
Rädda Barnen rf 

Prislista för barnskyddstjänster 2017
Rädda Barnen är en nationell barnskyddsorganisation. I vårt barnskyddsarbete utgår vi från 
barnets bästa, förverkligandet av barnets rättigheter samt stärkandet av barns delaktighet. 
Vi stöder en fungerande interaktion mellan barn och unga, deras föräldrar samt feriehems-, 
stödfamiljs-, foster- och adoptivföräldrar, och vi främjar de vuxna parternas trygga föräldra-
skap. Arbetet med barnens och familjernas nätverk är en viktig utgångspunkt i vår verksam-
het. Vår uppgift är att i enlighet med vår organisations mission förbättra sättet på vilket man 
behandlar barn och att åstadkomma omedelbara och bestående förbättringar i barns liv.

Rädda Barnens barnskyddstjänster erbjuder kommuner en möjlighet att komplettera det kommunala tjänst-
eutbudet när det gäller sociala tjänster och barnskyddstjänster för barnfamiljer. Våra tjänster omfattar famil-
jevård, barnhemsarbete, familjerehabilitering, adoption, öppenvård inom barnskyddet samt sociala tjänster 
för barnfamiljer. Dessutom erbjuder vi kommuner experttjänster och utbildningar, som också kan skräddarsys 
för olika situationer. 

Vår personal omfattar en stor grupp kompetenta socialarbetare, socionomer med yrkeshögskoleexamen, 
samt övriga yrkesmänniskor inom social- och hälsovård samt fostran. Personalen på regionkontoren, familje-
rehabiliteringsenheterna och barnhemmen har möjlighet att vid krävande klientsituationer konsultera och få 
stöd av organisationens experter, som överläkare, jurist, psykolog och övriga sakkunniga inom olika special-
områden. Vår personal omfattar också familjeterapeuter, arbetsledare och specialsocialarbetare samt utbil-
dade SILTA®-handledare. Dessutom finns det personal med utbildning inom metoderna MIM och Mentalisaa-
tio samt intressebevakare inom barnskyddet. 

Vi anpassar våra tjänster utifrån kommunernas behov. Verksamhetsmodellerna som beskrivs i prislistan är re-
sultat av utvecklingsarbete, men de anpassas hela tiden för att svara på aktuella krav. Under de senaste åren 
har vi särskilt satsat på utveckling utifrån experttjänsternas och socialskyddslagens behov, och vi har dessut-
om grundat två familjerehabiliteringscentra. År 2017 kommer utvecklingen att koncentreras på stärkandet av 
kortvarig familjevård, social gruppverksamhet för barn, hembaserad familjerehabilitering, stärkandet av barns 
relationer till närstående under tiden för vård utom hemmet, samt metoder för utvärdering av barns och fa-
miljers livssituation. 

Vi är beredda att hjälpa yrkesmänniskor på olika håll i Finland att göra ett gott arbete för barns bästa.  
Ta kontakt med våra regionkontor, barnhem, familjerehabiliteringsenheter eller vår utvecklingsenhet. 
Kontaktuppgifter finns i denna prislista samt på vår webbsida www.raddabarnen.fi. 
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Sociala tjänster och barnskyddstjänster 
för barnfamiljer

Stödfamiljsverksamhet
Stödfamiljsverksamheten inom barnskyddet och socialvården är avsedd för barn över ett år, som är klien-
ter hos barnskyddet eller socialvården, och vars behov av stödfamilj grundar sig på en klientplan i enlighet 
med barnskyddslagen eller socialvårdslagen. 

Stödfamiljsverksamhetens klientarbete genomförs med serviceavgifter. Avgifterna består av arbetet som 
Rädda Barnen utför samt av kostnadsersättningar till stödfamiljen. 

• Inledning och förberedelse för stödfamiljsrelation/barn  .......................................892,00 €
Omfattar utbildning av stödfamiljen, socialarbetets stöd och bedömning av stödfamilj som motsvarar  
barnets behov (hembesök och möte med barnet som behöver stöd) samt möten, sammanträden och  
träffar i det inledande skedet av stödfamiljsrelationen. 

• Inlednings- och förberedelseavgift i samma stödfamilj/syskon ............................  714,00 €

• Förberedelseavgift för stödfamiljsrelation som inte förverkligas ......................... 110,00 €/h
En förberedd och överenskommen stödrelation inhiberas av orsaker som inte beror på Rädda Barnen,  
men där förberedande arbete ändå gjorts. 

• Stöd för stödfamiljsrelationen  ....................................................................................84,00 €/månad
Omfattar professionellt stöd till stödfamiljen samt socialarbetets stöd till barnet och dess familj i anknytning till 
stödrelationen, samarbete med myndigheter, uppföljningsmöten, skriftlig stödfamiljsplan, eventuella utlåtanden och 
rapporter, försäkring för barnet, fortbildning, rekreationstillfällen samt fakturering i anknytning till stödfamiljsavtal och 
förmedling av kostnadsersättningar. 

