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MILLOIN LAPSI TARVITSEE
SIJAISPERHEEN?

KETKÄ VOIVAT RYHTYÄ
SIJAISPERHEEKSI?

Jokainen lapsi tarvitsee turvallisen kodin ja kasvuympäristön, jossa kasvaa ja kehiƩyä. Vanhempien
voimavarat eivät aina riitä turvaamaan lapsen kasvua ja
kehitystä.

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

PerheƩä voidaan auƩaa 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 määräaikaisesƟ tai toistaiseksi.
Sijaisperheitä tarvitaan eri-ikäisille lapsille ja nuorille.
Perhehoitoon sijoiteƩavat lapset tarvitsevat paljon
tukea ja hoivaa. Työskentelyn tavoite on mahdollistaa
lapsen paluu syntymäperheeseen.

Sijaisperheellä voi olla omia lapsia tai he voivat olla
lapseƩomia. Myös lähiverkostoperhe voi toimia lapsen
sijaisperheenä.
Sijaisperhe on tasapainoinen perhe, jossa on:
•

Yksi tai kaksi aikuista

•

Aikaa ja Ɵlaa lapselle

•

Kiinnostusta ja voimavaroja huolehƟa
lapsesta, joka ei ole perheen biologinen lapsi

•

Kykyä ymmärtää ja auƩaa lasta menetyksiin
liiƩyvien tunteiden käsiƩelyssä

•

ValmiuƩa vastata lapsen tarpeisiin ja
hyväksyä erilaisuuƩa

•

ValmiuƩa kehiƩyä kasvaƩajana

•

Halua tukea lapsen suhteita läheisiinsä

•

Taitoa ja halua tehdä yhteistyötä

SIJAISPERHEENÄ TOIMIMINEN

Kunnan ja perhehoitajan väliseen sopimukseen kirjataan mm. sijaisperheelle järjesteƩävä taloudellinen ja
muu tuki.
Sijaisperhe sitoutuu yhteistyöhön lapsen läheisten,
kunnan sosiaalitoimen ja muiden toimijoiden kanssa.
SijoiƩajakunnalla on vastuu sijaisperheen tukemisesta.
Pohjois-Savon lastensuojelun kehiƩämisyksikkö
järjestää sijaisperheille mm.:

Pohjois-Savon
lastensuojelun
kehiƩämisyksikkö
järjestää
vuosiƩain
PRIDE-valmennusryhmiä
sijaisvanhemmuuƩa harkitseville.

•

Mentoritoimintaa

•

Vertaisryhmiä ja -tapaamisia

•

Perheiden retkiä

Valmennuksen aikana sijaisvanhemmaksi aikovat saavat Ɵetoa tarviƩavista valmiuksista voidakseen tehdä
Ɵetoisen päätöksen tehtävään ryhtymisestä.

•

Työnohjausryhmiä

•

Täydennyskoulutusta

