LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TUEN SUUNNITELMA
PERHEHOITAJAN NIMI
PRIDE‐ valmennuksen
ajankohta, kouluttaja
Perheeseen sijoitetut lapset;
• sijoittajakunta, lapsen
sukupuoli ja syntymävuosi
1. Arvio tuentarpeesta,
perheen arjen tukeminen /
oikeuden vapaaseen tukeminen
• Tuen tarpeen arvioinnissa voi
apuna käyttää esim.
Perhehoitoliiton julkaiseman
Perhehoidon tietopaketin
tarkistuslistoja Liitteet 3 ja 4.
2. Suunnitelma tuen
järjestämisestä
• Tuen muoto kts.
www.pslastensuojelu.fi >
Toimintaohje luku 11 ja
Ajankohtaiset
• Alkamisajankohta ja kesto
• Yhteyshenkilö

3. Arvio kustannuksista ja
maksamisesta sopiminen
Päiväys, allekirjoitukset ja
nimenselvennys
• Perhehoitaja
• Sosiaalityöntekijä
Liite lastensuojelun perhehoidon toimeksiantosopimukseen

PERHEHOIDON TUEN SUUNNITELMA
Perhehoitaja lain (1992/312, 4§) mukaan toimeksiantosopimusta tehtäessä tulee sopia
perhehoitajan vapaan toteuttamisesta
Perhehoidon tuen suunnitelma –lomake on tarkoitettu työvälineeksi perhehoitajan
jaksamisen tukemiseksi.
PERHEEN ARJEN TUKEMINEN
Arjen tukemisen muotoja:
•
Taloudellinen tuki
Pohjois‐Savon lastensuojelun
kehittämisyksikkö on tehnyt Perhehoidon
suosituksen, josta käy ilmi erilaisen
taloudellisen tuen muodot ja suositusmäärät.
•
Tiedollinen tuki
Koulutukset
•
Emotionaalien tuki
Mentorointi, työnohjaus, vertaisryhmät
•
Toiminnallinen tuki
Käytännön asioiden järjestämiseen annettava
tuki, ohjaus, perhehoitajan oikeudesta
vapaaseen, vapaan toteuttamisesta sekä
palkkion maksamisesta ja kustannusten
korvaamisesta vapaan ajalta; perhehoitajalle
annettavasta valmennuksesta,
työnohjauksesta ja koulutuksesta sekä näiden
toteuttamisesta;

OIKEUDEN VAPAASEEN TUKEMINEN
Perhehoitajalain mukaan perhehoitajalle tulee
järjestää mahdollisuus vapaaseen, jonka pituus
on yksi arkipäivä kutakin sellaista
kalenterikuukautta kohden, jona hän on
toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella
vähintään 14 vuorokautta perhehoitajana.
Sijoittaja vastaa kuluista.

•
Luontainen verkosto
Onko perheen lähipiirissä sukulaisia tai
ystäväperheitä, jotka voisivat toimia loma‐
aikoina perhehoitoon sijoitettujen lasten
hoitajina? Tukiperhekoulutus
•
Vertaishoito
Toisen sijaisperheen kanssa tehty sopimus
loma‐ajan hoitojärjestelystä.
•
Tukiperhe
Valmennettu tukiperhe, johon jokaiselle
lapselle tehdään erikseen tukiperhesopimus.
•
Kiertävä perhehoitaja
Sijaisperheen kotiin tuleva valmennettu
perhehoitaja, joka toimii perhehoitajan
sijaisena. Toimeksiantosopimus tehdään
erikseen jokaisesta lapsesta.
•
Perhekoti/laitos
Loma‐ajan sopimus perhekodin tai
lastensuojelulaitoksen kanssa.
•
Vapaan korvaaminen
Perhehoitajan vapaa voidaan korvata rahana.
Ks. Perhehoidon suositus
•
Taloudellinen loman tukeminen
Sijaisperheelle voidaan maksaa taloudellista
tukea sijoitetun lapsen lomasta aiheutuvista
kuluista, mikäli lapsi matkustaa perheen
mukana tai on loma‐aikana itse matkalla tai
leirillä.

Liite lastensuojelun perhehoidon toimeksiantosopimukseen