• Familjeläger (för stödfamiljer, barn som har stödfamilj samt deras föräldrar) 
Veckoslut/barn ..................................................................................................................................................101,00 €
Veckoslut/vuxen  ...............................................................................................................................................132,00 €

KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL STÖDFAMILJEN 

klass 1 ................................................................................................................................................................... 25,40  €/dag
klass 2 (extra utgifter för t.ex. specialdiet)  ................................................................................................. 29,80 €/dag
Kilometerersättning till stödfamiljen för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljen  
(eller avgifter för kollektivtrafik)  .....................................................................................................................0,35 €/km
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Social gruppverksamhet för barn
Social gruppverksamhet för barn är avsedd för 7–15-åriga barn som är klienter hos barnskyddet eller soci-
alvården, i enlighet med barnskyddslagen eller socialvårdslagen. Gruppen består av 4-8 barn och den sam-
manstrålar tio gånger årligen från fredag till söndag. Gruppen kan fungera som ett alternativ till en stöd-
familj om man bedömer att barnet har nytta av gruppen och av stöd i form av regelbunden handledning. 
Gruppledarna består av aktörer som bor eller verkar på landsbygden, och som har professionell kompetens 
när det gäller att handleda barn och stöda familjer. Ideologin bakom gruppverksamheten är Green Care, 
som använder naturen och/eller djur som en målinriktad, ansvarsfull och professionell del av verksamheten.

• Inlednings- och förberedande avgift för gruppverksamheten/barn  .....................400,00 €
Omfattar skolning av gruppledare och socialarbetets stöd, samt möte med barnets familj och  
bedömning av grupp som motsvarar barnets behov, samt besök på platsen där gruppen samlas

• Inlednings- och förberedande avgift för samma gruppverksamhetsplats/syskon ...250,00 €

• Stöd för gruppverksamheten (under 10 månader)  ...................................................80,00 €/månad
Omfattar socialarbetets stöd till gruppledare och barnets familj under tiden för verksamheten, eventuella utlåtanden, 
skriftligt sammandrag två gånger under grupperioden samt fakturering i anslutning till verksamheten. 

ERSÄTTNINGAR TILL GRUPPLEDARE 

Gruppledares arvode  ........................................................................................................................... 290 €/veckoslut  

Gruppledares arvode/syskon  ............................................................................................................. 250 €/veckoslut  
Omfattar helpension, ledning av verksamheten, samt gruppledarens regelbundna kontakt med  
barnets familj samt försäkringar.

Specialstödsfamiljer
Specialstödsfamiljerna är en stödåtgärd för barn som behöver specialstöd. Minst en av stödfamiljens 
föräldrar har yrkesutbildning inom social- och hälsovård eller pedagogik. Familjerna har egen utbildning 
och starkt stöd under verksamheten. Regionkontoren arrangerar specialstödsfamiljeverksamhet enligt 
möjlighet. 

• Inledning och förberedelse för specialstödfamiljsrelation/barn  ......................... 1065,00 € 
Omfattar utbildning av stödfamiljen, socialarbetets stöd och bedömning av stödfamilj som motsvarar  
barnets behov (hembesök och möte med barnet som behöver stöd) samt möten, sammanträden och  
träffar i det inledande skedet av stödfamiljsrelationen. 

• Inledning och förberedelse i samma stödfamilj/syskon  .........................................852,00 €  

• Stöd för specialstödsfamiljerelationen  .....................................................................117,00 €/månad 
Omfattar professionellt stöd till stödfamiljen samt socialarbetets stöd till barnet och dess familj i anknytning till 
stödrelationen, samarbete med myndigheter, uppföljningsmöten, skriftlig stödfamiljsplan, eventuella utlåtanden och 
rapporter, försäkring för barnet, fortbildning, rekreationstillfällen samt fakturering i anknytning till stödfamiljsavtal och 
förmedling av kostnadsersättningar. 

• Familjeläger (för stödfamiljer, barn som har stödfamilj samt deras föräldrar) 
 - Veckoslut/barn ..........................................................................................................................................101,00 €
 - Veckoslut/vuxen  .......................................................................................................................................132,00 € 

ARBETSERSÄTTNINGAR TILL SPECIALSTÖDSFAMILJEN  

Arvode  ...............................................................................................................................................................100,00 €/dag 
Kostnadsersättning  ........................................................................................................................................... 30,00 €/dag 
Kilometerersättning till stödfamiljen för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljen .....0,35 €/km  
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Feriehem
Feriehemsverksamheten är främst avsedd för barn över tre år, med en feriehemsperiod i sin klient- eller 
serviceplan hos barnskyddet eller annan socialvårdsinstans. Tiden som barnet tillbringar i feriehemmet 
kan variera från några dagar till två veckor. Stödfamiljerna är frivilliga familjer som får utbildning för verk-
samheten, samt stöd och handledning under barnets feriehemsperiod. 

• Förberedelse och stöd inför feriehemsperioden per barn  ..................................... 134,00 € 
 - Förberedelse och stöd för samma feriehem/syskon  ......................................................................... 27,40 €

• Verksamhetsavgift  ........................................................................................................ 10,50 €/dag
Omfattar försäkring för barnet samt fakturering i anknytning till feriehemsverksamheten och förmedling av 
kostnadsersättningar.

KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL FERIEHEM 

klass 1 ................................................................................................................................................................... 25,40 €/dag
klass 2 (extra utgifter för t.ex. specialdiet)  ................................................................................................. 29,80 €/dag

Stödpersonsverksamhet inom barnskyddet

Stödpersonsverksamheten inom Rädda Barnens barnskydd är ett personligt, regelbundet och långvarigt 
vuxenstöd för barnet. Frivilliga stödpersoner utbildade för verksamheten träffar barnet enligt överens-
kommelse 1–4 gånger i månaden. Stödpersonerna kan till exempel hjälpa till med läxor och fungera som 
stöd i hobbyverksamhet eller som lek- och spelkamrat. Barnskyddets stödpersonsverksamhet erbjuds för 
kommuner utifrån separata överenskommelser i vissa regionkontor. 

• Inledning och förberedelse för stödpersonsrelation/barn  .....................................823,00 €
Omfattar utbildning av stödperson, socialarbetets stöd och bedömning om stödperson som  
motsvarar barnets behov, möten, sammanträden och träffar i inledningen av stödpersonsrelationen. 

• Inledning och förberedelse för samma stödpersonsrelation/syskon  ................... 659,00 €

• Stöd för stödpersonsrelationen  ................................................................................... 77,00 €/månad 
Omfattar socialarbetets stöd i stödrelationen mellan stödpersonen och barnet med familj, fortbildning, 
rekreationsevenemang, årliga uppföljningsmöten, skriftlig stödpersonsplan, eventuella utlåtanden och rapporter,  
barnets försäkring, fakturering i enlighet med stödpersonsavtalet och förmedling av kostnadsersättningar. 

ERSÄTTNINGAR FÖR STÖDPERSONER  

Arvode (skattepliktig inkomst)  ....................................................................................................................... 45,00 €/månad
Kostnader för verksamheten mot kvitton  .........................................................................................max. 40,00 €/månad
Kilometerersättning enligt separat överenskommelse  ...............................................................................0,35 €/km
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Förebyggande stöd till barnfamiljer 
Den förebyggande stödverksamheten för barnfamiljer är avsedd för barn som inte har en klient- eller ser-
viceplan i enlighet med barnskyddet eller socialvårdslagen. En familj kan styras till den förebyggande verk-
samheten genom till exempel rådgivning, barnomsorg eller skola. Familjer kan också själva söka sig till 
den. Vi förverkligar och utvecklar det förebyggande arbetet med stöd av penningautomatföreningen RAY 
och genom egen medelanskaffning. 

Stödfamiljs- och feriehemsverksamhet

Syftet med verksamheten är att främja barnens och familjernas välmåga. Kommunen betalar de 
kostnadsersättningar som styrs till stödfamiljer.

KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL STÖDFAMILJEN OCH FERIEHEMMET 

klass 1 .................................................................................................................................................................... 25,40 €/dag
klass 2 (extra utgifter för t.ex. specialdiet) .................................................................................................. 29,80 €/dag
Kilometerersättning för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljen ...................................0,35 €/km

Stödpersonsverksamhet för barnfamiljer
De frivilliga stödpersonerna verkar inom familjerna på många sätt; de lyssnar och diskuterar, hjälper till 
med barnavård och fostran, utövar en hobby med familjen eller en familjemedlem, de handleder, ger råd 
o.s.v. Stödpersonen träffar barnet och barnets familj enligt överenskommelse cirka två gånger i månaden, 
några timmar per gång. 

Sportfadderverksamhet 
Målet med sportfadderverksamheten är att uppmuntra barn och ungdomar till meningsfulla fritidsaktivi-
teter, motion och hobbyer tillsammans med en frivillig sportfadder. Verksamheten är avsedd för barn och 
ungdomar vars föräldrar har begränsade möjligheter att stöda barnets motion eller delta i barnets hobbyer.
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Barnskyddets familjevårdstjänster

Kortvarig familjevård
Ett barn kan behöva kortvarig familjevård vid placeringar inom barnskyddets öppenvård, vid brådskande 
placeringar, i utvärderingsskedet medan omhändertagandet bedöms före en långsiktig fosterhems- eller an-
nan placering, eller under betänketiden vid adoption.

• Placering av barn i kortvarig familjevård  .............................................................. 1596,00 €
Omfattar förutom handledning av familjerna även sammanträden och möten i samband med  
placeringssituationer.  För syskon som placeras samtidigt är avgiften nedsatt med 20 %. 

• Stöd vid kortvarig familjevård i samband med barnskyddets  
öppenvård eller vid brådskande placeringar  ........................................... 535,00 €/månad/barn  
Stöd till fosterfamiljen och barnet samt sammanträden under placeringen och i det inledande  
samt det avslutande skedet.  Bedömning av barnets situation samt möten med de biologiska  
föräldrarna i detta ärende.  Dessutom en skriftlig sammanfattning av arbetet och vid behov  
konsultation med barnpsykiater samt vid begäran utlåtande om barnets situation. 

• Stöd vid kortvarig familjevård under betänketiden för adoption  ......... 365,00 €/månad/barn  
Stöd till fosterfamiljen och barnet samt sammanträden under placeringen och i det inledande och avslutande skedet. 

Utbildning och bedömning av familjevård samt barns 
placering
I utbildningen används modellen PRIDE. Utbildningen är en process som förverkligas antingen för en familj 
eller för en grupp. I familjevårdens placeringsprocess bekantar sig socialskötarna i samarbete med den 
kommunala socialbyrån noggrant med barnets och familjens situation, bedömer och söker upp en lämplig 
fosterfamilj samt deltar i de möten som behövs under placeringsskedet. 

