Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti vanhemmilla ja huoltajilla. Lasten ja
perheiden kanssa toimivat viranomaiset, kuten koulun, päiväkodin ja neuvolan
henkilökunta tukevat vanhempia lasten kasvatuksessa ja vanhemmuudessa.
Lapsiperheiden sosiaalityö tukee lasta ja perhettä silloin, kun tämä tuki ei ole
riittävää lapsen hyvinvointia uhkaavien ongelmien ratkaisemiseksi. Lapsiperheiden
sosiaalityön tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön,
tasapainoiseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Miten otan yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöhön?
Voit ottaa yhteyttä aina, kun oman tai lähiympäristössä kasvavan lapsen
hyvinvointi huolestuttaa. Huolta voi syntyä esimerkiksi vanhempien
päihteidenkäytön, mielenterveysongelmien tai perheessä olevien
ristiriitojen vuoksi. Toisinaan lapsi itse vaarantaa kehityksensä muun
muassa päihteillä tai rikoksilla. Tietyillä henkilöillä on ammattinsa ja
asemansa vuoksi lastensuojelulakiin perustuva ilmoitusvelvollisuus. Voit
olla yhteydessä joko pyydä apua-palvelun kautta, Porvoon Internet
sivuston lomakkeiden kautta (https://www.porvoo.fi/lapsiperheidensosiaalityo) tai soittamalla päivystyspuhelimeen 040 489 1709.

 Sosiaalityön päivystyspuhelin ma-pe klo 8-15
puh 040 489 1709
 Käyntiosoite Taidetehtaankatu 4 C, 3 krs, 06100
Porvoo
 Virka-ajan ulkopuolella palvelee Itä-Uudenmaan
sosiaalipäivystys puh 040 517 4194

Palvelutarpeen arvio
Kaikki yhteydenotot eivät johda lastensuojelun asiakkuuteen, vaan joskus
apu löytyy peruspalveluista. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijät
arvioivat perheen tilannetta yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa.
Tapaamisissa keskustellaan perheen arjesta, pulmista ja voimavaroista sekä
mietitään keinoja auttamiseksi. Joskus arvioon riittää yksi tapaaminen,
toisinaan tavataan useammin. Tarvittaessa työskentelyyn osallistuu
moniammatilliset yhteistyötahot mm. perheneuvola, perhetyö,
päihdeklinikka, perheoikeudellinen yksikkö, oppilashuolto tai tarvittaessa
perheen läheisiä tai lähiverkostoon kuuluvia henkilöitä. Arvioinnin jälkeen
sovitaan sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaisista tukitoimista, tai
ohjataan perhe muihin palveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaisia
tukipalveluja ovat esimerkiksi palveluohjaus- ja neuvonta,
sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan tapaamiset, perhetyö, kotipalvelu,
tukiperhe, tukihenkilö, eroperheiden palvelut (mm. perheasioiden
sovittelu).

Lastensuojelun asiakkuus
Jos palvelutarpeen arvion aikana todetaan, että perhe tai lapsi/nuori
hyötyy lastensuojelun tarjoamasta tuesta, aloitetaan lastensuojelun
asiakkuus. Lastensuojelun tarjoamat tukitoimia ovat mm. tehostettu
perhetyö, perhekuntoutus, sijaishuolto tai taloudellinen tuki. Mikäli lapsi
on välittömässä vaarassa, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti enintään 30
vuorokaudeksi turvaamistoimeenpiteenä. Jos lapsen olosuhteita ei pystytä

turvaamaan kiireellisen sijoituksen aikana muilla tukitoimenpiteillä,
kiireellinen sijoitus voi jatkua huostaanoton valmistelulla. Mikäli lapsen
kasvu- ja kehitys vaarantuu vakavasti, hänellä on subjektiivinen oikeus
huostanottoon. Lapsi tai nuori sijoitetaan sijaishuoltoon kodin ulkopuolelle
vain, mikäli lastensuojelun tukitoimenpiteet eivät ole riittäviä tai
mahdollisia, puutteet lapsen huolenpidossa tai kodin kasvuolosuhteet
vakavasti vaarantavat lapsen terveyden tai kehityksen, lapsen oma käytös,
esim. päihteidenkäyttö tai rikokset, vakavasti vaarantavat lapsen terveyden
tai kehityksen tai sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.
Silloinkin työskentelyn tavoitteena on lapsen kotiinpaluu.
Jokaisella lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella on oma nimetty
sosiaalityöntekijä, joka on perheen yhteyshenkilö ja vastaa tukitoimien
järjestämisestä.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
Lapsiperheiden sosiaalityö käsittelee täydentävän ja ehkäisevän
toimeentulotuen lapsiperheiden osalta. Jotta täydentävää tai ehkäisevää
toimeentulotukea voidaan myöntää, niin hakijalla tulee olla voimassaoleva
perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Täydentävä toimeentulotuki on
tarkoitettu hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin
menoihin ja sitä voidaan myöntää perustelluista syistä tarpeen mukaan.
Ehkäisevää toimeentulotukea voi saada esim. asumisen turvaamiseksi sekä
lieventämään ylivelkaantumisen tai taloudellisen tilanteen äkillisestä
heikentymisestä johtuvia vaikeuksia. Sekä täydentävän että ehkäisevän
toimeentulotuen avulla edistetään asiakkaan omatoimista suoriutumista.
Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Ville Heininen,
040 676 1385, ville.heininen@porvoo.fi tai
johtava sosiaalityöntekijä Krista Lyyra, 040 778 4490,
krista.lyyra@porvoo.fi
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