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Lastensuojelun tehostettu perhetyö on yksi Rauman  
kaupungin lastensuojelun avohuollon tukimuodoista. Se on 
suunnattu lapsiperheille, joissa on erityistä huolta lasten 
kehityksen ja kasvun vaarantumisesta. 
 
Asiakkaaksi ohjaudutaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän 
kautta. 
 
Lastensuojelun tehostetun perhetyön tuella pyritään löytämään 
yhteistyössä asiakasperheiden kanssa voimavaroja ja toimivia 
vuorovaikutusmalleja. Työskentelyn ensisijaisena lähtökohtana on 
lapsen etu. 
 
Työn perustana on avoimuus, luottamus ja huolien puheeksi 
ottaminen. 
 

        Työtä tehdään parityönä käyttäen asiakas- 
perheille soveltuvia menetelmiä. 
 
Työmenetelmiä ovat mm. 
- suunnitellut perhetapaamiset 
- yksilötapaamiset 
- yhteistyöneuvottelut 
- toiminnalliset menetelmät 
- moniammatillinen verkostotyö 

 
Lastensuojelun perhetyötä toteutetaan kotona, perhetuki-
keskuksessa tai muualla. 

 
Työskentelyn kuluessa perheen tilannetta ja asetettuja tavoitteita 
tarkastellaan yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän ja lasten-
suojelun perhetyöntekijöiden kanssa määräajoin pidettävissä 
tarkistus-neuvotteluissa. 

 
 
 
    

 

 
Lastensuojelun avotyö tarjoaa myös lastensuojelulain mukaisia 
jälkihuoltopalveluja nuorille ja heidän perheilleen. Jälkihuolto on 
kokonaisvaltaista nuoren hyvinvoinnin tukemista, ohjausta ja 
neuvontaa arjen hallinnassa, palveluohjausta sekä nuoren 
sosiaalisen verkoston kartoittamista ja aktivoimista. 
 
 
 
 
 
 
Lastensuojelun avotyönä järjestetään vertaisryhmätoimintaa mm. 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ryhmiin ohjaudutaan lasten-
suojelun sosiaalityöntekijän kautta. Ryhmätoimintoina mm. 
nuorten tyttöjen kasvuryhmä, Voikukkia – vertaistukiryhmät lasten 
huostaanoton tai sijoituksen kokeneille vanhemmille 
(www.voikukkia.fi) ja sijoitettujen lasten sisaruksille sekä vauva-
ryhmä, jolla tuetaan muskarin keinoin lapsen ja vanhemman 
välistä vuorovaikutusta.  
 
Ihmeelliset vuodet –vanhemmuusryhmä; ”Ihmeelliset vuodet”  
on ohjelma, jonka avulla vanhemmat saavat konkreettisia 
keinoja ja tukea lapsen kasvatukseen ja lapsen käytöksen 
ongelmien vähentämiseen. 
 
 
 
 
 
Toimiva lapsi ja perhe -perheinterventio, kun vanhemmilla on 
vaikeuksia esim. sairauden tai elämänhallinnan vuoksi ja syntyy 
huoli lapsen hyvinvoinnista. 
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Vertaisryhmät 
 

Muut palvelut 

http://www.voikukkia.fi/

