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Tukiperheessämme on
• tilaa lapselle
• aikaa sitoutua lapseen ja hänen tukemiseensa
• vakaa elämäntilanne
• kykyä kohdata erilaisuutta
• halua ja taitoa vastata lapsen tarpeisiin
• hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

www.perhehoitokumppanit.fi

• myönteisyyttä, avoimuutta ja ratkaisukeskeisyyttä
• joustavuutta ja halua sitoutua toimintaan

Tuemme tukiperhettä
Tukiperheen tukena on PKS:n työntekijä, joka
on mukana tukikäynteihin liittyvissä neuvotteluissa, hoitaa tutustumisvierailujärjestelyt
perheeseen ja on mukana sopimassa vierailuihin liittyvistä käytännöistä. PKS:n tukiperheille
järjestetään säännöllisesti koulutus- ja virkistystapahtumia ja heidän käytössään on PKS:n
päivystys, joka palvelee perheitä 24 h vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä.

Tarjoamme tukiperheillemme

Lapset
tarvitsevat
tukiperheitä!

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

020 796 9600
Perhehoitokumppanit Suomessa
Åkerlundinkatu 2 A, 6.krs
33100 Tampere
E-mail: info@perhehoitokumppanit.fi

• valmennuksen tehtävään
• hoitopalkkion ja kulukorvauksen sekä
kilometrikorvaukset kuljetuksista
• nimetyn PKS-työntekijän tuen
ja ohjauksen
• jatkokoulutusta / virkistystapahtumia
• ammatillisen päivystyksen 24/7
Kunnalta veloitetaan tukiperhetoiminnasta
vuorokausihinta sekä lapsen kuljettamisesta
tukiperheelle aiheutuneet kustannukset.
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Täydennämme kunnan
omaa palveluvalikoimaa

"Tukiviikonloppu PKSperheessä antaa
lapsen vanhemmille
omaa aikaa ja auttaa
perheen jaksamisessa."

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (PKS) toimii kuntien luotettavana yhteistyökumppanina
niin lastensuojelun perhehoidossa kuin lasten ja perheiden tukemisessakin. Kauttamme
löytyy arvioituja ja tehtäväänsä valmennettuja
tukiperheitä ympäri Suomen. Tukiperhetoimintamme voi olla Sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, perustua lastensuojelun avohuollon tuen
päätökseen tai toimia sijoitetun lapsen lomitusjärjestelynä perhehoitajan vapaan aikana.
Tukiperhe on tavallinen perhe, jossa lapsi käy
tukivierailuilla säännöllisesti ja ennalta sovitusti. Vierailujen aikana lapsi osallistuu tukiperheen normaaliin arkeen ja viipyy perheessä
pääsääntöisesti yhden viikonlopun kuukaudessa. Lomien aikana vierailu voi olla pidempi, jos
niin sovitaan.

Tukiperhe tukee lasta
ja perhettä
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Tukiperhetoiminnassa toteutuu lapsen oikeus
lapsuuteen, leikkiin ja huolenpitoon. Sillä pyritään
tukemaan lasta ja perhettä silloin, kun vanhempien omat voimavarat ovat syystä tai toisesta
heikentyneet tai perheeltä puuttuu oma läheisverkosto. Tukiviikonloppu PKS-perheessä antaa
lapsen vanhemmille omaa aikaa ja auttaa perheen
jaksamisessa. Lapselle tukivierailut antavat uusia
kokemuksia, aikuisten yksilöllistä huomiota ja
mahdollisuuden luoda myönteisiä suhteita kodin
ulkopuolisiin, turvallisiin aikuisiin.

Tukiperhettä tarvitsevat lapset ovat yksilöitä. He
ovat eri-ikäisiä ja erilaisessa elämäntilanteessa,
joten tarvitaan myös erilaisia tukiperheitä. Tukiperheeksi soveltuu niin lapsiperhe, yksinasuvan
aikuisen perhe kuin hieman varttuneempien
aikuistenkin ”varamummola”. Tärkeintä on, että
perheessä on turvaa, aikaa ja tilaa lapselle ja perhe pystyy sitoutumaan tukiperhetoimintaan.

Soita 020 796 9600

www.perhehoitokumppanit.fi