• Utbildning av familjevårdare och placering av barn  ........................................... 3706,00 €
Omfattar förutom utbildning av familjer en bedömning av barnets situation inklusive förhandlingar  
och möten. För syskon som placeras samtidigt är avgiften nedsatt med 20 %. 

• Utbildning och bedömning av familjer i barnets närkrets och släkt ................... 3191,00 €
Familjevårdens socialarbetare handhar utbildning och bedömning av fosterfamiljer när det handlar om placering inom 
närkretsen eller hos släktingar. Priset omfattar 16 timmar pararbete, eller är separat prissatt enligt uppdrag.

Regionkontoren kan också ge separat offert för utbildning eller placeringssituationer.

Stöd för familjevård
Rädda Barnens familjevårdsstöd grundar sig på stödet av interaktionen mellan barnet och de anhöriga samt 
på förståelsen för hur barnets nära relationer inverkar på barnets beteende och sätt att kommunicera. 

Fosterfamiljer som omfattas av familjevårdsstödet blir en del av enheten och nätverket för Rädda Barnens 
barnskyddsarbete. Mer erfarna fosterföräldrar fungerar enligt överenskommelse som mentorer inom famil-
jevården. För stödet av familjevården använder vi oss av organisationens riksomfattande expertis. Socialar-
betare och övriga yrkesmänniskor är bland annat utbildade PRIDE-utbildare, och de har också utbildning 
när det gäller stöd av placerade barns kommunikation och nära relationer.  I regionkontoren finns också 
kompetens när det gäller bland annat Theraplay-, DDP- och familjeterapi samt interaktionstest (MIM). 
Dessutom konsulteras regelbundet barnläkare och barnpsykiater och personalen får arbetshandledning. 

Regionkontoren står gärna till tjänst också i situationer när det behövs kortvarig värdering eller dito stöd i 
situationer då barnet redan bor i fosterfamilj. 
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Våra regionkontor bedömer i samarbete med den placerande kommunen det lämpligaste alternativet för 
förverkligandet av familjevårdsstödet. 

• Familjevårdsstöd  .................................................................................................. 535,00 €/månad/lapsi
 
Familjevårdsstödet omfattar   
 - en utsedd socialarbetare med ansvar för fosterfamiljen. Den ansvariga socialarbetaren har möjlighet att 

konsultera organisationens stödgrupp samt en utsedd läkare eller barnpsykiater. 
 - handledning av fosterföräldrar i deras uppgift som fostrare och vårdare, utifrån organisationens expertis och 

kunnande när det gäller arbete med placerade barn.  
 - ett tillräckligt antal överenskomna möten med barn och familj, som hembesök, möten om klientplanen, andra 

behövliga möten samt övrig kontakt med fosterfamiljen och barnet. 
 - arbete med barnet och fosterföräldrarna med syfte att stöda barnets och förälderns interaktion, samt vid 

behov stöd utifrån familjeterapeutisk referensram till barnet och familjen. 
 - kontakt med socialarbetaren som ansvarar för ärenden rörande barnet samt överenskommen rapportering 

och dokumentering i barnets och familjens fall. 
 - arbete med vårdnadshavare och anhöriga för att göra det möjligt att förverkliga kontakt, samt annan 

kontakt med barnets föräldrar och anhöriga enligt överenskommelse.   
 - möjlighet att använda en mentor inom familjevården (erfaren fosterförälder) samt telefonjour dygnet runt 

för fosterföräldrar. 
 - samarbete för att ordna ledighet för fosterförälder på separat överenskommet sätt. För 

ledighetsarrangemangens kostnader står den uppdragsgivande kommunen.  
 - möjlighet att för separat avgift delta i fortbildning och arbetshandledning för fosterföräldrar, samt stöd i 

grupp för fosterföräldrar, barn eller biologiska föräldrar.

• Stark stödd familjevård  ....................................................................................... 855,00 €/månad/lapsi 

Inom familjevården används starkt stöd alltid då familjevården bedöms som krävande på grund av antingen 
barnets specialbehov eller andra särskilda krav i samband med familjevården. Av den anledningen kräver fa-
miljevården en tät kontakt, möten varje månad samt särskilt arbete med barnet och fosterfamiljen.
 
Stödet omfattar förutom ovannämnda stödformer för familjevården 
 - vid behov MIM interaktionstest och utifrån resultatet det interaktionsstöd som bedöms som behövligt 
 - systematiskt arbete med barnets biologiska föräldrar och anhöriga för att stöda samarbetet, samt för att 

bygga upp och stöda relationerna mellan alla parter som berörs av vården utanför hemmet 
 - möjlighet för fosterföräldrar att delta i grupper som stöder fosterföräldraskap byggt på tillgivenhet, eller an-

dra kamratstödgrupper 
 - möjlighet för barn att delta i kamratstödgrupper för placerade barn 
 - möjlighet för biologiska föräldrar till gruppstöd 

Verksamhet i form av grupper förutsätter en tillräcklig mängd deltagare.

