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Mitä tukiperhetoiminta on?
 
Lapsiperheiden arki on vauhdikasta ja välillä myös vaativaa. Perheen elämässä saattaa 
tulla tilanteita, jolloin vanhempien voimavarat joutuvat koetukselle. Tukiperhe voi olla 
avuksi lapsiperheelle silloin, kun tukea tarvitaan eikä lähellä ole sukulaisia tai ystäviä.

Tukiperhetarpeen taustalla voi olla vaikeudet lapsen kasvatusasioissa tai perheen ihmis-
suhteissa, vanhempien ero tai yksinhuoltajuus, psyykkinen tai fyysinen väsymys tai per-
heen elämäntilanteen muutokset. Joskus myös sijaisperheessä asuvalle lapselle haetaan 
tukiperhettä.

Tukiperhetoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, joka perustuu sosiaa-
lihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin. Se on yksi sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuol-
lon tukitoimi, joka pyrkii tukemaan ja vahvistamaan vanhempien jaksamista ja kasvatus-
kykyä. Toiminnan avulla on tarkoitus edistää ja tukea lapsen myönteistä
kehitystä. 

Tärkeä osa toimintaa on yhteistyö lapsen vanhempien ja muiden lapselle tärkeiden ihmis-
ten sekä sosiaalityöntekijän kanssa.

4



Tukiperhetoiminnan tavoitteita
Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon palvelujen tavoitteena on tukea perheitä 
niin, että he jatkossa selviytyvät omin voimavaroin. Tukiperhetoiminnalla tuetaan van-
hempien jaksamista tarjoamalla heille mahdollisuus hengähtää. Lapselle tarjotaan tuki-
perheessä mahdollisuus saada uusia virikkeitä ja kavereita sekä kasvua ja kehitystä tuke-
via uusia aikuissuhteita.

Tukisuhteet ovat aina yksilöllisiä, joten yksityiskohtaisemmat tavoitteet toiminnalle laa-
ditaan aina tukiperhesuunnitelman teon yhteydessä. Tukiperhesuunnitelma tehdään 
tukiperhetoiminnan alkaessa yhdessä lapsen, hänen perheensä, tukiperheen ja kunnan 
sosiaalityöntekijän kanssa. 

Toiminnan tavoitteiden lisäksi suunnitelmassa määritellään tuen tarve ja sovitaan tuki-
perhekäyntien tiheys ja kesto sekä yhteistyökäytännöt. Tukiperhe raportoi tapaamisista 
lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.
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Tukemista arjessa
 
Tukiperheenä toimiminen on lapsen rinnalla kulkemista, yhdessä tekemistä sekä arjen 
ilojen ja surujen jakamista. On tärkeää, että lapsi voi kertoa luottamuksellisesti asioitaan 
tukiperheelle. Tukiperheellä on vaitiolovelvollisuus eikä tukiperhe saa kertoa tukiperhet-
tä tarvitsevan lapsen ja hänen perheensä asioita ulkopuolisille.

Lähtökohtana ovat lapsen tarpeet, mielipiteiden kuuleminen ja perheen toiveiden kunni-
oittaminen. Jokaisella tukiperheellä on mahdollisuus tukea lasta omalla tavallaan, oman 
elämänkokemuksensa tuomien tietojen ja taitojen pohjalta. Tukiperheeksi ryhtyviltä ei 
edellytetä erityistaitoja, ammatillisia valmiuksia tai sosiaalialan tuntemusta. 

Tukiperhettä tarvitseva lapsi vierailee tukiperheessä sovitusti ja säännöllisesti, yleensä 
yhden viikonlopun kuukaudessa ja mahdollisesti loma-aikoina pidemmän jakson. 

Tukiperhettä tarvitsevat lapset ovat usein leikki- tai kouluikäisiä, mutta tukiperheitä tarvi-
taan kaikenikäisille lapsille. Usein tukiperhettä haetaan tuettavan perheen kaikille lapsille.

Tukiperhevanhempi sitoutuu olemaan turvallisena aikuisena mukana lapsen elämässä 
sovitun ajan ja toimimaan tehdyn suunnitelman mukaisesti.
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Millainen perhe 
voi ryhtyä tukiperheeksi?
Tukiperheeksi voi ryhtyä tavallinen perhe tai yksin asuva henkilö, jolla on:
• Oma elämäntilanne ja ihmissuhteet kunnossa
• Aikaa ja tilaa vieraillekin lapsille
• Halua ja kykyä vastata lapsen tarpeisiin
• Suvaitsevaisuutta kohdata erilaisuutta
• Myönteinen elämänasenne
• Kykyä keskustella avoimesti vaikeistakin asioista
• Joustavuutta kaikilla perheenjäsenillä
• Pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta
• Ihmissuhde- ja yhteistyötaitoja

Tukiperheiksi tarvitaan mukaan uusia ja erilaisia perheitä, koska tukiperhettä tarvitsevat 
lapsetkin ovat eri-ikäisiä ja heillä on erilaisia tarpeita. 

