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Helsingin perhehoidon kuulumisia 

 

Perhehoidossa ollaan edelleen muutoksen keskellä. Siirtyminen 

perhehoidon uuteen työpari-malliin etenee askel kerrallaan. Uusien 

asiakkaiden kanssa aloitetaan alusta lähtien työparityöskentelynä 

ja pyritään myös entistä voimallisemmin edistämään ja tukemaan 

vanhempien ja sijaisvanhempien hyvää yhteistyötä lapsen asi-

oissa. Puhumme nykyään paljon perheyhteisötyöskentelystä, jolla 

tarkoitamme tavoitteellista työskentelyä sijoitetun lapsen ja hänen 

kaikkien vanhempiensa kanssa.  

Pitempään jatkuneissa asiakkuuksissa työparimalliin siirrytään kevään ja kesän ai-

kana, kun saadaan täydennystä työntekijäresursseihin. Siirtymävaihe kysyy voimia ja 

kärsivällisyyttä kaikilta osapuolilta, mutta nyt jo näkyvät myönteiset tulokset antavat 

voimia jatkaa tätä muutostyötä. Kevätaurinkokin varmasti omalta osaltaan edistää jak-

samista. 

Olemme saaneet tähän mennessä sovittua, että syksyllä alkaa Helsingissä kaksi 

työnohjausryhmää, joista toinen painottuu neuropsykiatrisesti oirehtivien lasten van-

hemmuuteen ja toinen kiintymyssuhdeongelmiin. Vuodenvaihteessa 2019-2020 

käynnistyy yksin sijaisvanhempina toimiville suunnattu työnohjausryhmä. Selvitte-

lemme edelleen tarpeita ja mahdollisuuksia käynnistää ryhmätyönohjauksia myös 

muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Tiedotamme uusista ryhmistä sitä mukaa kuin 

saamme varmistuksen ryhmän käynnistymisestä. 

Mentoritoiminta on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi tavaksi tukea perhehoitajia. 

Mentoreita on ollut tarjolla jopa enemmän kuin on ollut kysyntää. Läheisverkostoper-

heille on Helsingissä tarjolla vertaisryhmä mentorin vetämänä. Tätä toimintaa toi-

vomme voivamme levittää muillekin alueille ja kaikille sijaisvanhemmille. Kaikki sijais-
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vanhemmat eivät tarvitse työnohjausta jatkuvaluonteisesti, osa hyötyy enemmän ver-

taistuesta. Tärkeintä on, ettei kukaan jää yksin ja on riittävästi mahdollisuuksia jakaa 

kokemuksiaan ja peilata ajatuksiaan turvallisissa puitteissa.  

Ottakaa rohkeasti yhteyttä perhehoidon palveluiden työntekijöihin, jos muutostyömme 

herättää kysymyksiä tai jos esimerkiksi mentorin tuki olisi paikallaan. 

 

Kevätterveisin 
 
Alli Uusijärvi, perhehoidon palvelupäällikkö 
alli.uusijarvi@hel.fi 
040-6204365 

 
 
 

Perhehoitajien lasku- ja kuittiasiat 
 
Helsingin perhehoidossa toimistosihteeri hoitaa perhehoitajien 

lasku- ja kuittiasiat. Pyydämmekin perhehoitajia lähettämään lo-

makkeet ja kuitit suoraan perhehoidon toimistosihteeri Anja Vuo-

renmaalle.  

Jokaisen lapsen kuluista täytetään erillinen laskulomake. Jos esim. laskutetaan kilo-
metrikorvauksia automatkasta, jossa on ollut mukana useampia sijoitettuja lapsia, jae-
taan kulut tasan eri laskulomakkeille. Laskuihin liittyvien maksukuittien lisäksi tulee 
toimittaa myös itse lasku. Jos laskua ei ole maksettu, se olisi hyvä merkitä sel-
västi.  Laskut tulisi toimittaa toimistosihteerille 2 kuukauden sisällä.  
 
Epäselvissä tilanteissa, tai jos haluatte lähettää lomakkeita suojatulla sähköpostilla, 
ottakaa yhteyttä toimistosihteeriin. 
 
