
 
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut perhepalveluissa 

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen 
ja virikkeelliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja 
monipuoliseen kehitykseen. 

Naantalin perhepalveluissa tavoitteenamme on auttaa lasta sekä 
tukea ja ohjata vanhempia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. 
Työskentelymme on moniammatillista tiimityötä, jossa nouda-
tamme systeemistä työtapaa. Työtapamme ydintä on asiakkaana 
olevan lapsen ja hänelle tärkeiden ihmissuhteiden vahvistaminen. 
Tavoitteena on lapsen ja perheen osallisuuden ja toimijuuden sekä 
lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistuminen. 

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkuus alkaa yhteydenotosta 
tai lastensuojeluilmoituksesta, jonka seurauksena sosiaalityönte-
kijä ja sosiaaliohjaaja toteuttavat palvelutarpeen arvioinnin. Arvioin-
nin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Niin palvelu-
tarpeen arvioinnin aikana kuin asiakkuuden alettuakin selvitämme 
yhdessä perheen kanssa ratkaisuvaihtoehtoja, tukitoimia ja palve-
luja sekä seuraamme ja arvioimme niiden toteutumista ja vaikutta-
vuutta.  

Sosiaalityön ja -ohjauksen ohella keskeisiä tukitoimiamme ovat muun mu-
assa perhetyö ja tukiperhe. Jokaisella lapsiperheiden sosiaalipalvelujen 
asiakaslapsella on omatyöntekijä ja jokaisella lastensuojelun asiakaslap-
sella on hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. 

Perhetyö 

Perhetyöntekijät ja -ohjaajat työskentelevät pääasiassa perheen 
kotona. Työ voi olla keskusteluapua tai tukea ja ohjausta erilaisissa 
arjen toiminnoissa. Perhetyöstä tehdään suunnitelma, jossa 
  
 

 

määritellään tavoitteet ja aikataulu työskentelylle. Tavoitteet ja 
suunnitelmat laaditaan aina yhdessä perheen kanssa. 

Perhetyötä myönnetään esimerkiksi vanhemmuuden tukemiseen, 
lastenhoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, arjen ja arkirutiinien hal-
lintaan, äkilliseen elämäntilanteen muutokseen ja perheen toiminta-
kyvyn vahvistamiseen.  

Nuorten avohuollon ohjaus 

Nuorten avohuollonohjaus on palvelu alle 18-vuotiaille nuorille sekä 
lastensuojelun jälkihuollossa oleville alle 25-vuotiaille. Nuorten 
avohuollon ohjaus tähtää syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen ja 
keskeistä työskentelyssä on nuoren myönteisen kasvun, kehityk-
sen ja toimintakyvyn tukeminen. Tavoitteena on tarjota nuorelle 
mahdollisuus keskusteluun sekä saada yksilöllistä tukea ja ohjausta 
elämänhallinnan eri osa-alueilla. Tuen tarve voi nuorella liittyä esi-
merkiksi koulun käyntiin, murrosikään, päihteiden käyttöön, perhe-
tilanteisiin tai itsenäistymiseen. 

Lapsiperhepsykologit 

Lapsiperhepsykologit voivat tavata koko perhettä, vanhempia, 
lasta tai nuorta omilla tapaamisilla sekä osallistua verkostoihin. 
Psykologin työssä keskeistä on vuorovaikutussuhteiden hoitami-
nen. Psykologi voi olla mukana erilaisissa selvityksissä tuoden 
psykologin näkökulmaa ja arviota sosiaalityöhön. 

Lapsiperheiden kotipalvelu 
 
Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, ennaltaehkäisevää, per-
heen kotona tehtävää työtä ja tukea arjessa selviytymiseen. Pal-
velu on esimerkiksi lastenhoitoapua ja sen ohessa arkiaskareista 
huolehtimista.



 

 

Perhepalveluiden päällikkö 
Liisa Hankavuori 
050 336 7765 

Palvelutarpeen arviointi 

Vastaava sosiaalityöntekijä   Vastaava perheohjaaja 
Virpi Pietilä    Satu Lehmus-Lehto 
puhelinaika ma–pe klo 9–10   puhelinaika ke klo 12–13 
040 182 2374    ma, ti ja to klo 9–10 
     044 733 4603  
Sosiaalityöntekijät, puhelinaika ma–pe klo 9–10 

Ulrika Österlund   Sirkku Jaakola Petra Peltonen 
044 733 4525    040 614 6952 044 417 1405 

Nita Kirsilä (vt.)   Elena Koivuluhta 
044 417 1498    044 417 1404 

Sosiaaliohjaajat, puhelinaika ma–pe klo 9–10 

Päivi Tossavainen   Maija Lammela Zivile Karvonen 
040 339 0559    050 368 6730 044 733 4766 
Psykologit, puhelinaika ti ja to klo 12–13 

Maaria Hartikainen   Laura Hällström 
044 733 4763    050 339 0599 
Nuorten avohuollon ohjaaja 

Irina Peltopihko 
044 733 4511 

Perheohjaajat 

Maria Kari    Susanna Viitanen Jenni Malmberg 
044 733 4765    044 417 1281 040 664 8123 

Perhetyöntekijät 

Marja Kainulainen   Anna-Kaisa Kortelainen 
044 733 4526    040 587 4420 
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