Perhetyö Kainuussa

Perhetyö
Lapsiperheiden ammatillinen perhetyö on sosiaalihuoltolain
(1301/2014,18§) mukaista sosiaalipalvelua. Palvelu on tarkoitettu
lapsiperheille.
Perhetyö on vanhemmuuden sekä kodin arjen ja arkirutiinien
tukemista, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamista, perheen
toimintakyvyn vahvistamista uusissa tilanteissa, perheen
vuorovaikutustaitojen tukemista ja sosiaalisten verkostojen
laajentamista sekä syrjäytymisen ehkäisyä.
Perhetyötä voidaan tehdä kaikkien perheenjäsenten kanssa,
työskentely painottuu yhteistyöhön vanhempien kanssa.
Perhetyö voi kuitenkin sisältää kahdenkeskistä työskentelyä
lapsen kanssa, mikäli sillä voidaan tukea vanhemmuutta ja lisätä
perheen toimintakykyä.
Perhetyön tarpeen perheessä voi aiheuttaa esimerkiksi lapsen
käyttäytymiseen tai koulunkäyntiin liittyvät hankaluudet,
perheenjäsenen elämäntilanteen yllättävä muutos tai muut
vanhemmuutta kuormittavat tekijät.
Perhetyötä tehdään moniammatillisena yhteistyönä perheen sekä
perheen verkostojen kanssa mm. neuvolan, perheneuvolan,
päivähoidon, koulujen, terapia- ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.
Perhetyö on maksutonta, kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja
pitkäjänteistä perheiden tukemista.
Perhetyön tavoitteet määritellään perhe- ja tilannekohtaisesti
yhdessä perheen kanssa ja sen tarkoituksena on lapsiperheiden
elämänhallinnan ja perheen omien voimavarojen käyttöönoton
tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen.
Asiakastapaamiset kirjataan asiakastietojärjestelmään ja
työskentely perustuu luottamuksellisuuteen. Perhetyötä ei voida
myöntää lasten- ja kodinhoitoon.

Perhetyön muodot
 perheen kotiin tehtävä työ
 avoin perhetoiminta / ryhmätoiminta Teppanan
kohtaamispaikka
os. Rekitie1, Kajaani
puh. 044 797 4717

Perhetyön tavoitteita voi olla
 perheen omien voimavarojen ja toimintakyvyn vahvistaminen
 lapsen ja nuoren hoidon ja kasvatuksen tukeminen
 kodin arjen ja rutiinien sujuminen
 lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukeminen
 sosiaalisten verkostojen laajentaminen
 perheen itsenäinen selviytyminen arjessa

Muuta toimintaa
 perhekoulu:
- Minna Manninen puh. 044 797 0637
- Helena Saari puh. 044 797 0245
 valvotut ja tuetut tapaamiset:
- Anne Lukkari puh. 044 710 0375

Perhetyön hakeminen Kainuun soten kunnissa:
Palvelua voidaan hakea kirjallisesti, täyttämällä sähköinen
lomake tai ottamalla yhteyttä perhetyön sosiaaliohjaajaan.
Tulostettava lomake pdf-muodossa sekä sähköinen hakemus
omasotessa löytyvät osoitteesta https://sote.kainuu.fi/perhetyo.

Perhetyön hakemukset osoitetaan koko Kainuun alueelta
keskitetysti:

Kainuun sote
Perhetyö Jarkko Hanhela
Koivukoskenkatu 14, 87100 Kajaani
Lisätiedot:
perhetyön sosiaaliohjaaja
Jarkko Hanhela puh. 044 797 4878
perhetyönpäällikkö Anne Lukkari puh. 044 710 0375
sähköposti: anne.lukkari@kainuu.fi

Päivitetty 01/2020

