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PERHOSTYÖ - SIJAISPERHEESSÄ 
ASUVAN LAPSEN LÄHEISSUHTEIDEN 
TUKEMINEN
PERHOStyö on työskentelyä sijaisperheeseen sijoitetun lapsen ja hänen syntymä- ja 
sijaisperheensä kanssa.

Lastensuojelun perhehoitoon liittyy erityinen ihmissuhteiden verkko, jonka jäsenten 
välisen yhteistyön tukemisessa tarvitaan erityistä ammattitaitoa ja osaamista.

PERHOSTYÖLLÄ

• rakennetaan sidettä lapsen sijaisperhesuvun ja syntymäsuvun välille 
• vahvistetaan rinnakkaisten vanhempien kokemusta yhteen hiileen puhaltamisesta
• vahvistetaan lapsen kokemusta siitä, että hänellä on paikka molempien sukujen 

jäsenenä

Minä
Syntymävanhemmat
Sijaisvanhemmat
Sisarukset
Sijaiskotisisarukset

MINUN PERHE

PELASTAKAA LAPSET



PERHOSTYÖ

PERHOS-työskentely on prosessi, joka sisältää osapuolia valmistelevia tapaamisia, 
kaikkien yhteisiä tapaamisia ja tarvittaessa erillisiä tapaamisia osapuolten kanssa. 
Työskentely osapuolten kanssa erikseen ja yhdessä voi olla peräkkäistä tai rinnakkais-
ta. Työskentely rakennetaan aina yksilöllisen tarpeen mukaan, mutta yleensä prosessi 
kestää 6 kk – 1 v. 

PERHOStyötä tekevät Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistojen perhehoidon sosiaali-
työntekijät.

Lapsi kokonaisuudessaan tulee 
paremmin näkyväksi ja hänen äänensä 
kuuluvaksi. 

Syntymävanhempien ja sijaisvanhempien 
luonteva yhteistyö lisääntyy. 

Sijaisvanhempien ja syntymävanhempien 
ajatukset ja tunteet tulee kuulluiksi ja 
näkyviksi.

Vuorovaikutuksen haasteet nostetaan 
esille ja ne tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Sosiaalityön resursseja vapautuu 
ihmissuhdesolmujen ratkomiselta.

Lapsen turvallisuudentunne lisääntyy 
ja lapsi saa kokonaiskäsityksen 
elämäntapahtumistaan. 

Lapsen siirtymiset perheiden välillä 
sujuvat joustavasti. 

Osapuolten turvallisuuden tunne 
lisääntyy huostaanoton purkutilanteissa 
ja yhteyksien säilyminen varmistuu: 
Suhteet kantavat huostaanoton 
päättymisen ja/tai itsenäistymisen yli.

PERHOSTYÖLLÄ TAVOITELTU MUUTOS



Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, 
joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja 
maailmalla.

pelastakaalapset.fi

KYSY LISÄÄ ALUETOIMISTOSTA:
Etelä-Suomen aluetoimisto
Koskelantie 38, 00610 Helsinki
Puh. 010 843 5000
etela-suomen.aluetoimisto@pelastakaalapset.fi

Etelä-Suomen aluetoimisto, Turun toimipiste
Käsityöläiskatu 4 a, 20100 Turku
Puh. 050 3409137

Länsi-Suomen aluetoimisto
Hämeenkatu 14 C 23, 3 krs., 33100 Tampere
Puh. 010 843 5140
lansi-suomen.aluetoimisto@pelastakaalapset.fi

Keski-Suomen aluetoimisto
Kauppakatu 32, (2. krs), 40100 Jyväskylä
Puh. 010 843 5160
keski-suomen.aluetoimisto@pelastakaalapset.fi

Keski-Suomen aluetoimisto, Seinäjoen toimipiste
Kalevankatu 6-8 B9, 60100 Seinäjoki 
Puh. 010 843 5160

Itä-Suomen aluetoimisto
Länsikatu 15 rakennus 4B, 80100 Joensuu
Puh. 010 843 5180
ita-suomen.aluetoimisto@pelastakaalapset.fi

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Isokatu 47, 90100 Oulu
Puh. 010 843 5120
pohjois-suomen.aluetoimisto@pelastakaalapset.fi


