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Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan tarkoitus
Yksi lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun tuen muodoista on
perheelle myönnetty tukihenkilötyöskentely tai perheen lapsille
myönnetty tukiperhe. Tukihenkilöt ja tukiperheet toimivat tehtävässään vapaaehtoisina, mutta heiltä edellytetään erillisen tukihenkilöja tukiperhekurssin suorittamista. Työskentelystä maksetaan korvausta hoitopalkkion ja kulukorvauksen muodossa toteutuneen toiminnan perusteella.
Tukihenkilötoimintaa voidaan suunnata joko lapselle tai tämän vanhemmalle. Toiminnan tavoitteena on se, että tukihenkilö aktivoi lasta
esimerkiksi erilaisten harrastusten pariin, tuoden sisältöä lapsen vapaa-aikaan. Hän toimii lapsen elämässä luotettavana aikuisena vanhemman lisäksi. Vanhemman kanssa tehtävä tukihenkilötyöskentely
voi olla keskustelukumppanina toimimista, vertaistuellista, mutta
myös erilaisiin kodin ulkopuolisiin asioihin suuntaavaa.
Tukiperheellä tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsi viettää kuukausittain
ennalta sovitun määrän päiviä tukiperheessä, esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukitoimen tarkoituksena on ensisijaisesti
auttaa vanhempia jaksamaan esimerkiksi kuormittavassa elämäntilanteessa tai tilanteessa, jossa perheellä ei ole luontaista tukiverkostoa, tai se on maantieteellisesti etäällä.
Tukihenkilö ja tukiperhetoiminnan kurssi
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Lapsi- ja perhepalvelut järjestävät syksyn 2020 aikana yhteistyössä Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan kurssin (18 h). Koulutus järjestetään ensimmäistä kertaa omana toimintana. Tähänastinen käytäntö on ollut, että tukihenkilöt ja tukiperheet on hankittu pääosin yksityisten toimijoiden, kuten Pelastakaa Lapset ry:n, Nuorten Ystävät
Oy:n, Familar Oy:n kautta, joille on maksettu korvausta kunkin toimijan käytössä olevien taksojen mukaisesti. Lisäksi em. toimijoille on
maksettu korvausta myös tukisuhteen ylläpidosta sisältäen tukihenkilöiden ja tukiperheiden rekrytoinnin, koulutuksen sekä itse tukisuhteeseen liittyvän tuen. Myös suoraan kuntayhtymän alaisuudessa toimii tällä hetkellä yksittäisiä tukihenkilöitä ja tukiperheitä.

Nyt toteutettavan koulutuksen ja rekrytoinnin tavoitteena on saada
perhesosiaalityön ja lastensuojelun käyttöön enemmän suoraan kuntayhtymän alaisuudessa toimivia tukihenkilöitä ja tukiperheitä, jolloin
myös tukisuhteen ylläpidosta yksityiselle toimijalle maksettavat
kustannukset jäävät pois. Uudessa toimintamallissa tukisuhteen ylläpitoon liittyvät tehtävät toteutetaan kuntayhtymän lapsi- ja perhepalveluiden sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden omana toimintana.
Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta maksettavat tämänhetkiset korvaukset
Suoraan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ohjauksessa toimivien tukihenkilöiden ja -perheiden tämänhetkiset korvaukset ovat:
• Tukihenkilön korvaus tukisuhteesta on 50 €/kk. Lisäksi mahdolliset
matkakorvaukset 0,20 €/km.
• Tukiperheen hoitopalkkio on 20 €/vrk ja kulukorvaus 20 €/vrk. Lisäksi mahdolliset matkakorvaukset 0,20 €/km.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen voimassa olevat korvaukset tukityöskentelystä alittavat maakunnan kuntien ja kuntayhtymien tason, jolloin ne eivät tue uusien tukihenkilöiden ja -perheiden rekrytointia, eivätkä enää vastaa työn sitovuutta ja siihen käytettävää aikaa ja panosta.
Tukihenkilöille ja tukiperheille maksettavia korvauksia tulee tarkistaa,
esitys uusista korvauksista 1.11.2020 alkaen on seuraava:
• Tukihenkilölle maksettava palkkio 10 €/tunti. Mahdolliset matkakorvaukset 0,20 €/km. Erityisistä kuluista sovitaan etukäteen sosiaalityöntekijän/-ohjaajan kanssa.
• Tukiperheelle maksettava hoitopalkkio 50 €/vrk/lapsi ja kulukorvaus
20 €/vrk/lapsi. Lapsen erityistarve korottaa hoitopalkkion 65 euroon/vrk/lapsi. Kulukorvaus kattaa lapsen ruoat ja muut kulut, erityisistä lisäkuluista sovitaan etukäteen sosiaalityöntekijän/-ohjaajan
kanssa. Mahdolliset matkakorvaukset 0,20 €/km.
Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta tehdään etukäteen kirjallinen
sopimus, jossa määritellään tukihenkilötyöskentelyyn käytettävissä
oleva tuntimäärä kuukaudessa sekä tukiperhevuorokausien määrä
kuukaudessa.
Lisätietoja asiassa antaa sosiaalipalvelujen johtaja Eija
Ala-Toppari-Peltola puh. 050 414 6270, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää
hyväksyä edellä esitetyt tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta makset-

tavat korvaukset ja niiden käyttöönoton 1.11.2020 alkaen.
Päätös: Marita Mattila esitti, että asia palautettaisiin uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu, joten päätösesitys tuli hyväksytyksi.

