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SOS-Lapsikylän erityislastenkoti Rauha tarjoaa seitsemälle 3–12-vuotiaalle lapselle 
erityistason kuntouttavaa laitoshoitoa Espoon Matinkylässä.  
 
Erityislastenkoti Rauhan tarjoama sijaishuoltopalvelu on suunnattu käytöshäiriöisille tai 
muulla tavoin erityistarpeisille lapsille, jotka tarvitsevat sellaista hoitoa, kasvatusta ja 
kuntoutusta, joka voidaan toteuttaa vain laitoshoidossa. Lasten tarpeet voivat liittyä 
käyttäytymisen pulmiin, psyykkiseen oireiluun, vaikeuksiin arjen rakenteiden 
ylläpitämisessä tai koulunkäynnissä sekä lapsen tai läheisverkoston haasteisiin. Lapsen 
sijoittaminen erityislastenkotiin voidaan toteuttaa myös kiireellisenä sijoituksena.  
 
Erityislastenkoti Rauha tarjoaa lapselle kodin ja aikuisjohtoisen, turvallisen ja eheyttävän 
arjen, jonka puitteissa lapsen eheytyminen ja kuntoutuminen tulevat mahdollisiksi. 
Rauhassa tehtävän työn tavoitteena on lapsen kuntoutuminen siten, että lapsi voi kotiutua 
tai siirtyä vahvasti tuettuun perhehoidon palveluun. SOS-Lapsikylä tarjoaa tukea lapsen 
kotiutumisen jälkeiseen tilanteeseen sekä lapsen siirtymiseen perhehoidon perheeseen - 
olipa kyseessä SOS-Lapsikylän sijaisperhe tai muu sijoittajakunnan tarjoama perhehoidon 
vaihtoehto. 
 
Mikäli lapsi ei 12 vuotta täytettyään voi palata kotiin tai hän ei voi siirtyä perhehoitoon, 
arvioidaan lapsen tilanne yksilöllisesti, hänen etunsa huomioiden, siten että hän voi jatkaa 
asumista erityislastenkodissa tai hänelle etsitään hänen tarpeitaan vastaava paikka.  
 
Kaikkea toimintaa ohjaa lapsen etu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISÄTIETOJA 

 
Miia Lipponen, Espoo-Vantaan lapsikylien johtaja 
044 712 4218 
miia.lipponen@sos-lapsikyla.fi 
 
 
Pertti Luoma, erityislastenkoti Rauhan johtaja 
044 491 4252 
pertti.luoma@sos-lapsikyla.fi 



 

 
 
Millä tavoin työskentelemme? 
 
Erityislastenkoti Rauhassa tehtävän työn keskeisiä arvoja ovat lapsen yksilöllinen ja arvostava 
kohtaaminen, lapsilähtöisyys, itsemääräämisoikeus sekä lapsen osallisuus. Työskentelyssä 
korostetaan lapsen ja hänen läheistensä välisensä suhteen tukemista ja lapsen läheisten kanssa 
tehtävä yhteistyö on tiivis osa erityislastenkodin arkea.  
 
Erityislastenkodin henkilökunta on koulutettu kohtaamaan ja tunnistamaan lapsen traumoja ja 
niiden vaikutusta lapsen käyttäytymiseen sekä varhaisissa kiintymyssuhteissa olevia puutteita. 
Terapeuttinen ja välittävä omaohjaajasuhde lapsen ja häntä hoitavien työntekijöiden välillä on 
erityislastenkodin työn keskiössä ja keskeinen kuntouttava elementti lapsen arjessa. 

 
Moniammatillinen työryhmä 
 
Erityislastenkoti Rauhassa työskentelevien laitoshoidon ammattilaisten lisäksi kuntouttavaa 
hoitotyötä tukevat SOS-Lapsikylän sosiaalityöntekijä sekä psykologi. Yhdessä he muodostavat 
moniammatillisen hoitotiimin, joka työskentelee tiiviisti lapsen kuntoutumisen tavoitteen 
toteutumisen eteen.  
 
Sosiaalityöntekijän osallisuus hoitotiimin työskentelyssä tukee viranomaisverkostoissa ja lapsen 
läheisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Psykologi tukee omaohjaajasuhdetta ja sen rakentumista 
sekä toimii työryhmän tukena lasten erityistarpeiden huomioimisessa.  

 
Erityislastenkodin sijainti 
 
Erityislastenkoti toimii yksikerroksisessa rivitaloasunnossa, jossa on kaksi aidattua ja erillistä omaa 
piha-aluetta. Erityislastenkoti Rauha sijaitsee Espoon rantaraitin läheisyydessä meren ja 
monipuolisten palveluiden äärellä. Erityislastenkotiin on hyvät kulkuyhteydet bussilla ja Matinkylän 
metroasema sijaitsee vajaan kilometrin päässä. Erityislastenkoti Rauhan läheisyydessä on useita 
kouluja ja päiväkoteja. 
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