Tukiperheen vanhemmat voivat olla nuoria tai ikääntyneempiä, lapsettomia tai heillä voi 
olla omia lapsia. Tukiperheenä voi toimia myös yksin asuva. Tukiperheeksi sitoutuminen 
on kaikkien perheenjäsenten yhteinen päätös.
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Miten tukiperhetoiminta alkaa?
Tukiperhetoiminnasta kiinnostuneet ottavat yhteyttä Pohjois-Savon lastensuojelun kehit-
tämisyksikköön.

Ennen kuin perhe aloittaa tukiperheenä toimimisen, selvitetään perheen valmiudet ja es-
teettömyys toimintaan. Perheen kotiin tehdään kotikäynti, jossa tavataan kaikki perheen-
jäsenet ja selvitetään kodin olosuhteet. Lisäksi perheen suostumuksella tilataan perheen 
kotikunnasta selvitys perheestä ja Oikeusrekisterikeskuksesta vanhempien rikosrekiste-
riotteet lasten kanssa toimimista varten.

Perheelle tarjotaan tukiperhevalmennus ennen toiminnan aloittamista. Valmennuksen 
aikana perhe saa tietoa mm. lapsen ja asiakkaan oikeuksista, sosiaalihuollon ja lastensuo-
jelun keskeisistä periaatteista ja tukiperhetoiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista. Lisäksi 
käydään läpi erilaisia käytännön tilanteita ja toimintamalleja. Valmennuksen aikana perhe 
arvioi halukkuuttaan ja mahdollisuuksiaan sitoutua tukiperhetoimintaan.

Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö käsittelee kunnista tulevat tukiperheha-
kemukset ja valitsee yhteistyössä perheen ja kunnan kanssa kullekin lapselle sopivan tu-
kiperheen. 

Ennen tukisuhteen aloittamista tuettava lapsi perheineen tutustuu tukiperheeseen yh-
dessä sosiaalityöntekijän kanssa. Tutustumistapaamisella keskustellaan lapsen ja perheen 
tarpeista, lapsen elämään ja arkeen liittyvistä asioista ja tukiperhetoiminnan tavoitteista. 
On tärkeää keskustella myös molempien osapuolten odotuksista ja toiveista. Tutustumis-
tapaamisia järjestetään tarvittaessa useampia ennen tukiperhesopimuksen tekemistä.

Tukiperhesopimus on tuettavan lapsen kotikunnan ja tukiperheen välinen sopimus, johon 
kirjataan toiminnan tavoitteet, eri osapuolien velvollisuudet ja aikatauluihin ja lapsen kul-
jettamiseen ym. käytännön asioihin liittyvät seikat sekä toiminnasta maksettavan hoito-
palkkion ja kulukorvauksen suuruus.
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Valmennusta ja tukea 
tukiperheille
Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö järjestää tukiperheille valmennusta, kou-
lutustilaisuuksia, vertaistapaamisia ja retkiä.

Tukiperheiden käytettävissä ovat myös muut Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyk-
sikön tarjoamat asiantuntijapalvelut.

Ajankohtaista tietoa koulutuksista, vertaistapaamisista ja muusta tuesta löytyy Pohjois-
Savon lastensuojelun kehittämisyksikön nettisivulta www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveys-
palvelut/pohjois-savon-lastensuojelun-kehittamisyksikko ja Facebookista www.facebook.
com/PSlastensuojelu.
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Perheen tie tukiperheeksi

PERHEEN YHTEYDENOTTO P-S:n lastensuojelun kehittämisyksikköön

PERHEELLE LÄHETETÄÄN MATERIAALIA JA LOMAKKEET tutustuttavaksi ja täytettäväksi

PERHE PALAUTTAA TÄYTETYT LOMAKKEET

YHTEINEN ARVIOINTI PERHEEN MAHDOLLISUUDESTA TOIMIA TUKIPERHEENÄ

YHTEYDENOTTO PERHEESEEN
Jatkotyöskentelystä sovitaan

PERHEEN TAPAAMINEN / KOTIKÄYNTI
Perheen kokonaistilanteen arviointi

PERHE KÄY 
TUKIPERHEVALMENNUKSEN

TUKIPERHETOIMINTA VOI ALKAA

P-S:N LASTENSUOJELUN 
KEHITTÄMISYKSIKKÖ 

PYYTÄÄ PERHEEN SUOSTUMUKSELLA:
Kotikunnan sosiaalitoimen lausunnon

 Rikosrekisteriotteet

PERHEEN KANSSA SOVITAAN, ETTEI 
TUKIPERHETOIMINTAA VOIDA ALOITTAA

TYÖSKENTELY PÄÄTTYY
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Verotus tukiperhetoiminnassa
Tukiperhehoidon veronalainen tulo muodostuu palkkiosta ja kustannusten korvauksesta. 
Hoitopalkkio ei ole palkkaa vaan työkorvausta. Työkorvauksesta ei suoriteta työnantajan 
sosiaaliturvamaksua. Hoitopalkkiosta kuitenkin peritään KuEL-maksu ja ennakonpidätyk-
seen sisältyvä sairausvakuutusmaksu. Kustannusten korvauksista saa yleensä samansuu-
ruisen vähennyksen, jolloin niistä ei jää verotettavaa tuloa.

