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TIETOA

SIJAISPERHEENÄ
TOIMIMISESTA

MILLOIN LAPSI TARVITSEE SIJAISPERHEEN?

KETKÄ VOIVAT RYHTYÄ SIJAISPERHEEKSI?

KoƟ on lapselle luonnollinen kasvuympäristö, jossa hän
saa perusturvallisuuden tasapainoiselle kasvulleen ja
kehitykselleen.

SijoiteƩujen lasten ja nuorten tarpeet ovat yksilöllisiä,
siksi tarvitaan erilaisia sijaisperheitä. Sijaisperheellä
voi olla omia lapsia tai he voivat olla lapseƩomia.
Myös sukulaisperhe voi toimia lapsen sijaisperheenä.

Lapsen vanhempien voimavarat eivät kuitenkaan aina
riitä lapsen tarpeisiin vastaamiseen ja turvallisiin ihmissuhteisiin. Tasapainoisen lapsuuden turvaamiseksi lasta
ja perheƩä voidaan tukea erilaisin tukitoimin.
Näitä ovat esimerkiksi tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta
sekä perhetyö. Mikäli avohuollon tukitoimet eivät ole
riiƩäviä, voidaan lapsi oƩaa huostaan. Lapselle voidaan
turvata hänen tarvitsemansa hoito ja kasvatus sijaisperhehoitona tai laitoshuoltona.
Sijaisperheeseen sijoitetaan eri-ikäisiä lapsia.
Lapsilla saaƩaa aiempiin elämänkokemuksiin liiƩyen
olla erilaisia vaikeuksia. Tästä syystä he tarvitsevat
tavallista enemmän hoivaa, huolenpitoa ja turvallisuuƩa. Turvallisella kasvuympäristöllä ja yhteistyöllä
lasten läheisten ihmisten kanssa lapsia voidaan
kuitenkin auƩaa.

Sijaisperhe on tasapainoinen perhe, jossa on:
•
•

•
•
•
•
•
•

aikaa ja Ɵlaa lapselle
kiinnostusta ja voimavaroja huolehƟa
lapsesta, joka ei ole heidän biologinen
lapsensa
kykyä ymmärtää ja auƩaa lasta hänen
menetyksiinsä liiƩyvien tunteiden käsiƩelyssä
vanhemmat, joiden parisuhde on kunnossa
valmiuƩa vastata lapsen tarpeisiin ja
hyväksyä erilaisuuƩa
valmiuƩa kehiƩyä kasvaƩajana
halua tukea lapsen suhteita hänen
läheisiinsä ihmisiin
taitoa ja halua tehdä yhteistyötä

SIJAISPERHEEKSI VALMENTAUTUMINEN
Pohjois-Savon lastensuojelun kehiƩämisyksikkö
valmentaa PRIDE -valmennuksella sijaisperheet
tehtäväänsä. Tällä halutaan varmistua siitä, eƩä
sijaisvanhemmilla on riiƩäväsƟ valmiuksia kohdata
usein turvaƩomuuƩa ja laiminlyönƟä kokeneet
lapset ja heidän läheiset ihmisensä.
PRIDE- valmennuksen aikana sijaisvanhemmaksi
aikovat saavat Ɵetoa niistä valmiuksista, joita sijaisvanhemmuudessa tarvitaan, joƩa he voisivat tehdä
Ɵetoisen päätöksen tehtävän aloiƩamisesta.

SIJAISPERHEENÄ TOIMIMINEN
Sijaisperhetoiminnan aikana perheet saavat tukea
tehtäväänsä ensisijaisesƟ sijoiƩajakunnan sosiaalityöntekijältä. Kunta tekee sijaisvanhempien kanssa
perhehoidon toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan
sijaisperheelle taloudellisen ja muiden tukien
muodoista. Sijaisvanhempien oikeuksista ja
velvollisuuksista säädetään Perhehoitolaissa.
Pohjois-Savon lastensuojelun kehiƩämisyksikkö
järjestää:
•
•
•

täydennyskoulutusta
mentoritoimintaa
koordinoi työnohjauksia ja vertaisryhmiä

Täydennyskoulutuksia järjestävät myös Kuopion
seudun perhehoitajat ry sekä paikalliset viranomaiset
ja oppilaitokset.

