
Tukiperheet
Auttavat lapsiperheitä jaksamaan arjessa
Pelastakaa Lasten tukiperhetoiminta on ehkäisevää lastensuojelutyötä, jota toteutetaan myös 
osana lastensuojelun avohuoltoa. Tukiperheet ovat vapaaehtoisina toimivia tavallisia perheitä, 
joilla on aikaa olla lasten tukena sekä kykyä tarjota lapsille turvallista ja lämmintä huolenpitoa. 
Tukiperheessä lapsella on mahdollisuus saada osakseen aikuisen yksilöllistä huomiota ja 
hyväksyvää läsnäoloa. Tarvitsemme jatkuvasti uusia tukiperheitä mukaan toimintaamme.  



Tukiperhettä tarvitaan 
monenlaisissa tilanteissa
Tukiperhetoiminnan tarkoituksena on aut-
taa lasta ja perhettä silloin, kun perheen 
ja vanhempien omat voimavarat ovat hei-
kentyneet tai perheen läheisverkosto puut-
tuu tai se on kaukana. Tukiperhe voi olla 
avuksi myös lapsen perhettä kohdanneen 
kriisin aikana. Tukiperheviikonloppu antaa 
mahdollisuuden lepohetkeen sekä van-
hemmalle että lapselle. Lapsen elämään 
tukiperhe tuo uusia kokemuksia ja tärkeitä 
ihmissuhteita. Tukiperheissä käy yksivuoti-
aasta alkaen kaikenikäisiä lapsia. 

Lapsi käy tukiperheessä 
sovitusti

Lapsi viettää tukiperheessä sovitusti pää-
sääntöisesti yhden viikonlopun kuukau-
dessa. Lapsi voi olla tukiperheessä pidem-
män ajanjakson muina loma-aikoina. On-
nistuneen tukiperhesuhteen takaamisek-
si sosiaalityöntekijät sopivat tukisuhteen 
käytännön asioista lapsen perheen ja tu-
kiperheen kanssa ja tukevat lasta, hänen 
perhettään ja vapaaehtoisia tukiperhei-
tä tukiperhesuhteeseen liittyvissä asiois-
sa. Vapaaehtoiset tukiperheet ovat taval-
lisia perheitä, joille on yhteistä aito kiinty-
mys lapsiin ja halu olla apuna silloin, kun 
heitä tarvitaan. Vanhemmat hoitavat pää-
sääntöisesti itse lapsen kuljetuksen tuki-
perheeseen.

Yhdessä lapsen parhaaksi

Mikäli haluatte lapsellenne tukiperheen, 
ottakaa yhteyttä aluetoimistoon. Pelasta-
kaa Lapsilla on tukiperheitä ympäri Suo-
men. Valitessamme lapsellenne tukiperhet-
tä otamme huomioon perheen ja lasten
toivomukset ja tarpeet. Lapsen vanhem-
pien ja tukiperheen välinen yhteistoiminta 
ja luottamuksellinen suhde ovat hyvä läh-
tökohta sille, että lapsi voi nauttia tukiper-
hekäynneistä. Monet vanhemmat kokevat, 
että he saavat tukiperheistä myös tärkeän 
kumppanin rinnalleen lapsen kasvun ja ke-
hityksen tukemiseen.  
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www.pelastakaalapset.fi /
tukiperhe

• raportti tukiperhetoiminnan 
merkityksestä lapsille, 
vanhemmille ja tukiperheille

• lisätietoja tukiperheeseen 
hakeutumisesta 

• lisätietoja hakeutumisesta 
tukiperheeksi

Perheet



Uusia tukiperheitä tarvitaan, 
ryhdy tukiperheeksi!
Tukiperheet ovat kokeneet lapsen kehi-
tyksen seuraamisen, lapsen ilon näkemi-
sen ja yhteiset kokemukset lapsen kans-
sa tärkeiksi motivoiviksi tekijöiksi tuki-
perheenä toimimiselle. Tukiperheeksi voi 
ryhtyä lapsiperhe, lapseton pariskunta tai 
yksinasuva henkilö. Pyydämme sosiaalitoi-
men lausunnon kaikista tukiperheiksi ha-
keutuvista perheistä. Tukiperheille makse-
taan lapsen hoidosta kulukorvausta. 