• Stöd för stabil familjevård  ...................................................................................216,00 €/månad/lapsi

Alternativet stöd för stabil familjevård är avsett för situationer där barnet och familjen omfattas av vårt 
stöd, placeringen inte är ny och stödbehovet är litet på grund av familjevårdens stabila situation. Stödet 
omfattar kontakt med fosterfamiljen samt hembesök och rapportering om dem.
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Stöd och handledning i föräldraskap för fosterföräldrar 

Vi stöder och handleder fosterföräldrar när det gäller olika behov i anknytning till familjevård. 
Det kan handla om frågor rörande till exempel barnet, parförhållandet, fosterföräldraskapet eller 
samarbetet med barnets föräldrar eller yrkesmänniskor.

Bedömning av och stöd för en familjevårdsituation 

När det till exempel uppstår oro för ett barns situation i fosterfamiljen kan familjevårdens social-
arbetare bedöma situationen och verka för att undvika att placeringen avbryts. 

Arbetshandling eller konsultation för fosterföräldrar eller yrkesmänniskor  

Regionkontorens arbetshandledare ger arbetshandledning till yrkesmänniskor och fosterföräldrar. 
Konsultationer och bedömningar riktade till professionella kan gälla till exempel svåra placerings-
situationer inom barnskyddet, som omhändertaganden eller hävning av omhändertaganden, eller 
bedömning av en förändrad situation inom vården utanför hemmet. 

Arbete med biologiska föräldrar eller andra 
anhöriga som stöd för familjevården  

Omhändertaganden och placering av barn är alltid 
en kris för både föräldrar och anhöriga. De behöver 
information och insikt i frågor som gäller familjevår-
den, såsom delat föräldraskap och frågor rörande 
kontakten till barnet. Regionbyråernas socialarbe-
tare kan stöda föräldrar och anhöriga i denna pro-
cess antingen individuellt eller med hjälp av stöd-
gruppsverksamheten VOIKUKKIA.  

SILTA®-harmonisering av barnets levnadshistoria  

Utifrån modellen som grundar sig på en familjete-
rapeutisk referensram stöder man harmoniseringen 
av omhändertagna barns levnadshistoria, i samver-
kan med barnet, barnets föräldrar och hemmet där 
barnet har placerats. SILTA-arbetet förverkligas i 
barnhem och inom familjevården.

Handledning och bedömning vid placeringar hos 
närstående och släktingar

I situationer som rör placering hos släktingar och närstående behövs ofta bedömning och/eller 
handledning, och man arbetar utifrån varje enskild situation. Dessa situationer sköts av socialar-
betare enligt uppdrag. 

Servicehelheter enligt uppdrag 

• Individuella möten eller en socialarbetares arbetsinsats  ............................................. 110,00 €/h

• Möten i grupp eller arbete i par  ..........................................................................................200,00 €/h
För restid debiteras 50 %. Resekostnader enligt skatteförvaltningens kilometerersättning.
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Barnhemsverksamhet
Av Rädda Barnens barnhem är Raunila, Ritvala och Suvilinna hemlika barnskyddsinstanser med plats 
för sju barn med krävande vårdbehov. De erbjuder rehabiliterande vård vid placering utanför hemmet, och 
är avsedda för barn i skolåldern som behöver en trygg och stabil gemenskap samt professionellt fungeran-
de vuxna som stöd i sin utveckling. Specialungdomshemmet Pärske är avsett för barn i åldern 12-18 
år, med specialbehov på grund av neuropsykiatriska symtom eller lindriga utvecklingsstörningar. Special-
barnhemmet Tirlittan är specialiserat på vården av barn med psykiska symtom. 

Barnhemmen har ett nära samarbete med socialarbetare inom barnskyddet i barnens hemkommuner, med 
barnens föräldrar samt med olika samarbetsparter som barn- och ungdomspsykiatrin samt skolorna. I ar-
betet betonar vi samarbetet med familjerna och vi beaktar barnskyddslagens målsättning rörande familje-
återförening. 

SILTA®-harmonisering av barnets levnadshistoria.

Utifrån modellen som grundar sig på en familjeterapeutisk referensram stöder man harmoniseringen av 
omhändertagna barns levnadshistoria, i samverkan med barnet, barnets föräldrar och hemmet där barnet 
har placerats. SILTA-arbetet i barnhemmen genomförs med utbildade SILTA-handledare.

Barnhemsverksamheten har två gånger tilldelats ett kvalitetserkännande utifrån kriterierna i social- och 
hälsovårdstjänsternas kvalitetsprogram (SHQS). Barnhemspriserna är konkurrensutsatta och de bestäms 
huvudsakligen utifrån detta.

Information om platser och priser anu.lehto@raddabarnen.fi

Familjerehabiliteringsenheten Suvikumpu
Familjerehabiliteringsenheten Suvikumpu i Åbo är avsedd för familjer som är barnskyddsklienter och som be-
höver en intensiv familjerehabiliteringsperiod. Målet är att stärka familjens handlingsstruktur och färdigheter 
för att samlevnaden i det egna hemmet ska bli möjlig och man därmed kan undvika omhändertaganden av barn, 
eller att det till exempel ska bli möjligt för barn att flytta hem igen efter en period av vård utanför hemmet. 
År 2016 inledde man en ny verksamhetsform i Suvikumpu, nämligen familjerehabilitering som sker i hemmen. 
Familjerehabiliteringen består av samma element som det arbete man gör i rehabiliteringsenheten Suvikumpu, 
men den förverkligas i familjens eget hem.

