
Perhehoidon PKS-Lapetyöryhmän tehtävänä oli sekä mallintaa ja pilotoida lapsen
vastuusosiaalityön ja perhehoitajan vastuutyön tuottamista erillään että suunnitella
perhehoidon järjestämisen kokonaisuus Uudenmaan maakuntaan.

Pilotin kuvaus
Helsingin ja Vantaan lastensuojelussa on pilotoitu perhehoitajan 
vastuutyön ja lapsen vastuusosiaalityön eriyttämistä toisistaan. 
Pilotin aikana sosiaalityöntekijä ja perhehoitajan vastuutyöntekijä 
toimivat työparina. Pilotoinnit toteutettiin kesäkuun 2017 
(Vantaalla tammikuun 2018) ja heinäkuun 2018 väli llä. Pilotoinnit 
koskivat yhteensä 260:tä perhehoitajaa, 28:a sosiaalityöntekijää 
ja 9:ä sosiaaliohjaajaa; joukkoa esimiehiä sekä Helsingissä joitain 
erityistyöntekijöitä.. Sekä pilotoinnin alkaessa että päättyessä 
toteutettiin molemmissa kaupungeissa kyselyt perhehoitajille ja 
työntekijöil le. 

Pilotin tulokset
Asiakaskokemus:
+ sosiaalityöntekijän mahdollisuus keskittyä asiakkaan 
kohtaamiseen, 
+ parityön mahdollistama moninäkökulmaisuus 
+  perhehoidon parantuva valvonta ja turvallisuus
+ vanhempien tuen tarve tulee näkyvämmäksi 
- tiedon kulun ja työparityön haasteet
- päällekkäisen työn mahdollisuus

Perhehoitaja: 
+ työntekijän tavoitettavuus paranee 
+ omalla työntekijällä on paremmin aikaa perhehoitajan 
tukemiseen.
- tiedon kulun haasteet

Perhehoito Uudellamaalla: pilotti

Lisätietoja: 
www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke

Vaikuttavuus & tuottavuus
Vaikuttavuus l isääntyy työn laadun parantuessa. Perhehoitajan parempi tuki näkyy lapsen saamana hyvänä
hoitona. Työntekijöiden vaihtuvuus ei kuormita niin paljon, kun on kaksi työntekijää. Heikkoutena riski epäonnistuvaan
työparityöhön, joka heikentää palvelun laatua ja vaikuttaa eri osapuoliin kielteisesti . Puutteellisilla resursseilla
toimintamallilla ei voida tuottaa vaikuttavaa palvelua.
Tuottavuuden kannalta vahvuutena on toimintamallin myönteinen vaikutus perhehoitajien saatavuuteen ja perhehoidon
sijoitusten lisäämismahdollisuuteen, mikä vaikuttaa vähentävästi sijaishuollon kustannuksiin. Ryhmämuotoisilla tuen
menetelmillä voidaan tehostaa resurssien käyttöä.

Henkilöstökokemus: 
+ työparityöskentely l isää moniammatillisuutta, 
osaamista ja työn läpinäkyvyyttä
+  yhteinen työskentely ja jakaminen vähentää 
kuormitusta vaativissa ti lanteissa
+ Sosiaalityöntekijän työ selkeytyy.
- työparityön vaatima aika
- työn kapeutuminen
- riskinä työn pirstaloituminen.
- huolena aiemmin kehitettyjen työmenetelmien 

katoaminen.



Perhehoito Uudellamaalla: visio

Perhehoito nähdään Uudellamaalla systeemisenä kokonaisuutena. Lapsi on keskiössä ja 
kaikki perheyhteisöön kytkeytyvät asiat vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa.

Visio perhehoidon 
järjestämisestä 
Uudenmaan 
maakunnassa: 
– Rekrytointi, 
ennakkovalmennus, arviointi, 
koulutus, asiakasohjaus 
sijaisperheisiin, erityistyön 
palvelut järjestetään keskitetysti.
–Perhehoitajien vastuutyö 
jakautuu alueellisiin yksiköihin 
kattaen maantieteellisesti koko 
maakunnan. 
–Sekä perhekohtainen että 
ryhmämuotoinen tuki järjestetään 
alueellisesti. 

PKS-Lape: lastensuojelun perhehoidon työryhmä
Lisätietoja: Kehittämissuunnittelija Pia Gripenberg
Pia .gripenberg@hel.fi


