
POHJOIS-SATAKUNNAN 

PERUSPALVELU-

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ 

        PERHESOSIAALITYÖ 



PERHESOSIAALITYÖN 

TOIMIPISTEET: 

Lastensuojelun palvelut: 

• Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 

38700 Kankaanpää, vaihde 02 577 2501, www.eposa.fi 

 

Perhekeskuksen palvelut: 

• Perhekeskus, Torikatu 7 A, 2 krs., 38701 Kankaanpää, 

www.eposa.fi 

 

Vastaanottoja tarvittaessa myös jokaisen kunnan 

Peruspalvelukeskuksissa, joita ovat Jämijärven, Siikaisten, 

Honkajoen, Karvian sekä 1.1.2013 alkaen Pomarkun 

Peruspalvelukeskukset. 

 

http://www.eposa.fi/


LASTENSUOJELUTYÖ 

Lastensuojelussa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia sekä 

tarvittaessa Perhekeskuksen työntekijöitä. 

 

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä johtaa lapsen lastensuojelun 

prosessia ja vastaa siitä yhdessä työparinsa kanssa. 

 

Lastensuojelun työmuotoja ovat mm.: 

• Yksilökeskustelut lapsen ja vanhempien kanssa 

• Palaverit em. sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten 

kanssa 

• Kotikäyntityö 

• Asiakkaan asioiden ohjaaminen ja käynnistäminen muissa 

viranomaisissa (A-klinikka, päivähoito, MTT, lastenpsykiatria, koulut, 

terveydenhuolto ym.) 

 



LASTENSUOJELUILMOITUS JA 

LASTENSUOJELUTARPEEN 

SELVITYSPYYNTÖ 

Lastensuojelun työskentely alkaa aina lastensuojeluilmoituksen perusteella. Ilmoituksia 

käsitellään viikoittain lastensuojelutiimissä tai välittömästi sen saavuttua 

Peruspalvelukeskus Virastotaloon. 

 

Lastensuojeluilmoituksia voi lähettää tai soittaa nimettömänä (tavallinen kansalainen) tai 

omalla nimellään (viranomaiset ja järjestöt yms.).  

 

PoSan internetsivuilta (www.eposa.fi) on tulostettavissa lastensuojeluilmoituslomake 

sekä pyyntö lastensuojelutarpeen selvittämiseksi. 

 

Perhesosiaalityön päällikkö (p. 044 577 2521) antaa tarvittaessa konsultaatiota sekä 

vastaanottaa lastensuojeluilmoitukset ja pyynnöt lastensuojelutarpeen selvittämiseksi.  

 

Virka-aikana PoSan sosiaalipäivystys on numerossa 044 577 2523. Virka-ajan 

ulkopuolella arkipäivisin klo 15:45-08:00 sekä viikonloppuisin lastensuojeluilmoituksen voi 

tehdä yleiseen hätänumeroon 112, josta yhdistetään pyydettäessä Satakunnan 

sosiaalipäivystykseen. 

http://www.eposa.fi/


LASTENSUOJELUTARPEEN 

SELVITYS 

Ilmoituksen saavuttua 7 arkipäivän kuluessa PoSan lastensuojelutiimi 

päättää, aloitetaanko lastensuojelutarpeen selvitys ko. asian johdosta. 

 

Selvitys kestää pääsääntöisesti 3 kuukautta, minkä aikana päädytään 

viranhaltijapäätöksellä jatkamaan lapsen lastensuojelun asiakkuutta tai 

päättämään se. 

 

Lastensuojelutarpeen selvityksen aikana kartoitetaan laajasti lapsen ja 

koko perheen tilannetta, mahdollisia tuen tarpeita sekä asetetaan 

tulevaisuuden tavoitteita yhdessä perheen kanssa. 

 

Lastensuojelutarpeen selvitysjakso päättyy perheen kanssa yhteiseen 

palaveriin, missä tuodaan kirjallinen yhteenveto perheelle tehdystä 

selvityksestä. 

