
 

 

 

LAPSIPERHEIDEN EHKÄISEVÄN PERHETYÖN OHJE  
1.10.2016 ALKAEN 

Hyväksytty perusturvalautakunnassa 1.9.2016 § 76 

 

Sosiaalihuoltolain (SHL, 1301/2014) § 18 mukainen perhetyö on lapsiperheille suun-
nattua sosiaalipalvelua, joka tukee perheiden kasvatustehtävää ja selviytymistä eri-
laisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäisee perheiden ongelmatilanteita. Perhetyö-
tä annetaan erityistä tukea (SHL § 3 mom. 6) tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden 
ja kehityksen turvaamiseksi. 

Perhetyö on kokonaisvaltaista asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemis-
ta. Työskentelyllä edistetään lapsen turvallista kasvua ja kehitystä sekä pyritään li-
säämään perheen hyvinvointia ja omatoimisuutta.  

Tavoitteena on yhdessä tehden perheen elämänhallinnan ja omien voimavarojen li-
sääminen, vuorovaikutuksen parantaminen sekä arjessa selviytymisen vahvistami-
nen. 
 

 
Kuka voi saada ehkäisevää perhetyötä 

Ehkäisevä perhetyö on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat ensisijaisesti lyhytaikais-
ta tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. 

Ehkäisevä perhetyö voi liittyä 
 vanhemmuuden tukemiseen (itkuinen vauva, uniongelmat, epävarmuus van-

hempana, perheen roolit, uupumus) 
 lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen (rajat, pelisäännöt, arjen rytmi) 
 kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan (käytännön asioiden organisoimisen op-

piminen, raha-asiat, kodinhoito) 
 perheen toimintakyvyn vahvistamiseen 
 perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä sosiaalisten verkostojen laa-

jentamiseen 
 syrjäytymisen ehkäisyyn 
 perhettä kohdanneeseen kriisiin (esim. ero, sairastuminen, läheisen kuolema) 

 
Lastensuojelulain mukaista tehostettua, niin sanottua korjaavaa, perhetyötä voidaan 
tarjota lastensuojelun asiakkaille kaupungin lapsi- ja perhetyön yksikön perhetyönte-
kijöiden toteuttamana. 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
Miten palvelua toteutetaan  
 

 Ehkäisevää perhetyötä tarjotaan perhekeskuksen kautta perheohjaajien to-
teuttamana. 

 Perhetyö on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja maksutonta, eikä vaadi lähetet-
tä tai lastensuojelun asiakkuutta.  

 Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti kotikäynneillä ja arkisin klo 8-16. 
 Työskentelyn pohjaksi tehdään perhetyön asiakassuunnitelma, johon kirjataan 

yhdessä perheen kanssa laaditut tavoitteet, käyntien määrä ja kesto. Suunni-
telma tehdään yleensä korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. 

 Perhetyöstä annetaan asiakkaalle valituskelpoinen palvelupäätös.  
 Työskentely voi sisältää keskustelua ja ohjausta, sekä konkreettista auttamista 

yhdessä tehden. 
 
 
Mistä voit hakea lapsiperheiden ehkäisevää perhetyötä? 

 
Ota yhteyttä perhekeskuksen sosiaalityöntekijään, jonka puhelinnumero saatavilla 
kaupungin kotisivulla, tai soita kaupungin puhelinvaihteen kautta 019-289 2000. 
 
 

Lisätietoja 

- Perhetyö  
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/perhetyo 

- Erityistä tukea tarvitseva lapsi  
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelujen-
jarjestaminen/erityista-tukea-tarvitseva-lapsi 
 

- Palvelutarpeen arviointi ja asiakkuus  
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/palvelutarpeen-arviointi-ja-asiakkuus  
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