
LASTEN TUTUSTUTTAMINEN TUKIPERHEESEEN 

Sosiaalityöntekijä käy lapsen sekä hänen vanhempiensa kanssa tutustumassa 
tukiperheeseen. Käynnillä sovitaan lapsen tulo tukiperheeseen ensimmäisen 
kerran. Ensimmäinen kerta voi olla yhden päivän, yhden yön tai heti alkuun koko 
viikonlopun. Ensimmäisen kerran kestoon vaikuttaa aina lapsen profiili ja ikä.  

Tukiperheessä lapsi tutustutetaan perheeseen antamalla aikaa ja huomiota lapselle. 
Lapsen kanssa tutustutaan paremmin perheenjäseniin, taloon sekä perheen 
yhteisiin tapoihin toimia. Lapsen kanssa tehdään mukavia, häntä kiinnostavia 
asioita. Tukiperheeseen tulemisesta ei tehdä suurempaa numeroa, vaan lapselle 
annetaan hänen vaatima aika tutustumiseen.  

Lapsilla saattaa ilmetä ensimmäisillä kerroilla koti-ikävää. Tukiperheissä koti-ikävää 
torjutaan monin eri keinoin, kuten juttelemalla lapsen kanssa ja kuuntelemalla 
häntä. Usein lapsen huomio pyritään kiinnittämään johonkin mieluisaan asiaan 
ikävän yllättäessä. Illalla nukkumaan mennessä lasta voi silittää ja odottaa vieressä, 
kunnes lapsi nukahtaa. Lapselle voi lukea satua, laulaa ja antaa unikaveri kainaloon. 
Kun päivät ovat täynnä touhua ja ulkoilua, usein uni maittaa lapsille hyvinkin äkkiä. 

LASTEN HUOLTAJIEN KANSSA TOIMIMINEN 

Lapsen tuleminen tukiperheeseen on myös uusi ja outo tilanne vanhemmille. 
Tukiperhe ja lapsen vanhemmat sopivat yhdessä lapsen tuonnista ja viennistä. 
Tukiperhe voi itse hakea lapsen viikonlopun viettoon tai vanhemmat voivat tuo-da 
lapsen. Tukiperhekäynnin jälkeen vanhemmille kerrotaan, miten käynti on sujunut 
ja kerrotaan, mitä viikonlopun aikana tukiperheessä on puuhailtu.  

Käynnin lomassa vanhempien kanssa sovitaan seuraava kerta. Mikäli seuraava kerta 
ei ole sovittavissa, vanhempien kanssa soitellaan tai lähetetään viestiä seuraavasta 
kerrasta. Kun tukiperhekäynti on molemmilla perheillä hyvissä ajoin selvillä, osaavat 
molemmat perheet suunnitella omaa elämäänsä ja aikataulu-jaan niiden osalta. 

 

Mikäli olet kiinnostunut tukiperhetoiminnasta, ota yhteyttä  
Sosiaalityöntekijä Marja Mäkelään 040 335 3382 tai  
Sosiaaliohjaaja Minna Pekkariseen 040 335 3529 
 

 

TUKIPERHEOPAS 

 

 

  



TUKIPERHETOIMINTA 

Tukiperhetoiminta on osa lastensuojelua. Toiminta on suunnitelmallista ja 
tavoitteellista ja se perustuu sosiaalihuoltolakiin sekä lastensuojelulakiin. 
Tukiperhetoiminta on yksi sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon tukitoimi, 
jonka tavoitteena on tukea lapsen terveyttä ja kehitystä sekä tukea vanhemman 
jaksamista ja kasvatuskykyä. Palvelun saaminen ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta 
ja palvelujen piiriin voi hakeutua oma-aloitteisesti. Perheestä tehdään palvelu-
tarpeen arviointi perheen elämäntilanteen mukaan. 

Tukiperhettä hakee usein perheet, joissa perheenjäsenellä on pitkäaikainen sairaus, 
pitkäaikainen vamma, vanhempien psyykkinen tai fyysinen väsymys, 
yksinhuoltajuus tai muu perheen elämään vaikuttava muutos. Tukiperheen 
tavoitteena on, että perhe pystyisi jatkossa toimimaan arjen tilanteissa ilman 
ulkopuolista apua. 

KUKA VOI RYHTYÄ TUKIPERHEEKSI? 

Tukiperheeksi voi ryhtyä monenlaiset perheet. Tukiperhe voi olla niin lapsiperhe, 
yksinhuoltajaperhe, lapseton pariskunta kuin yksinasuvan aikuisen perhe. 
Tukiperheenä voi toimia myös sukulais- tai tuttavaperhe. Tärkeintä tukiperheeksi 
ryhtyvällä on, että hänellä on aikaa, tilaa ja halua pitää huolta lapsesta. 
Tukiperhevanhemmat tarjoavat lapselle aikuisen aikaa, huolenpitoa ja syliä.  

Tukiperheellä ei tarvitse olla erityistaitoja, mutta toiminta vaatii ymmärrystä lasten 
erilaisista tarpeista sekä kykyä kohdata erilaisuutta ja käsitellä haasteita. Perheen 
soveltuvuus katsotaan aina tapauskohtaisesti.  

Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea perhettä ja heidän arkeaan. Tukiperhe 
tarjoaa turvallisissa olosuhteissa lapsille turvallisen aikuisen kasvun tueksi ja samalla 
vanhemmille levähdystauon. Lapsi käy tukiperheessä säännöllisesti sovittuna 
aikana, yleensä kerran kuussa viikonlopun. Loma-aikoina mahdollisesti muutaman 
yön pidempään.  

Tukiperheessä on kolmen käynnin kokeilujakso, jonka aikana niin tukiperhe tai 
tuettava perhe voi perua sopimuksen. Käyntien seuraamiseksi tukiperheen tulee 
kirjoittaa raportti jokaisen käyntikerran jälkeen. Raporteissa kerrotaan, mitä 
käynnin aikana on tehty ja miten on sujunut. Tukiperheelle maksetaan korvaus tuki-
perheenä toimimisesta. Korvaukset vaihtelevat paikkakunnittain.  

MINUSTAKO TUKIPERHE? 

Jos sinulla on aikaa, kykyä ja halua tutustua uuteen lapseen, tarjota hänelle tur-
vallista ja lämmintä huolenpitoa, harkitse tukiperheeksi ryhtymistä. Tukiperhetyö 
on haastavaa, mutta äärettömän palkitsevaa. 

Tukiperheenä toimimisessa tärkeää on, että: 

• tukiperheen oma elämäntilanne on vakaa ja ihmissuhteet kunnossa 

• perhe on yhdessä päättänyt toimia tukiperheenä 

• perhe on yhteistyökykyinen 

• tukiperhe sitoutuu sovituksi ajaksi tukemaan lasta ja hänen 
perhettään 

 

MITÄ TUKIPERHEESSÄ TEHDÄÄN? 

Lasten kanssa vietetään tukiperheessä normaalia perhearkea. Perheen aikataulua 
rytmittävät usein ruokailuajat eli aamiainen, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. 
Päivän aikana puuhataan niin sisällä kuin ulkona. Toisinaan tukiperheessä voidaan 
tehdä jotakin extraa. Lasten ikään katsoen, voidaan tukiperheessä harjoitella myös 
tavallisia kotiaskareita, kuten tiskikoneen tyhjentämistä, oman sängyn petaamista 
sekä hygieniasta ja omien tavaroiden huolehtimisesta. 

 