Pelastakaa Lapset tarjoaa tukiperheille 

• valmennuksen
• jatkokoulutusta
• virkistystoimintaa 
• ammatillisen tuen ja ohjauksen

Tukiperheiltä edellytämme

• mahdollisuutta ja aikaa sitoutua lapsen 
ja hänen perheensä tukemiseen

• vakaata elämäntilannetta
• yhteistyökykyä 
• vähintään vuoden sitoutumista 

tukiperheenä toimimiseen

Pelastakaa Lapset ry:n 
tukiperhetoiminta
Ehkäisevä tukiperhetoiminta

• kaikille lapsille avointa toimintaa
• tukiperhettä tarvitsevat perheet voivat 

itse hakeutua toimintaan tai perhe voi 
ohjautua toimintaan muiden toimijoi-
den, kuten neuvolan, koulun tai päivä-
kodin kautta

• toteutetaan Ray:n tuella ja lahjoitusva-
roin

Lastensuojelun avohuollon tukiperhetoi-
minta

• lapsille, joilla on lastensuojelun asiak-
kuus

• tukiperhetoiminta on osa perheelle 
tarjottavaa lastensuojelun avohuollon 
tukea ja sitä tehdään yhteistyössä kun-
tien sosiaalitoimen kanssa

• sosiaalityöntekijä huolehtii lapsen ha-
kemuksen ja maksusitoumuksen toi-
mittamisesta Pelastakaa Lasten aluetoi-
mistoon

Vapaaehtoiset ja kunnat
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”toivoisin, että 

saisin olla siellä 

mahdollisimman 

isoksi”

”kiitos tästä 

paikasta, en halua 

olla yhtään poissa 

tukiperheestä”

vähintään vuoden sitoutumista 
tukiperheenä toimimiseen ”toivoisin, että 

saisin olla siellä 

mahdollisimman 

isoksi”

”kiitos tästä 

paikasta, en halua 

olla yhtään poissa 

tukiperheestä”



Oletko ajatellut, että haluaisit antaa tukesi lasten auttamiseen? Liittymällä jäseneksi,  
ryhtymällä säännölliseksi tukijaksi tai tekemällä kertalahjoituksen tuet lastensuojelutyö-
tämme kotimaassa ja maailmalla.  Voit myös ryhtyä tuki-, loma- tai sijaisperheeksi tai tuki-
henkilöksi.  Vapaaehtoiset saavat tähän toimintaan valmennuksen sekä ammatillista tukea. 
Pelastakaa Lasten aluetoimistoista ja kotisivuiltamme www.pelastakaalapset.fi  
saat lisätietoja toiminnastamme ja avustuskohteistamme.

Sinun tukesi lasten hyväksi

Keskustoimisto
Koskelantie 38 
00610 Helsinki
puh. 010 843 5000

Keski-Suomen  
aluetoimisto
Väinönkatu 11 A
40100 Jyväskylä
puh. 010 843 5160

Etelä-Suomen  
aluetoimisto
Koskelantie 38
00610 Helsinki
puh.  010 843 5000

Turun toimipiste
Perhetalo Heideken
Sepänkatu 3
20700 Turku
puh. 010 843 5236

Länsi-Suomen  
aluetoimisto
Hämeenkatu 14 C 23
33100 Tampere
puh. 010 843 5140

Itä-Suomen  
aluetoimisto
Suvantokatu 2, 2. krs. 
80100 Joensuu
puh. 010 843 5180

Pohjois-Suomen  
aluetoimisto
Isokatu 47
90100 Oulu 
puh. 010 843 5120

Nordea 101730-210727 
IBAN FI64 1017 3000 2107 27

OP 572411-238692
IBAN FI16 5724 1120 0386 92

0600 03365
(19,95 € + pvm)

Puhelinlahjoitus

Keräyslupa 2020/2011/2460

tekstaa LAPSELLE 
numeroon

16499  (10 €)

TekstiviestilahjoitusLahjoitustilit
20

12
  K

-P
rin

t  
  

Ku
va

t  
Ti

m
o 

H
ok

ka
ne

n 
ja

 H
el

ka
 H

ok
ka

ne
n


