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Tietoa tukiperheenä toimimisesta 
 
Tukiperhetoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu tai 
lastensuojelun avohuollon tukitoimi, joka auttaa lapsia ja per-
heitä vaikeassa elämäntilanteessa. Tukiperhetoiminnalla tue-
taan ja vahvistetaan vanhempien jaksamista ja kasvatusky-
kyä. Toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea lapsen myönteis-
tä kehitystä. 



 
 
Millainen on tukiperhe 
 
Tukiperheeksi voi ryhtyä perhe, joka on kiinnostunut lasten ja 
perheiden auttamisesta. He haluavat antaa aikaansa ja pitää 
huolta mahdollisten omien lasten lisäksi myös toisten, tukea 
tarvitsevien perheiden lapsista. 
 
 
Milloin tukiperhettä tarvitaan 
 
Tukiperheen tarpeen taustalla voi olla vanhempien fyysinen 
tai psyykkinen väsymys, vaikeudet kasvatusasioissa, ihmis-
suhteissa tai muu erityistilanne. 

 
Tukiperheet toimivat yhdessä lapsen ja hänen vanhempien-
sa kanssa. Tukiperhetoiminnalla tuetaan vanhempien jak-
samista antamalla heille aikaa omien voimavarojen lisäämi-
seen, jotta he jatkossa selviytyvät omin voimavaroin. Tuki-
perhe tarjoaa lapselle luotettavia ja turvallisia ihmissuhteita 
sekä virikkeitä. 
 
 
Tukiperhehoitajalla tulee olla valmius: 
 
• suojella ja hoivata lasta 
• tukea lapsen kehitystä ja ottaa huomioon hänen kehityksel-

liset viiveensä  
• tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata 

muiden lapsen läheisten ihmissuhteiden jatkuminen 
• sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena  
• tehdä yhteistyötä lapsen asioissa. 



 
 
Tukiperheelle maksettava hoitopalkkio, maksukor-
vaukset  
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kai-
nuun sote) ja tukiperhe tekevät keskenään tukiperhesopi-
muksen, jossa sovitaan tukiperheelle maksettavasta hoito-
palkkiosta, kulukorvauksista ja tarvittavan tuen järjestämi-
sestä. 
 
Hoitopalkkio on veronalaista tuloa ja se kerryttää eläkettä. 
Kulukorvaus on lopullisessa verotuksessa vähennyskel-
poinen, mutta sen voi sopia verotoimiston kanssa vähen-
nyksenä myös etukäteen, kun tukiperhetoiminta alkaa. 

   
    

Tukiperheenä toimiminen 
 
Tukiperhehoidossa olevalle lapselle laaditaan asiakas-
suunnitelma, jossa sovitaan toiminnan tavoitteet, tukiper-
hekäyntien määrä, kesto ja yhteistyökäytännöt. Lapsi käy 
tukiperheessä keskimäärin yhtenä viikonloppuna kuukau-
dessa tai erikseen sovittaessa useammin.  

 
 

 

Tulethan tukemaan ja auttamaan! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lisätietoja: 
 
Lasten ja nuorten perhehoidon vastuuhenkilöt 
 
Tarja Seppänen, sosiaaliohjaaja (tukiperhetoiminta) 
Puh. 044 797 4252 
tarja.seppanen@kainuu.fi 
 
Kaisa Kepanen, sosiaalityöntekijä 
Puh. 044 710 1781 
kaisa.kepanen@kainuu.fi 
 
Sointu Helttunen, sosiaalityöntekijä 
Puh. 044 797 4770 
sointu.helttunen@kainuu.fi 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
Sijaishuoltoyksikkö 
Seminaarinkatu 2, hallintorakennus 
87100 Kajaani 
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