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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. Perhe-
palveluja toteutetaan sosiaalihuoltolain mukaisesti. 
 
Ennaltaehkäisevien yleisten sosiaalipalvelujen tarkoituk-
sena on tukea lapsiperheitä arjen, jaksamisen, vanhem-
muuden ja kasvatuksen haasteissa. Työskentelyn tavoit-
teena on vahvistaa perheen voimavaroja ja osallisuutta, 
parantaa hyvinvointia, tukea perheen toimintakykyä ja 
vanhemmuutta. Perhepalvelujen tuki on tarpeellista esi-
merkiksi silloin, kun perheessä on erityisiä tuen tarpeita 
sairastumisen tai elämänkriisin vuoksi tai perheen oma 
verkosto on pieni tai etäällä. 
 
Tiedustelut sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalve-
luista: 
 
Elina Lintula,  
perhepalvelujen vastaava ohjaaja 
puh. 02 761 2121, 
elina.lintula@loimaa.fi 
Perhepalvelut, 
Palininkatu 4, 32200 Loimaa 
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TUKIPERHEPALVELUT 
 
Tukiperhetoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen toimin-
ta. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea lasta ja hä-
nen 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 lapsiperheel-
le, kun tukea tarvitaan, eikä ympärillä ole sukulaisia tai 
ystäviä. Tukiperheet ovat tavallisia perheitä, joilla on ai-
kaa 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 keskus-
telukumppani, 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, har-
rastuksissa ja ihmissuhteissa.  
 
Tukihenkilöä voi joutua jonottamaan. 



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

VALVOTUT JA TUETUT TAPAAMISET JA VAIH-
DOT 
 
Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy 
vanhemmalta toiselle.  
 
Valvotut tapaamiset voidaan toteuttaa vanhempien te-
kemällä, sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella 
tai tuomioistuimen päätöksellä. 
 
Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaa-
misen ajan. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaa-
misen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja van-
hempaan.  

 

SOSIAALIOHJAUS 
 
Sosiaaliohjaus on tavoitteellista työskentelyä, jossa ko-
rostetaan perheen voimavaroja. Tavoitteena on perhei-
den hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvista-
malla elämänhallintaa ja toimintakykyä. Sosiaaliohjauk-
sella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 16 §:n mukaan neu-
vontaa, ohjausta ja tukea käytettävissä olevista palveluis-
ta ja niiden käytöstä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen 
yhteensovittamisessa 



 

PERHETYÖ 
 
Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. 
Perhetyö on arjessa tapahtuvaa tilapäistä ja ennaltaeh-
käisevää apua, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta. 
Perhetyö on asiakkaan ja perheen hyvinvoinnin tukemis-
ta. Perhetyön tavoitteena on vahvistaa perheen voimava-
roja, tukea vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman 
välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on tukea perhettä 
tukiverkoston rakentamisessa.  
 
Lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi ja hänen per-
heensä ovat kuitenkin myös oikeutettuja saamaan sosi-
aalihuoltolain mukaista perhetyötä tai lastensuojelulain 
mukaista tehostettua perhetyötä. Perhetyö voi olla tila-
päistä tai pidempiaikaista tukea avohuollon tukitoimena.  
 
 
Perhetyön työntekijöitä ovat:  
 
Perheohjaaja Päivi Merta,  
02 761 2118 / 040 570 2549 
 
Psykiatrinen sairaanhoitaja Arja Nurminen 
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 
 
Perheohjaaja Anu Wessman 
02 761 2124 / 050 353 2865 



LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 
 
 
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukais-
ta sosiaalipalvelua, jonka tavoitteena on tukea perhettä 
arjessa selviytymisessä. Lapsiperheiden kotipalvelu to-
teutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa. Kotipalve-
lulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, 
toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, 
asiointiin ja muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien 
tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avusta-
mista. 
 
Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan lapsiperheellä on oi-
keus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipal-
velua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mah-
dollista eräiden syiden vuoksi. Näitä syitä ovat mm. sai-
raus, synnytys, vamma, muu vastaava toimintakykyä 
alentava syy, erityinen perhe- tai elämäntilanne. 
 
Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada akuut-
tina, tilapäisenä tai pitkäkestoisena kotipalveluna.  
 
Palvelusta peritään kohtuullinen asiakasmaksu, mikäli 
perheen tulot ylittävät kaupungin asettamat tulorajat. 
 
Kotipalvelun myöntämisen kriteerit 
 
Kotipalvelua voidaan 
myöntää: 
- Raskauteen tai vauvan-

hoitoon liittyvä avuntarve 
- Monikko- tai monilapsi-

nen perhe 
- Kriisi perheessä/ vaikea 

perhetilanne 
- Vanhemmat uupumus, 

väsymys tai masennus.  

Kotipalvelua ei voida 
myöntää: 
- Pelkkä siivouksen tarve 
- Vanhempien työssä 

käyntiin tai opiskeluun. 
- Vanhempien harrastuk-

siin 
- Parisuhteen hoitoon 

 
 



 
Säännöllisestä kotipalvelusta peritään maksu, jos per-
heen tulot ylittävät seuraavat rajat: 
 
Perheen koko Tuloraja (brutto) euroa/kk 
 
2 henkilöä            1278 e 
3 henkilöä            1576 e 
4 henkilöä            1871 e 
5 henkilöä            1996 e 
6 henkilöä            2121 e 
 
Lapsiperheiden kotipalvelumaksu on 1.1.2015 alkaen 
alla olevan taulukon mukainen. Laskutus suoritetaan 
kuukausittain jälkikäteen. 
 
Tunnit/kk                 Hinta/kk 
1-11                        35 € 
12-30                      55 € 
yli 31                       85 € 
 
 
Yhteydenottopyynnöt: 
 
Elina Lintula 
Perhepalvelujen vastaava ohjaaja 
02 761 2121 
 
Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöitä ovat: 
 
Lähihoitaja Mirka Juntunen-Hakala,  
02 761 2611 / 050 577 3447 
 
Lähihoitaja Tanja Suominen, 
02 761 2610 / 050 568 1989 
 
Perushoitaja Marika Törmi,  
02 761 2613 / 050 468 6974 


