................... 369,00 €

• Yhteydenpitosopimuksen valmistelu, laatiminen ja tukeminen ....................................................... 110,00 €/h

• Perheterapeuttinen tuki perheille tai konsultaatio ammattilaisille 
 - 45 min ........................................................................................................................................................... 83,00 € 
 - tai 60 min  ..................................................................................................................................................110,00 €

• Muu adoptiotyö, esimerkiksi lisäneuvonta tai lausunnot muille toimijoille  
(esim. päiväkoti tai koulu) sovitusti ......................................................................................................... 110,00 €/h

• Myöhempi adoptioneuvonnan tuki ja apu adoption osapuolille (esim. adoptoitu, adoptiovanhemmat 
ja syntymävanhemmat). Neuvonnan tuki voi olla mm. asiakirjoihin tutustumista, apua ja tukea juurien 
etsinnässä, psykososiaalista tukea ja adoptiokysymysten pohdintaa. 
 - Toimistomaksu ............................................................................................................................................ 75,00 €
 - Tapaaminen, valmistelu, kirjeenvaihto tai muu yhteydenpito ........................................................110,00 €/h
 -  Viranomaistapaaminen ..........................................................................................................................200,00 €/h

Tiedustelu ulkomaille tehdään kansainvälisen adoptiopalvelun kautta. Toteutuvat kulut tiedusteluista
ja/tai juurimatkajärjestelyistä ovat tapauskohtaisia riippuen tiedustelun laajuudesta sekä kohdemaasta.

Adoptiotoiminnan matkoista veloitetaan verohallinnon km korvaus.
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Asiantuntijapalvelut
Pelastakaa Lasten aluetoimistot tuottavat erilaisia asiantuntijapalveluita sekä perheille että ammattilaisil-
le. Työntekijöillä on erikoistumiskoulutuksia mm. perheterapiaan ja vuorovaikutuksen arviointiin ja tukemi-
seen. Työntekijöillä on erilaisissa konsultaatiotehtävissä mahdollisuus käyttää tukenaan myös konsultaati-
on tukiryhmää, jonka muodostavat Pelastakaa Lasten asiantuntijat. He edustavat monipuolista osaamista 
mm. lastenpsykiatriasta, lastensuojelun eri osa-alueista, perheterapiasta, päihdehuollosta, työnohjaukses-
ta ja juridiikasta. Asiantuntijapalveluiden toteuttamisessa voidaan käyttää myös videoneuvottelulaitteita.

Lapsen ja perheen elämäntilanteen sekä tuen tarpeen arvioinnit
Toteutamme lapsen ja perheen elämäntilanteen sekä tuen tarpeen arviointeja erilaisissa sosiaalihuollon- ja 
lastensuojelun asiakkuuden vaiheissa: olosuhdeselvitykset, palvelutarpeen ja lastensuojelun tarpeen arvi-
oinnit, huostaanoton tarpeen, sijoitustilanteen ja huostaanoton päättämisen arvioinnit sekä läheisverkos-
tosijoituksen tai sukulaissijaisvanhemmuuden arvioinnit. 
Arvioinnissa tärkeää on lapsen ja vanhempien kanssa tapahtuva yhteinen ja perhettä auttava työskentely. 
Arvioinnit toteutetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti sisältäen aloitusneuvottelun, lapsen ja vanhempi-
en tapaamisia, yhteisen arviointikeskustelun sekä kirjallisen yhteenvedon (sisältää suositukset). 
Työskentely pohjautuu lapsikeskeisyyteen, erilaisiin työmenetelmiin (esimerkiksi PRIDE-arviointimenetel-
mä ja MIM-havainnointi), perheterapiaosaamiseen sekä erityiskoulutuksissa saatuihin valmiuksiin. 
Arviointeja voi tilata aluetoimistoista. Sosiaalityöntekijät tekevät arviointeja parityönä. Pelastakaa Lasten 
sosiaalityöntekijä voi toimia myös työparina kunnan sosiaalityöntekijälle 

• Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä työparina 60 min .................................................................... 110,00 €

• Pelastakaa Lasten kahden sosiaalityöntekijän arviointityö / á 60 min  ........................................200,00 €

