Loimaan
Perhepalvelut

PERHEPALVELUT
Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen
arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa-

liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö- ja
tukiperhetoiminta, vertaisryhmätoiminta ja tuettujen sekä
valvottujen tapaamisten/vaihtojen järjestäminen. Perhepalveluja toteutetaan sosiaalihuoltolain mukaisesti.
Ennaltaehkäisevien yleisten sosiaalipalvelujen tarkoituksena on tukea lapsiperheitä arjen, jaksamisen, vanhemmuuden ja kasvatuksen haasteissa. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheen voimavaroja ja osallisuutta,
parantaa hyvinvointia, tukea perheen toimintakykyä ja
vanhemmuutta. Perhepalvelujen tuki on tarpeellista esimerkiksi silloin, kun perheessä on erityisiä tuen tarpeita
sairastumisen tai elämänkriisin vuoksi tai perheen oma
verkosto on pieni tai etäällä.
Tiedustelut sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista:
Dina Varjamo,
perhepalvelujen vastaava ohjaaja
puh. 050 374 8066,
dina.varjamo@loimaa.fi
Perhepalvelut
Palininkatu 4, 32200 Loimaa

TUKIPERHEPALVELUT
Tukiperhetoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen toiminta. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea lasta ja hänen perhettään niin, että perhe voimaantuu ja selviytyy
jatkossa omin voimin arjesta, lasten kasvatuksesta ja
hoidosta.
Kaikilla perheillä ja lapsilla ei ole läheisverkoston tukea
riittävästi tarjolla. Tukiperhe voi olla avuksi lapsiperheelle, kun tukea tarvitaan, eikä ympärillä ole sukulaisia tai
ystäviä. Tukiperheet ovat tavallisia perheitä, joilla on aikaa ja halua olla lasten tukena ja kykyä tarjota lapselle
turvallista arkea sekä huolenpitoa.
Tukiperhettä voi joutua jonottamaan.

TUKIHENKILÖPALVELUT
Tukihenkilö on lapselle tai nuorelle kuuntelija ja keskustelukumppani, jonka kanssa voi yhdessä harrastaa ja
toimia. Tukihenkilö toimii lapsen rinnalla kulkien, yhdessä
tehden ja ilot sekä surut jakaen. Tukihenkilö tukee lasta
tavallisissa arjen asioissa, kuten koulunkäynnissä, harrastuksissa ja ihmissuhteissa.
Tukihenkilöä voi joutua jonottamaan.

VERTAISRYHMÄTOIMINTA
Vertaisryhmän tarkoituksena on, että ryhmään osallistuvien on mahdollista käsitellä asioitaan yhdessä toisten
samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa. Ryhmässä on
mahdollista saada omaan tilanteeseen uusia näkökulmia.
Keskeistä vertaisryhmätoiminnassa on vertaistuen saaminen, omien voimavarojen vahvistuminen ja sosiaalisen
tuen saaminen.
Vertaisryhmien alkamisesta ilmoitetaan erikseen.

TUETUT JA VALVOTUT TAPAAMISET JA VAIHDOT
Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy
vanhemmalta toiselle.
Valvotut tapaamiset voidaan toteuttaa vanhempien tekemällä, sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella
tai tuomioistuimen päätöksellä.
Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan.

SOSIAALIOHJAUS
Sosiaaliohjaus on tavoitteellista työskentelyä, jossa korostetaan perheen voimavaroja. Tavoitteena on perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä. Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 16 §:n mukaan neuvontaa, ohjausta ja tukea käytettävissä olevista palveluista ja niiden käytöstä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen
yhteensovittamisessa

PERHETYÖ
Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua.
Perhetyö on arjessa tapahtuvaa tilapäistä ja ennaltaehkäisevää apua, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta.
Perhetyö on asiakkaan ja perheen hyvinvoinnin tukemista. Perhetyön tavoitteena on vahvistaa perheen voimavaroja, tukea vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman
välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on tukea perhettä
tukiverkoston rakentamisessa.
Lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä ovat kuitenkin myös oikeutettuja saamaan sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä tai lastensuojelulain
mukaista tehostettua perhetyötä. Perhetyö voi olla tilapäistä tai pidempiaikaista tukea avohuollon tukitoimena.
Perhetyön työntekijöitä ovat:

Perheohjaaja Päivi Merta,
02 761 2118 / 040 570 2549
vs. Perheohjaaja Elina Mäkilä,
02 761 2123 / 050 599 4418
Perhetyöntekijä Sisko Vihervirta,
02 761 2119 / 050 464 0712
Perhetyöntekijä Satu Kivelä,
02 761 2120 / 050 311 4599
Psykiatrinen sairaanhoitaja Jukka Mertanen,
02 761 2112 / 050 304 0029

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jonka tavoitteena on tukea perhettä
arjessa selviytymisessä. Lapsiperheiden kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon,
toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen,
asiointiin ja muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien
tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.
Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista eräiden syiden vuoksi. Näitä syitä ovat mm. sairaus,
synnytys, vamma, muu vastaava toimintakykyä alentava
syy, erityinen perhe- tai elämäntilanne.
Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada akuuttina, tilapäisenä tai pitkäkestoisena kotipalveluna.
Palvelusta peritään kohtuullinen asiakasmaksu, mikäli
perheen tulot ylittävät kaupungin asettamat tulorajat.
Akuutti kotipalvelu
Akuutin kotipalvelun tarve liittyy akuutin ja ennalta odottamattomaan tilanteeseen, johon perhe ei voi varautua.
Akuutin kotipalvelun myöntämiskriteerit ovat:





Yllättävä perheenjäsenen sairastuminen, sairaalassaolo tai muu kriisitilanne perheessä.
Vanhemman uupumus
Vaikea elämäntilanne
Äkilliset elämän muutokset (onnettomuus, perheenjäsenen kuolema)

Tilapäinen kotipalvelu
Tilapäistä kotipalvelua voi saada ennakoitavissa olevaan
ei-akuuttiin avun tarpeeseen, esimerkiksi vanhemmat
yksittäisiin asiointikäynteihin.
Pitkäkestoinen kotipalvelu
Pitkäkestoisesta kotipalvelun tarpeesta on kysymys. kun
perhe tarvitsee pidempiaikaista tukea selviytyäkseen
arkielämään liittyvien asioiden hoidosta, lasten hoidon ja
kasvatuksen sekä kodinhoidon osalta ja perheen tilanne
edellyttää kotipalvelun ammattihenkilöstön tukea.
Kotipalvelun myöntämisen kriteerit







Raskaus, synnytys tai monikkoperhe
Kriisi perheessä (esim. erokriisi)
Lapsen/vanhemman sairaus tai vamma
Vanhemman huoli omasta jaksamisesta, väsymys,
uupumus tai masennus
Vanhemman asiointi, esim. sairaala- ja terapiakäynti
Vanhemman tuen tarve vanhemmuuteen tai opastus
arjen sujumiseen

Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöitä ovat:
Lähihoitaja Mirka Juntunen-Hakala,
02 761 2611 / 050 577 3447
Lähihoitaja Tanja Suominen,
02 761 2610 / 050 568 1989
Lähihoitaja Marika Törmi,
02 761 2613 / 050 468 6974

