
LLKY:n lapsiperheiden 

sosiaalipalvelut Suupohjassa 

Johtava sosiaalityöntekijä  

Noora Aarnio 

Perhetyön vastaava ohjaaja 

Jaakko Mörsky 



Matalan kynnyksen 

sosiaalipalvelut 
• Kotipalvelu 

• Varhaisen tuen perhetyö 

• Perheneuvola 

• Perheoikeudelliset palvelut 

 
Muita matalan kynnyksen palveluita mm.: MLL, 

Perheohjaamo, Seurakunta, Nuorisotoimi (mm. etsivä 

nuorisotyö), Perhetupa Soffa, ap/ip-toimina, 

koulukuraattorit… 



Kotipalvelu  
maksuton, työntekijät arvioivat yhdessä perheen kanssa tuen tarpeen 

Milloin voi saada:  

• vanhemman uupumus 

• raskaus, synnytys sekä lastenhoitoon liittyvät erityiset vaikeudet 

• vanhemman tai lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus   

• vaikea elämäntilanne (esim. vanhempien ero) 

• monikkoperheet 

• äkilliset elämän muutokset (vakava sairaus, onnettomuudet, 

perheenjäsenen kuolema) 

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää esimerkiksi: 

• äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä 

hoitamaan lasta 

• pelkkään siivoukseen 

• pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon 

• opiskelun, harrastusten tai etätyön vuoksi 

 



Varhaisen tuen perhetyö 

• Ennaltaehkäisevää perhetyötä 

• Luonteeltaan rinnallakulkemista tai 

hetkellistä tiiviimpää tukea alle 

kouluikäisten lasten vanhemmille/perheille 

• Maksutonta 

• Vastaava perhetyön ohjaaja tekee 

suppean palvelutarpeen arvion alussa. 



Palvelutarpeen arviointi 

• Yhteydenotto tai ilmoitus tuen tarpeessa 

olevasta henkilöstä 

• Lastensuojeluilmoitus 

 

 Palvelutarpeen arviointi yhdessä lapsen, 

perheen ja muiden toimijoiden kesken 



Sosiaalihuollon asiakkuus 

• Sosiaalityön tuki 

• Kotipalvelu  

• Perhetyö 

• Ammatillinen tukihenkilötoiminta 

• Taloudellinen tuki 

• Tukiperhe 

 



Lastensuojelun asiakkuus 

• Kompleksinen, monimutkainen 

elämätilannetilanne perheellä 

• Lapsella on suojelun tarve 

• Usein paljon eri toimijoita tilanteessa 

 

sosiaalityö 

tehostettu perhetyö,  

perhekuntoutus (kotiinpäin tai laitoksessa),  

avohuollon sijoitus, kiireellinen sijoitus 

huostaanotto 

 



Lukuja Kauhajoella 

• Avohuollon asiakkuudessa 

 



Lukuja Kauhajoella 

• Sijaishuollossa lapsia 

 



Systeeminen lastensuojelu, 
valtakunnallinen muutos 

• Suhteen luominen lapseen ja perheenjäseniin, lupaa pyytävä työote 

 

• Perheen asiantuntijuuden, historian ja kokemusten huomioiminen 

 

• Lapsen ja perheen sekä muiden tärkeiden verkostojen suhteiden tutkiminen 

 

• Uteliaisuus ja avoimuus erilaisille tulkinta- ja ratkaisuvaihtoehdoille 

 

• Pyrkimys luoda perheen kanssa jaettu ymmärrys tilanteesta 

 

• Arvostus, voimavarakeskeisyys ja toiveikkuus 

 



Systeeminen lastensuojelu 

• Halu oppia jatkuvasti lisää siitä, miten tiimi voi olla perheille avuksi 

 

• Konkreettiset, yhteiset, pienten askelten suunnitelmat asiakastyössä 

 

• Systeeminen lastensuojelu on moniammatillista tiimityötä sekä 

yhteistoimintaa perheen ja verkostojen kanssa 

 

• Asiakkaana olevan lapsen tärkeiden ihmissuhteiden vahvistaminen 

 

• Perheterapeuttisen lähestymistavan soveltaminen 

 



Mikä on tärkeää 

auttamistyössä? 
• kohtaaminen 

• yhdessä tekeminen 

• asiakkaan näkemykset 

 

 



Toiveita lapsiperheiden 

sosiaalipalveluille? 
• Jalkautua vanhempainiltoihin, Soffaan kertomaan lapsiperheiden 

sosiaalipalveluista Voidaan tulla ja mietitään keinoja. Tietoutta 

jaetaan nyt ammattilaisille Lastensuojelun Info tilaisuuksissa. 

• Kohtaaminen: tarvitaan riittävästi aikaa.  

• Rakenteellisia muutoksia tarvitaan, jotta aikaa on riittävästi. 

• Positiivisuus 

• Sosiaalisen median hyödyntäminen ”markkinoinnissa” 

• Tukiperheiden kouluttaminen 

• Asennetyö sen suhteen, että autettaisiin toisiamme. Kolmas sektori 

mukaan tähän työhön.  

• vapaaehtoistyo.fi 

• Kamalat äidit ryhmä teinien äideille ja isille 

 

 

 