Information om platser anne.suomalainen@raddabarnen.fi

Familjerehabiliteringsenheten Tyrsky
Familjerehabiliteringen  är avsedd för familjer som är barnskyddsklienter och som behöver en intensiv fa-
miljerehabiliteringsperiod. Vårdens referensram grundar sig på tanken om anknytning samt på granskning 
av och stöd för växelverkan mellan barn och förälder. Under rehabiliteringsperioden lär man sig hantera 
barnfamiljens vardag, föräldrafärdigheterna stärks och familjen får stöd med att hitta de olika familjemed-
lemmarnas roller. Vi litar på att vi för varje familj, genom ett tillräckligt och individuellt anpassat stöd i rätt 
tid, kan få fram familjens resurser, vilket leder till att hela familjen blir stärkt. Målet är att familjen ska få en 
bra vardag genom att familjens handlingsstrukturer och färdigheter stärks.

Information om platser leena-mari.vehmas@raddabarnen.fi



10      Rädda Barnen rf  |  Prislista för barnskyddstjänster 2017

Adoptionsverksamhet
Genom Rädda Barnen får årligen cirka 30 inhemska och 100 utländska adoptivbarn ett hem. Erfarenhet-
er av att placera barn i adoptivfamiljer, av adoptionsrådgivning samt av arbete med adoptivfamiljerna un-
der barnens uppväxt ger värdefull kunskap och stärker organisationens kompetens inom adoptionsverk-
samheten. Rädda Barnen innehar specialexpertis när det gäller adoptionsverksamhet och organisationen 
verkar som adoptionsbyrå med fullmakt av social- och hälsovårdsministeriet. Vi iakttar social- och häl-
sovårdsministeriets instruktioner för adoptionsrådgivare (STM 2013). Adoptionslagen förpliktigar till bl.a. 
kartläggning av stödbehov och stöd efter adoption till alla berörda parter. Information om tilläggsstöd, 
utbildning och grupper för familjer finns under prislistans rubrik Experttjänster..

Adoptionsrådgivning före adoption

• Adoptionsrådgivning till familjer som önskar sig barn, 4-7 möten, omfattar även utredning  
över de sökande för adoptionstillståndet .....................................................................................................3587,00 €
 - Ytterligare möten, timpris 110 €/h  
 - Arbete i par, timpris 110 €/h för arbetsparets del 

• Komplettering av adoptionsrådgivning till familj med adoptionstillstånd som flyttar från  
kommunen ..............................................................................................................................................................110,00 €/h

• Avgift för handlingar (t.ex. tingsrättshandlingar i hemlandet, Filippinerna) ....................................... 348,00 €

• Kompletterande utredning (utlåtande, ej möten) till exempel för sökandes årsuppdateringar,  
eller uppdateringar rörande omständigheter  eller grunduppgifter  .................................................... 338,00 €

• Omfattande kompletterande utredning eller uppdatering av hemutredning:   
(möten + utlåtande) 369 €/möte + 338 € utlåtande 

• Årligt möte för familjer som väntar ett inhemskt barn ..............................................................................369,00 €

• Stöd och uppföljning av adoptionsplacering före fastställd adoption 369 €/möte 

• Upprättande av barnförslag för de kommande adoptivföräldrarna ..................................................... 348,00 €

• Adoptionsrådgivning till en förälder som överväger att lämna sitt barn för adoption .................. 2320,00 €

• Adoptionsrådgivning till den andra föräldern som överväger att lämna sitt barn för adoption ..1160,00 €

• Adoptionsrådgivning till barn, stöd för övergångsperioden och placering i adoptivfamiljen  
(när avgift för kortvarig familjevård inte uppbärs)  .................................................................................... 950,00 €

• Adoption vid familjevård eller adoption inom familjen/barn, 1-5 möten ...............................................369,00   €/möte 

• Vid adoption inom familjen tillägg för syskon som adopteras/barn  
(avgift för handlingar + möte).... ...................................................................................................................... 463,00 €

• Avbruten adoptionsrådgivning/möte ...............................................................................................................369,00 €

• Övrig adoptionsrådgivning ................................................................................................................................110,00 €/h

• Adoptionsrådgivning på andra språk än de inhemska (+20 %)
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Adoptionsrådgivning efter fastställd adoption

• Kartläggning och utredning av adoptivbarnets och familjens stöd- och hjälpbehov ................563,00 €

• Stöd & uppföljning, möte med barnet och familjen efter att adoptionen har fastställts  
369 €/möte + 338 €/rapport .................................................................................................................... 707,00 €

• Stöd för barnet och familjen (i inledningsskedet eller under barnets uppväxt)/möte ................ 369,00 €

• Stödmöte med den biologiska föräldern ............................................................................................... 369,00 €

• Beredning, upprättande och stöd av avtal om kontakt .................................................................... 110,00 €/h

• Familjeterapeutiskt stöd till familjer eller konsultation till yrkesmänniskor 
 - 45 min ........................................................................................................................................................... 83,00 € 
 - eller 60 min  ...............................................................................................................................................110,00 €

