Perhepalveluiden päällikkö
Liisa Hankavuori
050 336 7765

Palvelutarpeen arviointi
Vastaava perheohjaaja
Puhelinaika ma, ti,
to ja pe 9-10 ja ke 12-13
Satu Lehmus-Lehto
044 733 4603

Sosiaalityöntekijä
Puhelinaika ma-pe 9-10
Virpi Pietilä
040 182 2374

Sosiaalityöntekijät Puhelinaika ma-pe 9-10
Ulrika Österlund
Tuomas Tuomaala
044 733 4525
044 417 1498

Sirkku Saarinen
044 417 1405

Sosiaaliohjaajat Puhelinaika ma-pe 9-10
Päivi Tossavainen
Maija Lammela
050 339 0559
050 368 6730

Zivile Karvonen
044 733 4766

Nuorten avohuollon ohjaajat
Irina Peltopihko
044 733 4511

Jonna Tanskanen
044 733 4626

Perheohjaajat
Maria Kari
044 733 4765

Mirka Impilä (sairaanhoitaja)
040 664 8123

Perhetyöntekijät
Marja Kainulainen
044 733 4526

Susanna Viitanen
044 417 1281

Psykologit Puhelinaika ke ja to 9-10
Nina Virtanen
Maaria Hartikainen
050 339 0599
044 733 4763

Naantalin
lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö
Naantalin lapsiperheiden sosiaalityön tarkoitus on auttaa lasta ja tukea vanhempia tai
huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lisäksi lapsiperheiden sosiaalityö pyrkii ehkäisemään perheiden ongelmia ehkäisevillä perhepalveluilla. Lapsiperheiden sosiaalityöhön kuuluu Naantalissa monenlaista asiantuntemusta sekä osaamista.

Sosiaalityöntekijät ja – ohjaajat
Yhteydenotto/lastensuojeluilmoitus velvoittaa sosiaalityötä tekemään sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin 3 kk:n kuluessa, jollei arvioinnin tekeminen ole
ilmeisen tarpeetonta. Arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Niin
palvelutarpeen arvioinnin aikana kuin asiakkuuden alettuakin sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja työpari selvittävät yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuvaihtoehtoja, järjestävät tukitoimia ja palveluja sekä seuraavat ja arvioivat niiden toteutumista ja vaikuttavuutta. Palvelutarpeen arviointi tehdään lapsen tilanteesta, jossa moniammatillinen asiantuntemus on tarpeen. Perhettä voidaan tukea sosiaalihuoltolain tai lastensuojelun
avohuollon tukitoimin, mikäli sosiaalityöntekijä arvioi sen olevan tarpeellista arvioinnin
perusteella.

Vastaava perheohjaaja
Vastaava perheohjaaja vastaa perhetyön ja nuorten avohuollon ohjauksen koordinoinnista eli toiminnasta, raportoinnista sekä aikatauluttamisesta. Vastaava perheohjaaja
työskentelee lisäksi palvelutarpeen arviointitiimissä.

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 perhetyölle. Tavoitteet ja suunnitelmat laaditaan aina yhdessä perheen kanssa.
Perhetyötä voidaan myöntää esimerkiksi vanhemmuuden tukemiseen, lastenhoidon ja
kasvatuksen ohjaamiseen, arjen ja arkirutiinien hallintaan, äkilliseen elämäntilanteen
muutokseen ja perheen toimintakyvyn vahvistamiseen. Perhetyö jakaantuu neljään vai-

heeseen, jotka ovat kartoitusvaihe, työskentelyvaihe, seurantavaihe sekä lopetus. Perhetyöntekijät ja -ohjaajat toimivat myös valvojina vanhempien ja lasten valvotuissa tapaamisissa virka-aikana.

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, kehityksen ja toimintakyvyn tukeminen. Tavoitteena on tarjota nuorelle mahdollisuus keskusteluun sekä saada yksilöllistä tukea ja ohjausta elämänhallinnan eri osa-alueilla. Tuen
tarve voi nuorella liittyä esimerkiksi koulun käyntiin, murrosikään, päihteiden käyttöön,
perhetilanteisiin tai itsenäistymiseen.

Lapsiperhepsykologit
Psykologin palvelut perustuvat lapsen edun turvaamiseen luottamuksellisessa yhteistyössä perheen kanssa. Lapsiperhepsykologin toiminnan kohteena ovat alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Psykologiin voi ottaa
yhteyttä kaikissa perheeseen, parisuhteeseen ja lapsiin liittyvissä asioissa. Yhteydenottajat voivat olla joko suoraan vanhemmat tai yhteistyöverkoston työntekijät.
Lapsiperhepsykologi työskentelee sosiaalityöntekijän aloitteesta työparina, tapaa perhettä, lasta tai nuorta omilla tapaamisilla tai verkostoissa, ja on mukana erilaisissa selvityksissä tuoden psykologin näkökulmaa ja arviota lastensuojelutyöhön. Lapsiperhepsykologin tavoite on nostaa esiin lapsen tai nuoren näkökulmaa ja tukea hänen ja
koko perheen hyvinvointia vaikeissa perhetilanteissa, kuten huoltoriidoissa, vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmissa ja perhe- ja parisuhdeväkivaltatilanteissa.

Lapsiperheiden kotipalvelu
Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, ennaltaehkäisevää, perheen kotona tehtävää
työtä ja tukea arjessa selviytymiseen. Palvelu on esimerkiksi lastenhoitoapua ja sen
ohessa arkiaskareista huolehtimista.