 

 



AVOHUOLLON TUKITOIMET 

Lapsen ollessa lastensuojelun asiakkaana perheelle myönnetään tarvittavat 

avohuollon tukitoimet, joita ovat mm. perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, 

maksuton päivähoito, taloudellinen tuki ja muut asiantuntijapalvelut. 

 

Kirjalliset päätökset asiakkuudesta sekä tukipalveluista tekee lapsen asioista 

vastaava sosiaalityöntekijä. 

 

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä seuraa työparinsa kanssa lapsen ja 

perheen palveluiden vaikuttavuutta. Vähintään vuosittain laaditaan yhdessä lapsen, 

perheen ja lähipiirin kanssa avohuollon asiakassuunnitelma, jonka perhe saa 

kirjallisesti tiedoksi. 

 

Mikäli avohuollon tukitoimet eivät ole perheen tilanteessa riittäviä tai mahdollisia 

(äkillinen lapsen kehityksen ja/tai terveyden vakavasti vaarantava tilanne), 

päädytään sijaishuollon palveluihin. 

 

 



SIJAISHUOLLON PALVELUT 

Sijaishuollon palveluja ovat: 

• Kiireellinen sijoitus (30 vrk, tarvittaessa + 30 vrk) 

• Suostumuksellinen ja tahdonvastainen huostaanotto 

– Perhehoito (läheissijoitus ensisijaisena vaihtoehtona) 

– Laitoshoito (vain, jos perhehoito ei ole mahdollista) 

 

Suostumuksellisen huostaanoton vahvistaa PoSan perhepalvelujohtaja 

tai perhesosiaalityön päällikkö. Tahdonvastaisen huostaanoton 

vahvistaa Turun hallinto-oikeus. 

 

Sijaishuollossa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä laatii yhdessä 

lapsen, huoltajien ja lapsesta huolta pitävien henkilöiden kanssa 

sijaishuollon asiakassuunnitelman sekä tekee tarvittavat 

viranhaltijapäätökset mm. tarvittavista palveluista, mitkä annetaan 

kirjallisesti tiedoksi asianosaisille. 

 

 



JÄLKIHUOLTO 

Sijaishuollon päätyttyä alkaa jälkihuolto, mikäli sijaishuollon palvelut ovat 

kestäneet yli 6 kuukautta tai lapsi täyttää 18 vuotta. 

 

Jälkihuollon palvelut ovat vapaaehtoisia ja kohdistuvat nuoren 

itsenäistymisen tukemiseen.  

 

Palvelumuotoja ovat mm.: 

• Itsenäistymisvarojen käyttö yhdessä työntekijän kanssa 

• Yleinen neuvonta ja ohjaus työn, koulutuksen, asumisen, arjen ym. 

suhteen 

• Tarvittaessa asuminen tuetussa itsenäistymisyksikössä 

 

 



LASTENSUOJELUASIAKKUUDEN 

PÄÄTTYMINEN 

Lastensuojelun asiakkuus voi päättyä: 

• Lastensuojelutarpeen selvityksen aikana 

• Avohuollon tukitoimien avulla perheen olemassa olevien haasteiden 

poistuttua 

• Sijaishuollon päätyttyä (huostaanottokriteerit eivät enää ole lapsen 

elämässä voimassa tai hän täyttää 18 vuotta) 

 

Lastensuojeluasiakkuus voi alkaa tarpeen mukaan uudestaan, mikäli 

lapsen/perheen tilanne niin edellyttää. 

 

 

Jälkihuollossa nuori ei enää ole lastensuojelun asiakkaana. 



LASTENSUOJELUN 

TAVOITTEENA… 

 

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä pyrkii työparinsa kanssa 

saamaan positiivista muutosta aikaan lapsen ja hänen perheensä arjessa. 

 

Työ on hyvin paljon yhteistyötä perheen, läheisverkoston ja muiden 

perheen arjessa vaikuttavien viranomaisten kanssa. 

 

Perheitä pyritään kaikin keinoin tukemaan niin, että he selviäisivät jatkossa 

itsenäisesti ilman lastensuojelun tarjoamia palveluita ja tukitoimia. 


