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Toiminta-ajatus:
Lapsiperheiden kotipalvelun ja
ohjaavan perhetyön
tavoitteena on auttaa ja
opastaa perhettä arjen sujuvuudessa,
vanhemmuudessa, lasten hoidossa ja huolenpidossa, sekä luoda mahdollisuuksia vertaistuelle.

Lapsiperheiden kotipalvelu (SHL 19§)
Palvelu on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista tukea (enintään puoli vuotta) arjessa selviytymisessään: raskauteen liittyvät vaikeudet,
synnytyksen jälkeinen masennus, väsymys, uupumus, perheeseen syntynyt
useampi lapsi kerralla, vammautuminen, kuolema, ero, mielenterveysongelmat.
Lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit:
vauvaperheen väsymys/univelka
komplisoitunut raskaus
tapaturmat esim. käsi kipsissä yms. (useita viikkoja)
raskauden aikainen masennus, vanhemman/vanhempien lievä masennus
äkillinen perhetilanteen kriisiytyminen (esim. sairauden, kuoleman,
perherakenteen muutoksen/muutoksen uhan yhteydessä)
vanhemmuuden tukeminen (esim. kasvatusongelmissa, arjen sujumisessa, päivärytmin hakemisessa)
vammaisuus
Lapsiperheiden kotipalvelulla tuetaan perhettä mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa vahvistamalla perheiden omia voimavaroja ja osaamista. Suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä tehdään yhteistyössä perhettä tukevien tahojen kanssa. Perheille annetaan tietoa myös muista lapsiperheiden palveluista
ja ohjataan tarvittaessa esim. varhaiskasvatuksen palveluun.
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista maksullista palvelua. Maksu määräytyy perheen tulojen ja koon mukaan.

Palvelun piiriin eivät kuulu
siivoukset esim. pelkkä viikko / suursiivous, saunan pesu, ikkunoiden
pesu
pelkkä lastenhoitoapu esim. huoltajan asioinnin tai harrastusten aikana, äkillisesti sairastuneen lapsen hoito, koululaisten kouluun laittaminen vanhempien ollessa töissä
kuljetuspalvelu esim. päiväkotiin, kouluun tai kerhoon koululaisten iltapäivähoito

Ennalta ehkäisevä perhetyö (SHL 18§)
Kotiin tehtävä ohjaava perhetyö on vanhempien tukemista lasten kasvatustehtävässä. Työskentelyn aikana vähintään perheen toinen vanhemmista
on läsnä kotikäynnillä.

Kotiin tehtävän perhetyön myöntämisen kriteerit:
vanhemmat tarvitsevat tukea lapsen hoivassa ja kodinhoidollisissa
tehtävissä
vanhemmat tarvitsevat tukea lasten kasvatuksessa (rajat, yhteiset pelisäännöt)
perhe tarvitsee ohjausta ja tukea keskinäisessä vuorovaikutuksessa
Perheitä pyritään tukemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla perheiden omia voimavaroja ja osaamista. Perhetyö on yksi keino
lisätä yhteisöllisyyttä perheiden arkeen ja palauttaa vanhemmille kasvatusvastuuta tukemalla vanhempien osuutta lasten elämässä ja vahvistamalla
äitejä ja isiä vanhempana ja kasvattajina. Työskentelyyn otetaan perheen läheisverkosto myös mukaan. Perheille annetaan tietoa myös muista lapsiperheiden palveluista ja ohjataan tarvittaessa esim. varhaiskasvatuksen palveluun.

