
Työskentelyvaiheet

Perhetyöhön pääsee sosiaalityöntekijän 
kautta.

Aloitusvaihe 
Tehdään yhdessä perheenne ja sosiaali- 
työntekijän kanssa suunnitelma  
työskentelylle.

Työskentelyvaihe 
Tutustuminen toisiimme: 

• tarkennamme millaista apua  
perheenne tarvitsee 

• mietitään mitkä asiat toimivat ja  
mitkä eivät 

• työskennellään kohti perheenne  
toivomaa muutosta.

Tapaamiset sovitaan yhdessä, tarpeen  
mukaan 1-3 kertaa viikossa. 

Arvioimme yhdessä teidän ja sosiaali- 
työntekijän kanssa työskentelyn aikaista  
muutosta n. 1-3 kk:n välein. 

Mukaan voitte ottaa teille tärkeitä ihmisiä. 
Kirjaukset asiakastietojärjestelmään  
teemme yhdessä.

Lopetusvaihe 
Työskentelyn läpikäyminen yhdessä sekä 
kirjallinen yhteenveto ja palaute. 

Perheenne kokemuksen nostaminen ja  
tulevaisuuteen suuntautuminen.

Perhetyön kesto riippuu perheenne  
tarpeesta.

Tavoitteena lapsen etu
Esite on tehty yhteistyössä lastensuojelun  

kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Helsingin kaupunki
Sosiaali– ja terveystoimi

Lisätietoja kotisivuiltamme: 
www.hel.fi > Sosiaali- ja terveyspalvelut  

> Lapsille ja perheille  
> Lastensuojelu  

> Miten ja milloin yhteys lastensuojeluun  
> Perhetyö ja kuntoutus  

> Perhetyö

Kuvat: Helsingin kaupungin aineistopankki, Kilda Creative Oy
Ulkoasu: Sosiaali– ja terveystoimi/viestintä

Paino: Next Print Oy, 2019

Perhetyö 
Lastensuojelun tehostettu perhetyö 

Sosiaalihuoltolain mukainen  
perhetyö
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Perhetyön tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, 
vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä tukea 
vanhempia vanhempana toimimisessa. Tavoitteena on yhdessä tutkia 
perheenne tilannetta ja löytää keinoja muutoksen aikaansaamiseksi. 
Yhdessä tekemällä löydämme teidän perheenne vahvuudet ja 
voimavarat, jotta arkenne olisi helpompaa.

Mitä, missä, milloin? 
Sovimme yhdessä millä kokoonpanolla 
tapaamme ja kuinka usein. Tapaamiset 
voivat olla perhe-, yksilö- tai verkostota-
paamisia joko kotona tai muussa yhteises-
ti sovitussa paikassa. 

Työskentely voi sisältää ohjausta, neu-
vontaa, tukea, yhdessä tekemistä ja arjen 
kasvatustyön mallintamista. Perhetyö 
järjestää myös erilaisia ryhmiä ja toimin-
nallisia tapaamisia. 

Tapaamisia voimme sopia tilanteen mu-
kaan myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kokemuksia perhetyöstä

”Kun on uupunut ja hädässä, 
ei jaksa etsiä tietoa. 
Palveluilla on ihan outoja 
nimiä, eikä voi tunnistaa mistä 
saa mitäkin apua.”

”Olen saanut apua 
arkeen ja tukea lapsen 
kasvatuksessa. Nyt on 
aikuinen, jolle puhua ja 
miettiä ratkaisuja.”

”Työntekijät on 
auttaneet mua 
asettumaan mun 
vanhemman asemaan 
ja nyt meillä on välit 
parantuneet.”

Perhetyö - Tavoitteena lapsen etu www.hel.fi
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Kokemukset on kerätty lastensuojelun perhetyön asiakkailta.

”Työntekijät kuuntelee 
meitä kaikkia ja auttaa 
meitä sopimaan asioista 
lapsen ja vanhempien 
kesken.”


