
Perhe-
sosiaalityö

Perheoikeudelliset asiat

Perheoikeudellisiin asioiden kuuluvat isyysasiat, elatus-, huolto- ja ta-

paamissopimusasiat, adoptioasiat sekä selvityksen laatiminen tuo-

mioistuimille lasten huolto- ja tapaamisriidoissa. Perheoikeudelliset 

asiat palvelevat kaikkia helsinkiläisiä.

Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria (HUS)

Lastenpsykiatrian yksiköissä hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia. Pikku-

lapsipsykiatrian yksiköt ovat erikoistuneet psyykkisesti oireilevien pien-

ten, alle kouluikäisten, lasten ja heidän perheidensä vuorovaikutussuh-

teiden hoitamiseen. Nuorisopsykiatriassa hoidetaan 13–17-vuotiaita po-

tilaita. 

Nuorisoasema

Nuorisoasema (Siltasaarenkatu 4, 6. krs) palvelee koko Helsingin 

alueella 13–23-vuotiaita nuoria, jotka käytt ävät päihteitä, pelaavat, viet-

tävät liian paljon aikaa netissä ja oireilevat psyykkisesti. Nuorisoasema 

palvelee myös nuoria, joiden joku läheinen käytt ää päihteitä ja vanhem-

pia, joiden alle 24-vuotias lapsi käytt ää päihteitä, pelaa tai viett ää liikaa 

aikaa netissä.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön ja nuorten sosiaalityön sosiaalityöntekijät sekä so-

siaaliohjaajat antavat asiakkaille ja asiakasperheille tukea arjessa pär-

jäämiseen sekä apua, neuvontaa ja ohjausta erilaisissa elämän ongel-

matilanteissa.

Sosiaali- ja terveystoimiala
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Perhesosiaalityö
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www.hel.fi /sosiaalityontekijaksi

Helsingin lastensuojelu somessa     Facebook @Hkilastensuojelu   

 Instagram @Hkilastensuojelu    Twitt er @Hkilastensuoj



Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityössä autetaan perheitä, sekä lapsia ett ä aikuisia, erilai-

sissa elämän pulmatilanteissa. Ongelmia voivat aiheutt aa esim. kasva-

tusongelmat, lapsen sairaus, murrosiän haasteet, perheen vuorovaiku-

tusongelmat tai päihteet. Perhesosiaalityössä perhett ä autetaan sosi-

aalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin ja käytössä ovat perhetyön, koti-

palvelun, tukihenkilö- tukiperhetoiminta lisäksi kaikki muutkin kunnan 

palvelut. Perhesosiaalityö tekee yhteistyötä tiiviisti esim. koulujen, päi-

väkotien, perheneuvolan ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Perhesosiaalityön työskentely alkaa, kun perhe on itse ott anut yhteytt ä 

sosiaalitoimeen tai muutoin on tullut tieto, ett ä perhe voisi tarvita apua. 

Palvelutarve kartoitetaan palvelutarpeen arvioinnin aikana. Työskente-

ly voi alkaa kun palvelutarpeen arvioinnin sosiaalityöntekijä on toden-

nut palvelutarpeen ja tehnyt asiasta päätöksen.

Perhesosiaalityöntekijä työskentelee muutokseen sitoutuneiden lap-

siperheiden kanssa luoden uusia ratkaisuja ja palveluita asiakkaitt esi 

parhaaksi. Työ on sosiaalihuoltolain erityistä tukea tarvitsevien lasten 

kanssa tehtävää suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä tukea ha-

luavien perheiden kanssa. Työtä tehdään moniammatillisissa verkos-

toissa rakentaen lapsen ja perheen tarpeita vastaavaa tukimuotojen 

kokonaisuutt a. Perhesosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelman 

laatimisesta ja päivitt ämisestä ja tarvitt avien palvelujen ja tukitoimien 

suunnitt elusta, toteutt amisesta ja arvioimisesta. 

 

Helsingin kaupungin tarjoamia palveluita sosiaalihuoltolain erityisen 

tuen tarpeessa oleville perheille ovat mm. 

Perhetyö

Perhetyö on tavoitt eellista työskentelyä, jossa paneudutaan usein per-

heen sisäisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen ja vanhemmuuden tu-

kemiseen. Perheen arjen hallinnan ja lapsen kasvun sekä kehityksen 

tukeminen ovat myös työskentelyn keskeisinä tavoitt eina. Perhetyötä 

tehdään usein kotona perheen omassa elinympäristössä. 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelu tarjoaa konkreett ista tukea ja apua arjen sujumiseen sekä 

lasten hoitoon erilaisissa tukea tarvitsevissa tilanteissa. 

Tukihenkilö ja -perhe

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on tarkoitett u lapselle ja nuorelle, 

joka tarvitsee turvallisen aikuisen tukea. Tukihenkilö tapaa lasta ja 

nuorta säännöllisesti sopimuksen mukaan mielekkään toiminnan mer-

keissä. Tukiperheessä lapset käyvät säännöllisesti esimerkiksi viikon-

loppuisin kerran kuukaudessa. 

ERITYISEN TUEN PERHESOSIAALITYÖN KESKEISIÄ 
YHTEISTYÖKUMPPANEITA HELSINGISSÄ

Perheneuvola

Helsingissä on kuusi alueellista ja yksi ruotsinkielinen perheneuvolan 

työryhmä, joiden tarjoama kasvatus- ja perheneuvonta on tarkoitett u 

alle 18-vuotiaille helsinkiläisille lapsille ja nuorille perheineen. Kasvatus- 

ja perheneuvonnasta vanhemmat saavat apua lapsen tai nuoren kehi-

tykseen ja kasvatukseen liitt yvissä kysymyksissä, pulmallisissa perheti-

lanteissa sekä lasta tai perhett ä kohdanneissa kriiseissä. 

Erityistä tukea tarvitseva lapsi  / ShL 41 § ja terveydenhuoltolaki 24 §

Lapsi, jonka kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyt-

tä tai kehitystä tai joka itse käytt äytymisellään vaarantaa terveytt ään tai 

kehitystään tai joka on erityisen tuen tarpeessa 3 kohdassa mainituista 

syistä: erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja ter-

veyspalveluita kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihtei-

den ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun vastaavan 

syyn vuoksi.


