Perhehoitoyksikkö Pihlaja on Keski-Uudenmaan alueellinen lastensuojelun perhehoidon erityisyksikkö.
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Perhehoito
PIHLAJAN TOIMINTA-AJATUS
Lastensuojelun perhehoito tarkoittaa lapsen hoidon, kasvatuksen ja muun
ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä tehtävään hyväksytyssä ja
sopivassa perheessä. Se antaa lapselle ja nuorelle mahdollisuuden perhe-elämään,
mikä edistää hänen perusturvallisuuttaan, psyykkistä ja fyysistä sekä sosiaalista
kehitystään. Perhehoito tarjoaa lapselle hoitavat, tasavertaiset ja läpi elämän
kestävät ihmissuhteet.
Pihlajan alueella pitkäaikaisesta perhehoidosta puhutaan, kun kyseessä on
toistaiseksi voimassa oleva toimeksiantosopimus perhehoidosta. Pitkäaikaisessa
perhehoidossa olleessaan lapsi asuu oman kodin ulkopuolella.
Lapsi voidaan sijoittaa myös lyhytaikaiseen perhehoitoon joko avohuollon
tukitoimenpiteenä suunnitelmallisesti tai kriisitilanteessa akuutisti ja
odottamattomasti kiireellisenä sijoituksena. Tavoitteena on, että lyhytaikaisen
sijoituksen tulisi kestää enintään kolme kuukautta. Lapsi voi palautua
lyhytaikaisesta perhehoidosta takaisin omaan kotiin tai jäädä odottamaan pitkäaikaista sijoituspaikkaa.
Tukiperhetoiminta on yksi sosiaalihuoltolain perusteella tarjottu sosiaalipalvelu.
Tukiperhe on erityisesti lapsen tukena hänen terveytensä ja kehityksensä
turvaamiseksi. Tukiperheen tarpeen voi aiheuttaa lapsen erityishoidettavuus,
maahanmuuttajatausta/ kulttuuriin sopeutuminen, lapsen perhettä äkillisesti
kohdannut kriisi tai perheen muu vaikea elämäntilanne, jolloin lapsi tarvitsee
korvaavaa hoitoa perheympäristössä. Tukiperhetoiminta antaa lapselle uusia
rikastuttavia kokemuksia ja aikuisen läheisyyttä ja läsnäoloa.

Perhehoitoyksikkö Pihlaja vastaa perheiden ennakkovalmennuksen toteuttamisesta ja tuesta ja toimii aktiivisesti
vertaisryhmätoiminnan käynnistäjänä sekä järjestää täydennyskoulutusta. Alueellisella toiminnalla voidaan tuottaa
lastensuojelun
sijaishuollonpalvelut
lapsilähtöisesti,
laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Perhehoitoyksikön
tavoitteena on taata lapsille tasavertainen mahdollisuus
päästä perhehoitoon kunnasta riippumatta.

PIHLAJAN TAVOITE
Alueellisen yksikön tavoitteena on lastensuojelun sijaishuollon palvelurakenteen uudistaminen lapsilähtöisemmäksi ja kustannustehokkaammaksi. Toiminnan taustalla
ovat kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kasvu
ja sijaishuollon palvelurakenteen laitosvaltaistuminen sekä
kustannusten kohoaminen. Perhehoidolla voidaan taata
lapsille paras mahdollinen kasvuympäristö eli turvallinen
ja pysyvä koti sekä mahdollisuus muodostaa läheisiä ja
pitkäaikaisia ihmissuhteita. Päämääränä on saada Pihlajan
alueelle laadukkaita, tyytyväisiä ja jaksavia perhehoitajia ja
tukiperheitä kehittämällä rekrytointi-, valmennus- ja
välitysprosessia sekä tarjoamalla heille riittävästi tukea
kasvatustehtävässään.

PIHLAJAN TEHTÄVÄT

SIJOITUKSEN AIKAINEN TUKI

Perhehoitoyksikkö vastaa perhehoitolain mukaisesti
tuki- ja sijaisperheiden rekrytoinnista, valmennuksesta,
arvioinnista ja välityksestä sekä sijoituksen aikaisesta
tuesta. Pihlaja tekee tiivistä yhteistyötä kuntien työntekijöiden kanssa.

ALUN INTENSIIVINEN TUKI
(sijoituksen ensimmäiset 2 v.)
• Kotikäynnit/tapaamiset
• Puhelinkontaktit
• Ohjaus ja neuvonta
• Pienryhmät

Pihlajasta saa ohjausta ja neuvontaa perhehoitoon liittyen. Pihlaja tekee perhehoitajien kanssa toimeksiantosopimuksen/tukiperhesopimuksen. Pihlaja vastaa perhehoitajille ja tukiperheille maksettavista palkkioista
ja kulukorvauksista. Perhehoitajan vastuutyöntekijä on
Pihlajasta.

KUNNAN TEHTÄVÄT
Lapsen asiakkuus säilyy kunnassa ja lapsen asiakassuunnitelman tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

PERHEIDEN VALMENNUS
Pihlajan alueen uudet sijaisperheet saavat prosessinomaisen PRIDE-valmennuksen ja tukiperheille on tarjolla oma tukiperhetoimintaan liittyvä valmennusohjelma.

PERUSTUKIMUODOT
(koko sijoituksen ajan)
• Ryhmätyönohjaus
• Ohjaus ja neuvonta
• Täydennyskoulutus vuosittain
• Virkistyksestä tiedottaminen
ja sen organisoiminen
HARKINNANVARAISEN TEHOSTETUN
TUEN järjestäminen kriisitilanteessa
TUKITOIMET PERHEIDEN VAPAIDEN
järjestämiseksi
TUKIPERHEILLE järjestetään pienryhmätoimintaa ja heillä on mahdollisuus osallistua Pihlajan järjestämiin täydennyskoulutuksiin ja virkistystoimintaan.
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Perhehoitoyksikkö Pihlaja
Perhehoidon esimies
p. 040 165 9652

Asiakassihteerit
p. 040 155 4408
p. 040 631 8761

Fax
019 450 635

Sosiaalityöntekijät
p. 040 155 4409
p. 040 162 9903

Tukiperheasiat
p. 040 653 1462

Sähköposti
pihlaja@keusote.fi

Sosiaaliohjaajat
p. 040 165 9676
p. 040 155 4410
p. 040 653 1198
p. 040 641 6237

Päivystys
arkisin klo 9-15
p. 040 155 4411
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etunimi.sukunimi@keusote.fi
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