Anja Vuorenmaa  
toimisto/perhehoito  
PL 8510, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
anja.vuorenmaa@hel.fi 
040-3360469 
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Meidän Sakki ja Väriä Perhehoitoon –hankkeet  

 

Helsingin perhehoito on yhteistyökumppanina kahdessa eri 

hankkeessa, Meidän Sakki –hankkeessa ja Väriä Perhehoitoon  

-hankkeessa. 

 

Meidän Sakki –hanke on Perhehoitoliiton hanke sisarussuhteiden vahvistamiseksi 

sijaisperheissä (2018-2021). Hankkeen tavoitteena on nostaa esille sisarussuhteiden 

ja sijaissisarusten merkitystä perhehoidossa ja vahvistaa sisarussuhteita pitkäaikaista 

perhehoitoa antavissa sijaisperheissä. Meidän sakin -hanketiimi työskentelee 

Helsingissä ja sisarussuhteita tukevaa toimintaa pilotoidaan Uudenmaan alueella. 

Helsingin perhehoidosta on edustus hankkeen ohjausryhmässä. Lisäksi yhteistyötä 

tehdään mm. tiedottamalla hankkeen tapahtumista sijaisperheille ja järjestämällä 

yhdessä koulutusta sijaissisaruuteen liittyen. 

 

 

Väriä perhehoitoon  

– sateenkaariperheet perhehoitajiksi – 

hankkeen (2018-2020) tavoittena on 

lisätä koulutuksen ja tiedottamisen avulla 

lastensuojelun ammattilaisten tietoisuutta 

sateenkaari-perheistä sekä edistää 

sateenkaari-ihmisten mahdollisuuksia 

ryhtyä sijaisvanhemmaksi. Hankkeessa 

selvitetään myös lapsen vanhempien 

kokemuksia ja ajatuksia lapsen 

sijoittamisesta sateenkaariperheeseen. 

Hanke on Sateenkaariperheet ry:n 

hanke. Helsingin perhehoito on mukana 

Väriä perhehoitoon hankkeessa ja 

hyödyntää hankkeesta tuotettua tietoa ja 

ymmärrystä toiminnassaa. 
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Stadin vahvat vaikuttajat  

 
Stadin vahvat vaikuttaja on sijaisperheisiin sijoitettujen 

nuorten kokemusasiantuntijaryhmä. Ryhmä on synty-

nyt tarpeesta saada sijoitettujen nuorten oma ääni kuu-

luviin. Ryhmässä pohditaan yhdessä kysymyksiä liit-

tyen lastensuojeluun ja perheeseen sijoitettunaolemiseen sekä ol-

laan mukana kehittämässä Helsingin perhehoitoa.  

Ryhmäläiset ovat yli 15-vuotiaita. Ryhmätapaamisia järjestetään Helsingissä Töö-
lössä noin kahden viikon välein tiistaisin klo 16.30-19.00. Jokaisella ryhmäkerralla on 
tarjolla naposteltavaa ja herkkuja. Kysy lisää meiltä ohjaajilta: 
 
Maarit Koskinen, p. 040 507 9482 tai maarit.koskinen@hel.fi 
Ilona Aura, p. 040 635 0923 tai ilona.aura@hel.fi 

 
 

Helsingin perhehoito sosiaalisessa mediassa  
 
Löydät Helsingin perhehoidon facebookista, jossa tiedotamme 

omasta toiminnastamme, sijaisvanhemmuuteen ja perhehoitoon 

liittyvistä asioista. Facebook-sivut ”Perhehoitoa Helsingissä” on 

suunnattu pääasiassa sijaisvanhemmille ja sijaisvanhemmiksi 

haluaville.  

Facebook: @perhehoitoHelsinki 
 

Myös koko Helsingin lastensuojelulla on yhteiset kanavat somessa. Helsingin lastensuojelun 
somevastaavissa on myös edustus perhehoidosta. 
Facebook: @Hkilastensuojelu 
Instagram: @Hkilastensuojelu 
Twitter: @Hkilastensuoj  
 
 
 
Jos sinulla on toiveita tai palautetta uutiskirjeestä, otathan rohkeasti yhteyttä!  
Uutiskirjeen kokosi: Maarit Koskinen, erityistyöntekijä 
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