Tukiperhevanhemman on tärkeää hakea tarkistus ennakonpidätysprosenttiin, jotta hoi-
dosta aiheutuvien kustannusten korvaukset huomioidaan vastaamaan lopullista verotusta 
jo ennakkoperinnässä. Tukiperhehoidossa käyvän lapsen kotikunta toimittaa ennakonpi-
dätyksen hoitopalkkion ja kustannusten korvauksen yhteissummasta verokortin perus- 
tai sivutuloprosentin mukaan. Työkorvausta varten on mahdollista saada oma verokortti.

www.finlex.fi
www.vero.fi
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Lomakkeet
Hyvää perhehoitoa – toimeksiantosuhteiden perhehoidon tietopaketti: 
www.perhehoitoliitto.fi
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Mitä lapsen kanssa voi tehdä? 
 
Tukiperhettä tarvitsevat lapset kaipaavat aitoa läsnäoloa, kuulluksi tulemista ja yhdessä 
tekemistä. Lapset nauttivat arjen askareista, rauhallisista hetkistä kotona ja ulkoilusta.

Yhteisen tekemisen ei tarvitse olla kustannuksiltaan kallista ja hankalasti järjestettävää. 
Tärkeintä on, että yhdessä tekeminen on kaikkien mielestä mukavaa!

LAPSEN KANSSA VOI ESIMERKIKSI:
• Leikkiä ja pelata
• Askarrella, piirtää, muovailla ja maalata
• Lukea kirjoja, opetella numeroita tai kirjaimia
• Tehdä läksyjä
• Ulkoilla, käydä kävelyllä tai retkellä
• Rakentaa majan
• Käydä uimassa
• Tehdä ruokaa ja leipoa
• Harjoitella asioiden hoitoa ja rahankäyttöä
• Käydä kirjastossa, tapahtumissa ja näyttelyissä
• Olla vaan

12



OTA HUOMIOON:
• Lapsen ikä ja kehitystaso
• Kiinnostuksen kohteet
• Elämänkokemukset
• Vanhempien toiveet

KOULULAISET HALUAVAT KESKUSTELLA 
AIKUISTEN KANSSA MM. SEURAAVISTA AIHEISTA:
• Ystävyyssuhteet
• Koulussa pärjääminen, suhde opettajaan
• Kodin tapahtumat
• Suhde vanhempiin ja sisaruksiin
• Harrastukset
• Tupakka, alkoholi ja päihteet
• Ylipaino, terveys
• Yksinäisyys
• Toiveet ja unelmat
• Seurustelu, rakkaus, seksi
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Mitä teen, jos huolestun?
Tukiperhe tekee aina yhteistyötä sosiaalihuollon tai lastensuojelun sosiaalityöntekijän 
kanssa. Sosiaalityöntekijällä on velvollisuus perehdyttää, ohjata ja tukea tukiperhettä.

Tukiperheeltä odotetaan yhteydenpitoa sosiaalityöntekijään, raportointia tukisuhteen 
kuulumisista ja osallistumista sosiaalityöntekijän antamaan ohjaukseen.

Avoin kommunikointi edistää hyvää yhteistyötä. Tukiperhe voi puhua sosiaalityöntekijän 
kanssa toimintaan liittyvistä asioista, iloista ja suruista. Mahdollisuus avoimeen keskus-
teluun on tärkeää, sillä tukiperhe toimii tukisuhteessa varsin itsenäisesti. Vaitiolovelvolli-
suuden vuoksi tukiperhe ei voi puhua toimintaan liittyvistä asioista ulkopuolisille.

Tukisuhteessa voi tulla vastaan tilanteita tai asioita, jolloin on otettava yhteyttä sosiaa-
lityöntekijään. Näin on esimerkiksi silloin, kun tukiperhe huomaa tai saa tietää erityisen 
huolestuttavia asioita tukiperheessä käyvästä lapsesta tai tämän perheestä. Paras olisi 
aina, että lapsi tai hänen perheensä ottaisi itse asian puheeksi sosiaalityöntekijän kanssa. 
Tukiperhe voi rohkaista heitä tähän. Jos lapsi tai hänen huoltajansa ei halua ottaa asiaa 
esille, on tukiperheen arvioitava, kertooko asiasta sosiaalityöntekijälle. Tärkeintä on miet-
tiä, mikä on lapsen kannalta parasta.

Tukiperhe voi arvioida tilannetta seuraavien kysymysten avulla:
• Onko huoleni lapsen ja perheen tilanteesta lisääntynyt tai jatkunut kauan?
• Kuuluuko asia omien auttamismahdollisuuksieni tai velvollisuuksieni ulkopuolelle?
• Onko kysymys asiasta, josta kenen tahansa kansalaisen kuuluu ilmoittaa viranomaisille?

Tukiperheen on AINA kerrottava sosiaalityöntekijälle, 
jos hän huomaa tai epäilee perheessä:
• Perheväkivaltaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä
• Selvää lapsen hoidon ja huolenpidon laiminlyöntiä
• Nuoren tai vanhemman päihteidenkäyttöä tai rikollisuutta
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