• Övrigt adoptionsarbete, till exempel ytterligare rådgivning eller utlåtanden till övriga  
aktörer (t.ex. daghem eller skola) enligt överenskommelse ............................................................ 110,00 €/h

• Senare stöd och hjälp av adoptionsrådgivningen till adoptionens olika parter (t.ex. den adopterade, 
adoptivföräldrarna och de biologiska föräldrarna). Rådgivningens stöd kan omfatta t.ex. genomgång 
av handlingar, hjälp och stöd med att finna rötter, psykosocialt stöd och resonemang kring 
adoptionsfrågor. 
 - Kansliavgift .................................................................................................................................................. 75,00 €
 - Möte, beredning, korrespondens eller annan kontakt .....................................................................110,00 €/h
 - Möte med myndighet ..............................................................................................................................200,00 €/h

Förfrågningar utomlands sker genom den internationella adoptionstjänsten. Kostnader för förfrågningar 
och/eller arrangemang för resa till ursprungsland varierar från fall till fall, beroende på omfattningen av 
förfrågningsprocessen samt på det aktuella landet.

För resor i samband med adoptionsverksamheten debiteras skatteförvaltningens 
kilometerersättning.
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Experttjänster
Rädda Barnens regionkontor producerar olika experttjänster både för familjer och för professionella i 
branschen. Personalen är specialutbildad i bland annat familjeterapi och bedömning av och stöd för in-
teraktion. Personalen har i olika konsultationsuppgifter möjlighet att få stöd av konsultstödgruppen, som 
består av Rädda Barnens experter. De innehar mångsidig sakkunskap i bl.a. barnpsykiatri, olika sektorer 
inom barnskyddet, familjeterapi, missbrukarvård, arbetshandledning och juridik. Experttjänster kan också 
förmedlas per t.ex. videokonferens.

Bedömningar av barnets och familjens livssituation samt 
stödbehov
Vi gör bedömningar av barnets och familjens livssituation samt stödbehov i olika skeden av klientskapet 
hos socialvården och barnskyddet; omständighetsutredning, bedömning av tjänstebehov och behov av 
barnskydd, bedömningar av behov av omhändertagande, placeringssituation samt avslutning av omhän-
dertagande, samt bedömningar av placering i barnets närkrets, eller släktings fosterföräldraskap. När vi 
gör bedömningar lägger vi vikt vid att arbeta tillsammans med barnet och föräldrarna på ett sätt som stö-
der dem. Bedömningarna görs utifrån klienternas behov och omfattar inledande möte, möten med barnet 
och föräldrarna, gemensam bedömningsdiskussion samt skriftligt sammandrag (med rekommendationer). 
Arbetet grundar sig på barnfokusering, olika arbetsmetoder (till exempel på bedömningsmetoden PRIDE 
och MIM-test), kompetens inom familjeterapi samt kompetens från specialutbildningar. Bedömningar kan 
beställas av regionkontoren. Socialarbetarna arbetar i par med bedömningar. Rädda Barnens socialarbe-
tare kan också arbeta i par med kommunala socialarbetare. 

• Rädda Barnens socialarbetare som arbetspar 60 min ...................................................................... 110,00 €

• Bedömningsarbete av två Rädda Barnens socialarbetare/á 60 min ..............................................200,00 €

Stöd till familjer
Stöd och handledning för föräldraskap kan ske till exempel i situationer med anknytning till barnet, 
parförhållandet, foster- eller adoptivföräldraskapet eller samarbetet mellan föräldrar och yrkesmänniskor. 
Det familjeterapeutiska stödet till familjer består av systematisk och vid behov återkommande målin-
riktad familjehandledning och föräldrarådgivning av yrkeskompetent terapeut. Stärkande av interak-
tionen i relationen mellan barn och förälder är ett målinriktat arbete med syfte att stöda barnets 
och förälderns interaktion och trygga relation. 

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

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

• Par- och familjearbete 60 min ....................................................................................200,00 €

Intressebevakning inom barnskyddet
Regionkontoren har personal som har genomgått utbildningen för intressebevakare inom barnskyddet. 
De kan verka som intressebevakare i enlighet med barnskyddslagens § 22. De är insatta i barnskyddets ar-
betsprocess, arbete med barn, och utredning av barns åsikter. Rädda Barnens intressebevakare inom barn-
skyddet har i sitt uppdrag tillgång till juridiskt konsultstöd samt till Rädda Barnens konsultstödgrupp.  

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

För alla experttjänster debiteras 50 % för restid samt resekostnader enligt 
skatteförvaltningens kilometerersättning.
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Konsultationer och arbetshandledning för yrkesmänniskor
Regionkontorens arbetshandledare ger arbetshandledning till yrkesmänniskor och fosterföräldrar. So-
cialarbetets konsultationer riktade till branschens yrkesmänniskor kan gälla till exempel svåra place-
ringssituationer inom barnskyddet, som omhändertaganden eller hävning av omhändertaganden, eller en 
förändrad situation inom vård utanför hemmet. 

Yrkesmänniskor kan använda sig av familjeterapeutisk konsultation för att öka sin förståelse för familjesitu-
ationer, familjers behov och familjedynamik. 

