
 

Sosiaalihuollon tukimuodot lapsiperheille 

 
Kotipalvelu  

Sosiaalihuoltolaki § 19 
Perhetyö  
Sosiaalihuoltolaki § 18 

Tehostettu perhetyö/ lastensuojelu 
Lastensuojelulaki § 36 

Työkalut:  

– Palvelutarpeen arviointi:  

Sosiaalihuoltolaki § 36 

– Asiakassuunnitelma:  

Sosiaalihuoltolaki § 39 

Työkalut:  

– Palvelutarpeen arviointi:  

Sosiaalihuoltolaki § 36 

– Asiakassuunnitelma: 

Sosiaalihuoltolaki § 39 

Työkalut:  

– Tarpeen kartoitus  

– Asiakassuunnitelma:  

Lastensuojelulaki § 30, Sosiaalihuoltolaki § 39 

Kotipalvelulla tarkoitetaan tukea sellaisissa 

tehtävissä ja toiminnoissa, jotka liittyvät: 

– asumiseen, 

– hoitoon ja huolenpitoon,  

– toimintakyvyn ylläpitämiseen, 

– lasten hoitoon ja kasvatukseen,  

– asioimiseen,  

– muihin päivittäiseen elämään kuuluviin 

toimintoihin 

 

Kotipalvelua voidaan myöntää henkilöille, jotka 

tarvitsevat erityistä apua sairauden, synnytyksen, 

loukkaantumisen, toimintakyvyn alenemisen tai 

erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi. 

 

Yleinen toimintakykyä alentava syy on uupumus, ja 

yleinen perhetilanne voi olla esim. vanhempien ero 

tai perheenjäsenen vaikea sairaus tai kuolema. 

 

Kotipalvelun tukipalveluihin kuuluu esim. ruoka- ja 

vaatehuolto, siivouspalvelu sekä sosiaalista 

kanssakäymistä edistävät palvelut. 

Perhetyöllä tarkoitetaan 

henkilöiden/perheiden hyvinvoinnin 

tukemista seuraavin keinoin:  

– sosiaalinen neuvonta 

– tarvittavaa apua tilanteissa, jotka vaativat 

tukea ja neuvontaa yksittäisten henkilöiden 

tai perheiden resurssien sekä keskinäisen 

vuorovaikutuksen parantamiseksi. 

 

Perhetyön tavoitteena on 

– varmistaa erityistä tukea tarvitsevien 

lasten/nuorten terveys ja kehitys, 

– tukea lapsiperheiden elämänhallintaa sekä 

omien voimavarojen käyttöönottoa, 

– parantaa lapsiperheiden arjenhallintaa  

 

 

Perhetyöllä tarkoitetaan mm.  

– tukea vanhemmuuteen,  

– lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvää 

neuvontaa, 

– kodin arkeen ja arkirutiineihin liittyvää 

Tehostettu perhetyö on kriisitilanteissa oleville 

perheille suunnattua tehostettua tukea, johon sisältyy 

jossain määrin myös valvontaa. Perheitä voidaan 

velvoittaa osallistumaan perhetyöhön lastensuojelun 

aloitteesta. 

 

Lastensuojelun asiakkaana olevalle perheelle on 

järjestettävä sellaisia lastensuojelun avohoitoon 

kuuluvia tukitoimenpiteitä, jotka huomioivat lapsen ja 

perheen tarpeet (perustuu asiakassuunnitelmaan) 

– tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen 

selvittämisessä 

– taloudellista tai muuta tukea lapsen koulunkäyntiin, 

– tukea ammatin ja asunnon hankkimiseen,  

– vapaa-ajan harrastusten tukea,  

– ihmissuhteiden ylläpitämistä,  

– henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämistä.  
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Lähde: Yhteenvedon on laatinut Mustasaaren kunnan sosiaalitoimi. Muokattu Vaasan sairaanhoitopiirin käyttöön. 

 

 

Lapsiperheillä on oikeus saada sellaista palvelua, 

joka on tarpeellista perheen huolenpitotehtävän 

varmistamiseksi, jos lapsen hyvinvointia ei ole 

mahdollista varmistaa Sosiaalihuoltolaissa 

mainittujen olosuhteiden vuoksi. 

 

neuvontaa,  

– perheen toimintakyvyn vahvistamista 

uusissa tilanteissa, 

– perheen vuorovaikutuksellisten 

valmiuksien tukemista, 

– perheen sosiaalisen verkoston 

laajentamista, 

– syrjäytymisen ehkäisemistä. 

 

Perhetyötä voidaan tehdä ennaltaehkäisevästi 

tai ns. korjaavina toimina, ja sitä tehdään 

yleensä yhteistyössä sosiaalihuollon, 

neuvolan, päivähoidon ja koulun kanssa. 

 

Perhetyö on aloitettava oikea-aikaisesti 

perheen ongelmien kärjistymisen ja 

kasaantumisen välttämiseksi. 

 

Perhetyö on lapsiperheille suunnattua 

maksutonta, kaikenkattavaa ja pitkäaikaista 

tukea. 

  

  

Perhetyöllä tarkoitetaan apua, jota tarjotaan perheen 

kodissa. Perhetyö on usein psykososiaalisen tuen ja 

käytännön avun yhdistelmä, esim. keskustelutukea ja 

tukea eri arkitilanteissa.  

Perhetyön kautta voidaan tukea vanhempia heidän 

lapsensa kasvatuksessa, arvioida vanhemmuutta ja 

järjestää lapsen hyvinvointia tukevaa toimintaa. 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja perhe sopivat 

työstä yhdessä, mm. tehostettujen perhetyöjaksojen 

tehosta, kestosta, seurannasta sekä arvioinnista. 

Ajankohtainen tilanne ja tarve arvioidaan säännöllisesti 

yhdessä perheen kanssa. 

 

Perhetyötä tehdään lähellä perhettä, ja se tukee perheen 

omia voimavaroja. Tavoitteena on turvata lapsen etu. 

 

 

 

 


