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LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUSTA JA PERHETYÖSTÄ 

TERVOLAN KUNNASSA 
 

Lapsiperheiden kotipalvelu 
Tervolan kunnassa on saatavilla ennaltaehkäisevänä ja sosiaalihuoltolain 
(1301/2014, 19 §) mukaisena sosiaalipalveluna lapsiperheiden kotipalvelua. Ko-
tipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuu-
den ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvista-
mista. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvis-
tamalla arjen taitoja.  

 
Lapsiperheille annettavilla kotipalveluilla tuetaan perheitä erilaisissa elämänti-
lanteissa. Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään huolenpitotehtävän turvaa-
miseksi. Kotipalvelua on mahdollista saada alentuneen toimintakyvyn, sairau-
den, synnytyksen, vamman tai muun erityisen perhe- ja elämäntilanteen perus-
teella. Kotipalvelu voi siten olla myös ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä. Lap-
siperheen kotipalvelusta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan määrittelemät 
maksut.  
 
Kotipalvelua myönnetään lyhytkestoisesti määräajaksi (tarkastelujakso max. 3 
kk) tai kertaluonteisesti lapsiperheille, kun avuntarpeen syynä on  

o vauvan hoitoon liittyvät vaikeudet 
o raskauteen tai synnytyksen aikaan liittyvä erityinen palveluntarve 
o monikkoperheeseen liittyvät vaikeudet 
o aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve 
o perheenjäsenen kuolema 
o vanhemman asiointi esim. sairaala- tai terapiakäynnit (vain pysyvämmän 

hoidon järjestelyn ajaksi) 
o pitkittynyt vanhemman väsymys tai uupumus 
o vanhemman kirurginen toimenpide (vain pysyvämmän hoidon järjestelyn 

ajaksi) 
o äkillisestä kriisistä tai eritystilanteesta johtuva lyhytaikainen käytännön 

avuntarve 
o muu erityinen tarve (arvioidaan muiden perheen kanssa työskentelevien 

tahojen kanssa) 

Lapsiperheen palvelutarve arvioidaan perheen henkilökohtaisen yhteydento-
ton pohjalta. Tarvetta arvioidessa otetaan huomioon avun tarpeen kiireellisyys, 
perheen tilanne, perheen omat tukiverkostot sekä mahdollisuus saada muuta 
apua ja tukea. Palvelutarve arvioidaan tarvittaessa maksuttomalla kartoitus-
käynnillä, joka voidaan tehdä myös yhteistyössä perhettä tukevien tahojen kans-
sa.  

Lapsiperheiden kotipalvelun yhteyshenkilö:  
vanhuspalveluiden ohjaaja Outi Kinnunen p. 040 575 7363 

 



Perhetyö 
Perhetyötä järjestetään kunnissa monin eri tavoin. Sosiaalihuoltolaki ja lasten-
suojelulaki ovat perhetyön säädöspohjaa. Sosiaalihuoltolain 18§ mukaan perhe-
työllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvitta-
valla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta 
vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistami-
seksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Vastavuoroinen keskus-
telu on yksi tärkeä työmuoto. Perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan 
lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi. 
 
Ennen perhetyön päätöstä/aloittamista tehdään sosiaalihuoltolain 36§ mukainen 
palvelutarpeen arviointi perheen tilanteesta sekä mahdollisesta tuen ja avun tar-
peesta ja samalla selvitetään lastensuojelulain 26§ mukainen mahdollinen las-
tensuojelun tarve. Palvelutarpeenarvioinnin perhetyön tarpeesta tekevät sosiaali-
työntekijät.  
 
Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään mm. mitä muita ennaltaehkäiseviä ja 
perhetyöhön nähden ensisijaisia tukimuotoja perheen kanssa on kokeiltu, kuten 
perheneuvolapalvelut, neuvolapalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, varhaiskasva-
tuksen palvelut, sivistystoimen palvelut, muut terveydenhuollon palvelut sekä 
alueella toimivat perheille tarkoitetut kolmannen sektorin palvelut.  
 
Perhetyöllä tarkoitetaan perheen kotona tehtävää työtä, joka voi sisältää esimer-
kiksi keskusteluapua ja tukea arjen eri toiminnoissa. Perhetyö on käytännön 
avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä, jossa keskeistä on aina lapsen edun 
turvaaminen.  
 
Lastensuojelulain 36§ mukainen perhetyö järjestetään lastensuojelun avohuollon 
tukitoimena, mikä edellyttää sosiaalityön palvelutarpeenarviota. Palvelusta teh-
dään erillinen, lapsikohtainen päätös sosiaalityöntekijöiden palvelutarpeen arvi-
oinnin perusteella. Perhetyötä voidaan järjestää esimerkiksi mahdollisen lasten-
suojelun kodin ulkopuolisen sijoituksentarvetta ehkäisevänä toiminta-
na. Tervolan kunnassa perhetyö edellyttää lastensuojelun asiakkuutta.  

Perhetyön yhteyshenkilöt:  
sosiaalityöntekijä Esa Jääskö p. 040 537 6525 
sosiaalityöntekijä Marika Lassila p. 040 566 1915 

 
 
Sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista (sekä lapsiperheiden kotipalvelusta että 
perhetyöstä) tehdään aina hallintopäätös, jolloin perheestä/lapsesta muodostuu 
sosiaalihuollon asiakkuus.  
 
Ilman päätöstä käytettäviä tervolalaisia lapsiperheitä tukevia, matalan kynnyksen 
palveluita ovat mm. Tervolan perheneuvolan, koulukuraattorin, etsivän nuoriso-
työn, Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) lastenhoito, Tervolan mielenterve-
ysaseman, Tervolan seurakunnan sekä Länsi-Pohja Mehiläisen lapsi- ja nuoriso-
psykiatrian palvelut. 


