SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI
PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

1 MITÄ PERHETYÖ ON?
Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla
tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tarvitsevat tukea ja
ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen
parantamiseksi (sosiaalihuoltolaki 18§). Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella
perhetyötä voi saada SHL:n mukaisena perhetyönä sekä lastensuojelun avohuollon
tukitoimena. Perhetyön lisäksi perheillä on mahdollisuus saada lapsiperheiden
kotipalvelua.
2 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN PERHETYÖ
SHL:n mukainen perhetyö tarjoaa perheille kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja
pitkäjänteistä tukea. Perhetyötä tehdään aina yhteistyössä perheen kanssa. Perhetyön
tavoitteena on vahvistaa perheen jo olemassa olevia voimavaroja, lisätä perheen
hyvinvointia ja löytää toimiva arki. Jakson alussa laaditaan yhdessä perheen kanssa
perhetyön suunnitelma, johon kirjataan perhekohtaiset tavoiteet sekä keinot niiden
saavuttamiseksi.
SHL:n mukaista perhetyötä voivat saada kaikki lapsiperheet, jotka ovat havainneet
perheessään jonkin haavoittuvuuden tai haasteen, johon kaipaavat ulkopuolista tukea.
SHL:n perhetyötä myönnetään kerralla enintään kymmenen käyntikertaa tai kolme
kuukautta, minkä jälkeen arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja mahdollista
jatkotarvetta perhetyölle. SHL:n perhetyö on maksutonta ja sitä voi saada
esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
- tarvitaan tukea ja ohjausta lasten kasvatukseen tai hoitoon
- tarvitaan tukea arkirutiinien hallintaan ja vahvistamiseen
- tarvitaan vanhemmuuden tai varhaisen vuorovaikutuksen tukemista
- tarvitaan tukea sosiaalisten verkostojen laajentamiseen tai syrjäytymisen
ehkäisyssä
- elämäntilanteessa on suuria muutoksia tai perheessä on kriisi
- perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa on haasteita
SHL:n perhetyön tiimoilta yhteyttä voi ottaa oman kotikuntasi perheohjaajaan
tai ottaa asian puheeksi lastenneuvolassa.

3 Tehostettu perhetyö lastensuojelun avohuollon tukitoimena
Tehostettu perhetyö eli lastensuojelulain mukainen perhetyö on lastensuojelulain
mukainen avohuollon tukitoimi. Asiakkaaksi tullaan lastensuojelun
sosiaalityöntekijän tekemän arvioinnin ja päätöksenteon kautta. Perhetyö perustuu
aina lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tekemään asiakassuunnitelmaan.
Perhetyön tarkemmat tavoitteet määritellään asiakassuunnitelmaa täydentävässä
perhetyön suunnitelmassa. Suunnitelman laativat yhteistyössä perhe, perheohjaaja/työntekijä ja sosiaalityöntekijä/ -ohjaaja. Lastensuojelulain mukainen perhetyö on
asiakkaalle maksutonta. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien tiimoilta
yhteydenotot Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen lastensuojelun
sosiaalityöntekijöihin ja – ohjaajiin.
4 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU
Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon,
toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin
jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä
avustamista. Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun
vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen
perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen edellä mainituista
arjen tehtävistä ja toiminnoista. Lapsiperheellä on oikeus saada perheen
huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin
turvaaminen ei ole mahdollista edellä mainituiden syiden vuoksi. (Sosiaalihuoltolaki
19§.) Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen
asiakasmaksut. Heikko taloudellinen tilanne ei saa estää avun saamista, vaan
maksuista voi tarvittaessa neuvotella perheohjaajan kanssa. Lapsiperheiden
kotipalvelua saa esim. seuraavissa tilanteissa:
- raskauden loppuvaihe ja synnytys
- monikkoperhe
- vauvaperheen uupumus
- erityishoitoa vaativa vauva
- vanhemman sairastuminen tai vamma
- muu toimintakykyä heikentävä seikka
Kriteerien tarkoituksena on selkiyttää palvelun kohdentamista kotipalvelua
tarvitseville lapsiperheille. Lähtökohtana on asiakasperheiden yhdenvertainen ja
oikeudenmukainen kohtelu. Lapsiperheiden kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan
huomioon avun tarpeen kiireellisyys ja mahdollisuus saada muuta apua. Ensisijaisena
kiireellisyyskriteerinä on lapsen arjen turvaaminen, kun lapsen arki ja päivärutiinit
ovat uhattuna vanhemman alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Toissijaisesti palvelua

tarjotaan myös vanhemman hoitokäyntien (esim. terapia, lääkäri, hammaslääkäri)
asioinnin ajaksi.
Kotipalvelun tiimoilta voit olla yhteydessä oman kotikuntasi perheohjaajaan tai
ottaa asian puheeksi lastenneuvolassa.
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