Perheille annettava tuki
Vanhemmuuden tuki ja ohjaus voi olla esimerkiksi lapseen, parisuhteeseen, sijais- tai adoptiovanhem-
muuteen tai yhteistyöhön vanhempien tai ammattilaisten kanssa liittyvissä tilanteissa. Perheterapeut-
tinen tuki perheille on suunnitelmallista ja tarpeen mukaan toistuvaa perheterapeutin ammattitaitoon 
perustuvaa perheen ohjausta ja neuvontaa vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Vuorovaikutuksen vah-
vistaminen lapsi-vanhempi suhteeseen on tavoitteellista työskentelyä lapsen ja vanhemman välisen 
vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen tukemiseksi. 

• 45 min .............................................................................................................................. 83,00 €

• 60 min ............................................................................................................................ 110,00 € 

• Pari- ja perhetyönä 60 min .........................................................................................200,00 €

Lastensuojelun edunvalvojatoiminta
Aluetoimistoissa on lastensuojelun edunvalvojakoulutuksen käyneitä työntekijöitä, jotka voivat toimia las-
tensuojelulain 22 §:n mukaisena edunvalvojana. He ovat perehtyneet lastensuojelun työprosessiin, lapsen 
kanssa työskentelyyn ja lapsen mielipiteen selvittämiseen. Pelastakaa Lasten lastensuojelun edunvalvojilla 
on edunvalvojatehtävissä mahdollisuus käyttää tukenaan juridista konsultaatiota ja Pelastakaa Lasten kon-
sultaation tukiryhmää. 

• Lastensuojelun edunvalvoja 60 min ......................................................................................................... 110,00 €

Kaikissa asiantuntijapalveluissa veloitetaan matka-ajasta 50 % sekä matkakulut 
verohallinnon kilometrikorvauksen mukaisesti.
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Konsultaatiot ja työnohjaus ammattilaisille
Aluetoimistojen työnohjaajat antavat työnohjausta ammattilaisille ja sijaisvanhemmille. Ammattilaisille 
suunnatut sosiaalityön konsultaatiot voivat liittyä esimerkiksi vaikeisiin lastensuojelun sijoitustilantei-
siin, kuten huostaanotto- tai huostaanoton purkutilanne tai sijaishuollon muutostilanteeseen. 

Perheterapeuttista konsultaatiota voivat ammattilaiset hyödyntää lisätäkseen ymmärrystään perheiden 
tilanteesta, tarpeista ja perhedynamiikasta. 

• konsultaatiot ja työnohjaus yksilötyönä (työnohjaus + alv 24%)
 - 45 min ........................................................................................................................................................... 83,00 € 
 - 60 min .........................................................................................................................................................110,00 €

• Konsultaatiot ja työnohjaus ryhmille (max 6 henkilölle) 60 min ..........................200,00 €

• Video, sähköposti- tai puhelinkonsultaatio ................................................................ 83,00 €

Ryhmät
Ryhmiä, kuten adoptiolasten ja -perheiden sekä sijoitettujen lasten ja sijaisvanhempien ryhmiä, Ihan Iholla 
ryhmiä, Mentalisaatioperustaisia vanhempainryhmiä sekä VOIKUKKIA-ryhmiä, järjestetään kaikissa alue-
toimistoissa. Tiedustelut aluetoimistoista. 

Koulutukset ja valmennukset 
Pelastakaa Lasten työntekijät keskustoimistossa sekä aluetoimistoissa järjestävät koulutuskokonaisuuksia 
sosiaalialan ammattilaisille. Järjestämme koulutuksia muun muassa Lapsen oikeuksista, Lapsen kohtaami-
sesta ja lapsikeskeisestä työskentelystä sekä Väkivaltaa kokeneen lapsen auttamisesta. 

Järjestämme tarvittaessa myös vapaaehtoistoiminnan valmennuksia, kuten lastensuojelun tukihenkilö- ja 
tukiperhevalmennusta ryhmämuotoisesti tai perhekohtaisena valmennuksena.

Kysy koulutustarjousta keskustoimistosta tai aluetoimistoista. 

