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KETKÄ VOIVAT RYHTYÄ 
SIJAISPERHEEKSI?

Sijoite  ujen lasten ja nuorten tarpeet ovat yksilöllisiä, 
minkä vuoksi tarvitaan erilaisia sijaisperheitä.

Sijaisperheellä voi olla omia lapsia tai he voivat olla 
lapse  omia. Myös lähiverkostoperhe voi toimia lapsen 
sijaisperheenä. 

Sijaisperhe on tasapainoinen perhe, jossa on:
• Yksi tai kaksi aikuista
• Aikaa ja  laa lapselle
• Kiinnostusta ja voimavaroja huoleh  a 
 lapsesta, joka ei ole perheen biologinen lapsi 
• Kykyä ymmärtää ja au  aa lasta menetyksiin  
 lii  yvien tunteiden käsi  elyssä
• Valmiu  a vastata lapsen tarpeisiin ja 
 hyväksyä erilaisuu  a
• Valmiu  a kehi  yä kasva  ajana
• Halua tukea lapsen suhteita läheisiinsä
• Taitoa ja halua tehdä yhteistyötä

SIJAISPERHEENÄ TOIMIMINEN

Pohjois-Savon lastensuojelun kehi  ämisyksikkö 
järjestää vuosi  ain PRIDE-valmennusryhmiä 
sijaisvanhemmuu  a harkitseville. 

Valmennuksen aikana sijaisvanhemmaksi aikovat saa-
vat  etoa tarvi  avista valmiuksista voidakseen tehdä 
 etoisen päätöksen tehtävään ryhtymisestä. 

MILLOIN LAPSI TARVITSEE 
SIJAISPERHEEN?

Jokainen lapsi tarvitsee turvallisen kodin ja kasvu-
ympäristön, jossa kasvaa ja kehi  yä. Vanhempien 
voimavarat eivät aina riitä turvaamaan lapsen kasvua ja 
kehitystä. 

Perhe  ä voidaan au  aa erilaisin tukitoimin, esimerkiksi 
tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnalla ja perhetyöllä. 
Jos lapsen kasvua ja kehitystä ei voida turvata lapsen 
omassa kodissa, voidaan lasta hoitaa sijaisperheessä tai 
laitoksessa määräaikaises   tai toistaiseksi. 

Sijaisperheitä tarvitaan eri-ikäisille lapsille ja nuorille. 
Perhehoitoon sijoite  avat lapset tarvitsevat paljon 
tukea ja hoivaa. Työskentelyn tavoite on mahdollistaa 
lapsen paluu syntymäperheeseen.

Kunnan ja perhehoitajan väliseen sopimukseen kir-
jataan mm. sijaisperheelle järjeste  ävä taloudellinen ja 
muu tuki. 

Sijaisperhe sitoutuu yhteistyöhön lapsen läheisten, 
kunnan sosiaalitoimen ja muiden toimijoiden kanssa. 
Sijoi  ajakunnalla on vastuu sijaisperheen tukemisesta. 

Pohjois-Savon lastensuojelun kehi  ämisyksikkö 
järjestää sijaisperheille mm.:

• Mentoritoimintaa
• Vertaisryhmiä ja -tapaamisia
• Perheiden retkiä
• Työnohjausryhmiä
• Täydennyskoulutusta