• Konsultationer och individuell handledning (arbetshandledning + moms 24 %) 
 - 45 min ........................................................................................................................................................... 83,00 € 
 - 60 min .........................................................................................................................................................110,00 €

• Konsultationer och handledning för grupper (max. 6 personer) 60 min ..............200,00 €

• Video-, e-post eller telefonkonsultation ..................................................................... 83,00 €

Grupper
Alla regionkontor ordnar med grupper för till exempel adoptivbarn och -familjer, grupper för placerade 
barn och fosterföräldrar, Ihan iholla-grupper, föräldragrupper som grundar sig på metoden Mentalisaatio 
samt VOIKUKKIA-grupper. Regionkontoren ger mera information. 

Utbildningar 
Rädda Barnens personal på centralbyrån samt i regionkontoren arrangerar utbildningshelheter för yrkes-
människor inom socialbranschen. Vi ordnar kurser rörande bland annat barnets rättigheter, hur man mö-
ter barn och arbetar barnfokuserat, samt hur man hjälper barn som upplevt våld. 

Vid behov arrangerar vi också kurser i frivilligverksamhet, som utbildning för stödpersoner och stödfamil-
jer inom barnskyddet, antingen i grupp eller familjevis.

Be centralbyrån eller regionkontoren om utbildningsoffert. 

Modellen SILTA®

Med hjälp av modellen SILTA (Bron) stöder man harmoniseringen av omhändertagna barns levnadshis-
toria, i samverkan med barnet, barnets föräldrar och hemmet där barnet har placerats. SILTA-arbetet 
förverkligas i barnhem och inom familjevården. Vi tillhandahåller professionell fortbildning för SILTA-hand-
ledare (30 sp) och SILTA-verksamhet för barnhemmens personliga vårdare, personal inom familjevården 
samt övriga som arbetar med barn och familjer. 
Information om utbildningar pirjo.niemi-jarvinen@raddabarnen.fi
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Juridiska tjänster inom barnskyddet
Rädda Barnen rf:s juridiska tjänst tillhandahåller för kommunernas socialtjänster och andra myndigheter 
i Finland, som behandlar och beslutar i ärenden rörande barn, juridiska konsulttjänster i barn- och famil-
jerättsliga ärenden, och framför allt i frågor rörande barnskydd och barntillsyn. Rädda Barnens jurist kan 
verka som kommunens representant vid exempelvis förvaltningsdomstolens muntliga behandlingar samt 
vid begäran också delta i kommunala lagstadgade yrkesövergripande expertgrupper inom barnskyddet, 
antingen som permanent medlem eller som vid behov inkallad expert. Den juridiska tjänsten arrangerar 
också utbildning för olika klientgrupper.

Den juridiska tjänsten verkar riksomfattande och är belägen i centralbyrån.

Avgiftsbelagt servicenummer 0600–12323 (pris 2,20 €/min. + moms) 
Konsultationstelefonen är vanligen bemannad vardagar klo 9-16.

Konsultationer per e-post och mer omfattande uppdrag 
• Pris: 150,00 €/h + moms 
(+ resekostnader och eventuella kostnader för inkvartering), restid debiteras inte.

Information om tjänsten: maria.haarajoki@raddabarnen.fi
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Kontakta oss!

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

Insamlingskonton

Insamlingstillstånd Polisstyrelsen POL-2015-7368. I kraft 1.1.2016–31.12.2017 
i hela Finland förutom Åland.

Barnhem
Raunila
Katajatie 3 
40250 Jyväskylä 
Telefon 040 583 6466

Ritvala 
Joutsenkuja 25 
17200 Vääksy 
Telefon 040 560 5145 

Suvilinna 
Suvilinnavägen 29 
20900 Åbo 
Telefon 040 487 2761 
 

Specialungdomshemmet 
Pärske 
Flöjelstigen 1 b 
01670 Vanda 
Telefon 040 520 4845 

Specialbarnhemmet 
Tirlittan 
Kandidatgränden 1 
02700 Grankulla 
Telefon 040 542 4209

Kontakta oss!

Koskelantie 38, 00610 HELSINKI
PL 95, 00601 HELSINKI 

Forsbyvägen 38, 00610 HELSINGFORS
PB 95, 00601 HELSINGFORS

Regionkontor
Etelä-Suomen regionkontor
Forsbyvägen 38, 00610 HELSINGFORS 
Pb 95, 00601 HELSINGFORS
Telefon 010 843 5000

Västra Finlands regionkontor 
Hämeenkatu 14 C 
33100 TAMMERFORS 
Telefon 010 843 5140

Mellersta Finlands regionkontor 
Kauppakatu 32, 2 tr. 
40100 JYVÄSKYLÄ 
Telefon 010 843 5160

Östra Finlands regionkontor 
Kauppakatu 25 C, 4 tr. 
80100 JYVÄSKYLÄ 
Telefon 010 843 5180

Norra Finlands regionkontor 
Storgatan 47 
90100 ULEÅBORG 
Telefon 843 5120

Telefon 010 843 5000 

www.raddabarnen.fi 

 @pelastakaalapse

  facebook.com/PelastakaaLapset

Familjerehabiliteringsen-
heten Tyrsky y
Flöjelstigen 1 A 
01670 Vanda 
Telefon 050 433 1425

Familjerehabiliteringsen-
heten Suvikumpu 
Suvilinnavägen 29 
20900 Åbo 
Telefon 050 433 9791

Familjerehabiliteringsenheter