SILTA® -malli
SILTA -mallin avulla tuetaan huostaan otetun lapsen elämäntarinan eheytymistä vuorovaikutuksessa lap-
sen, lapsen vanhempien ja sijaishuoltopaikan välillä. SILTA -työtä toteutetaan lastenkodeissa ja perhehoi-
dossa. SILTA -ohjaajan ammatillista täydennyskoulutusta (30 op) ja SILTA -työtä tarjotaan lastenkotien 
omahoitajille, perhehoidon työntekijöille sekä muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville.
Tiedustelut koulutuksista pirjo.niemi-jarvinen@pelastakaalapset.fi
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Lastensuojelun lakimiespalvelu
Pelastakaa Lapset ry:n lakimiespalvelu tarjoaa valtakunnallisesti kuntien sosiaalitoimille ja muille lapsen 
asioita käsitteleville ja niistä päättäville viranomaistahoille juridista konsultaatiota lapsi- ja perheoikeudelli-
sissa asioissa keskittyen erityisesti lastensuojeluun sekä lastenvalvontaan. Lakimies voi toimia kunnan asia-
miehenä mm. hallinto-oikeuden suullisissa käsittelyissä sekä osallistua pyynnöstä myös kuntien lakisäätei-
siin lastensuojelun moniammatillisiin asiantuntijaryhmiin joko pysyvänä jäsenenä tai pyydettäessä paikalle 
tulevana asiantuntijana. Lakimiespalvelu järjestää myös koulutuksia eri asiakasryhmille.

Lakimiespalvelu toimii valtakunnallisesti keskustoimiston yhteydessä.

Maksullinen palvelunumero 0600 – 123 23 (hinta: 2,20 €/min + ALV)
Konsultaationumeroon pyritään vastaamaan arkisin klo 9-16.

Sähköpostikonsultaatiot ja laajemmat toimeksiannot
• Hinta: 150,00 €/tunti + ALV
(+ matkakulut ja mahdolliset majoituskustannukset), matka-ajasta ei veloitusta.

Lisätietoja palvelusta: maria.haarajoki@pelastakaalapset.fi
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Ota yhteyttä!

Nordea FI64 1017 3000 2107 27
OP FI16 5724 1120 0386 92

Lahjoitustilit 

Keräyslupa Poliisihallitus POL-2015-7368. Voimassa 1.1.2016-31.12.2017 
koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lastenkodit
Raunila
Katajatie 3 
40250 Jyväskylä
Puhelin 040 583 6466

Ritvala
Joutsenkuja 25 
17200 Vääksy
Puhelin 040 560 5145 

Suvilinna
Suvilinnantie 29 
20900 Turku
Puhelin 040 487 2761 

Erityisnuorisokoti Pärske
Viiripolku 1 b 
01670 Vantaa
Puhelin 040 520 4845 

Erityislastenkoti Tirlittan
Kandidaatinkuja 1 
02700 Kauniainen
Puhelin 040 542 4209

Keskustoimisto - Tiukula

Koskelantie 38, 00610 HELSINKI
PL 95, 00601 HELSINKI 

Forsbyvägen 38, 00610 HELSINGFORS
PB 95, 00601 HELSINGFORS

Aluetoimistot
Etelä-Suomen aluetoimisto
Koskelantie 38, 00610 HELSINKI
PL 95, 00601 HELSINKI
Puhelin 010 843 5000

Länsi-Suomen aluetoimisto
Hämeenkatu 14 C
33100 TAMPERE
Puhelin 010 843 5140

Keski-Suomen aluetoimisto
Kauppakatu 32, 2. krs.
40100 JYVÄSKYLÄ
Puhelin 010 843 5160

Itä-Suomen aluetoimisto
Kauppakatu 25 C, 4. krs.
80100 JOENSUU
Puhelin 010 843 5180

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Isokatu 47
90100 OULU
Puhelin 010 843 5120

Puhelin 010 843 5000

www.pelastakaalapset.fi

 @pelastakaalapse

  facebook.com/PelastakaaLapset

Perhekuntoutusyksikkö 
Tyrsky
Viiripolku 1 A 
01670 Vantaa
Puhelin 050 433 1425

Perhekuntoutusyksikkö 
Suvikumpu
Suvilinnantie 29 
20900 Turku
Puhelin 050 433 9791

Perhekuntoutusyksiköt
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