LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

PERHETYÖ

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu kaikille lapsiperheille, jotka tarvitsevat apua
arjen tilanteissa. Perusteita voivat olla mm. uuden perheenjäsenen syntymä, monilapsinen
perhe, monikkoperhe tai äkillinen elämäntilanteen muutos (sairaus, vamma,
perheenjäsenen kuolema).

Perhetyö voi tukea ja ohjata lapsiperheitä
 perheen muutostilanteissa
 vauva-arkeen liittyvissä haasteissa
 lasten kasvatuksen haasteissa
 perheen vuorovaikutuksen ongelmissa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on kunnan tarjoama yleinen perhepalvelu. Tavoitteena on
auttaa lapsiperheitä matalalla kynnyksellä ja palvelu ei ole sidoksissa
lastensuojeluasiakkuuteen.
Yhteydenoton jälkeen kotipalvelutyöntekijä tekee maksuttoman tutustumiskäynnin, jolla
hän kertoo palvelusta ja selvittää perheen toiveet ja tarpeet. Perheen tilanteen niin
vaatiessa tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvio.
Palvelusta tehdään perheelle päätös, jossa määritellään käyntien tiheys ja kesto ja maksu
sekä mille ajalle palvelua annetaan. Palvelu voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Palvelu on
säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja palvelusta ja sen
tavoitteista on tehty yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma.
Palvelusta laskutetaan annettujen käyntien mukaan
 käynti alle 2 tuntia 9.30 euroa
 käynti 2-4 tuntia 18.60 euroa
 käynti yli 4 tuntia 37.30 euroa
Palvelu voidaan myöntää myös maksuttomana, mikäli perheen taloudellinen tilanne niin
vaatii.

Perhetyö liittyy vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen,
kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa
tilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen
laajentamiseen tai syrjäytymisen ehkäisyyn. Perhetyöntekijä työskentelee pääosin perheen
kodissa.
Tavoitteena on lapsiperheiden elämänhallinnan ja arjessa selviytymisen vahvistaminen
perheen omia voimavaroja hyödyntämällä.
Perhetyöhön ohjaudutaan neuvolan, päivähoidon, koulun tai jonkun muun vastaavan
tahon ohjauksella. Perhe voi myös itse olla yhteydessä työntekijöihin.
Yhteydenoton jälkeen perheen kanssa arvioidaan yhdessä, minkälainen työskentely olisi
avuksi juuri heidän tilanteessaan ja kuinka pitkään perhetyön käynnit ovat tarpeen.
Palvelu on perheelle maksutonta.
YHTEYSTIEDOT:

YHTEYSTIEDOT:

Sosiaalityöntekijä Salli Rintamäki 044 787 1321

Sosiaalityöntekijä Salli Rintamäki 044 787 1321 (ma, ke ja pe klo 12-13)

Sosiaaliohjaaja Pirkko Aalto 044 715 3861

Sosiaaliohjaaja Pirkko Aalto 044 715 3861 (ma, ke ja pe klo 12-13)

(Puhelinaika ma, ke ja pe klo 12-13)

Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä Saara Ylitalo 044 715 1273

Perhetyöntekijä Minna Määttä 044 715 1019

Voit ottaa yhteyttä soittamalla tai tekstiviestillä.

Voit ottaa yhteyttä soittamalla tai tekstiviestillä.

