
Asiantuntijapalvelut

Olemme osa Avosylin yhtymää

Erityisasiantuntijat perhetyön tukena



Asiantuntijapalvelut

Perhetyön palveluissamme on käytettävissä 
aina myös erityisasiantuntijoiden tuki.
Asiantuntijapalveluiden tiimissämme toimii 
sosiaalityöntekijöitä, psykologi sekä pari- ja 
perheterapeutteja. 

Terapiapalvelut

Terapiapalvelujen kautta tehdään perhe- ja 
paripsykoterapiaa osana perhetyötä tai per-
hekuntoutusta. Kun pari- tai perheterapian 
tarve nähdään keskeisenä työskentelytarpeena 
perheessä, toteutetaan sen rinnalla terapeutin 
ohjaamaa perhetyötä, jonka tavoitteet raken-
netaan kiinteästi yhteydessä terapian tavoittei-
siin.

Terapeuttijohtoinen perhetyö
Terapeuttijohtoisen perhetyön kautta on mahdol-

lista työstää perhesuhteisiin, vuorovaikukseen ja 

mahdollisiin elämän kriiseihin liittyviä teemoja pari- 

ja perhepsykoterapian keinoin. Samanaikaisesti 

perhetyön avulla vahvistetaan terapian vaikutta-

vuutta ja terapiatyöskentelyn siirtymistä perheen 

arkeen. 

Terapeuttijohtoiseen perhetyöhön kuuluu: 

 - arviointivaihe (1 kk)

 - työskentelyvaihe (2-3 kk)

 - lopetusvaihe (1 kk) 

Työskentelyvaiheeseen kuuluvat 2 krt/kk terapiata-

paamiset, perhetyöntekijän tapaamiset 1-2 krt/vko 

sekä yhteinen arviointi- ja suunnittelutapaaminen 

perheen, terapeutin ja perhetyöntekijän kesken 

1 krt/kk. 

Terapeuttijohtoinen perhetyö yhdistää terapia- ja 

perhetyön siten, että vuorovaikutus- ja tunnetyös-

kentelyssä tapahtuva muutos siirtyisi mahdollisim-

man paljon osaksi perheen arkea.

Perhe- ja pariterapia
Perhetyöhön tai perhekuntoutukseen voidaan 

sisällyttää pari- tai perhepsykoterapiajakso, jonka 

tavoitteet rakentuvat perhetyön tai kuntoutuksen 

aikana havaituista tarpeista. Perhe- ja paripsyko-

terapian tarve arvioidaan perhetyössä yhdessä 

perheen, työntekijän ja perheen sosiaalityöntekijän 

kanssa. Jakson tavoitteet ja toteutus suunnitellaan 

perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa ja työskente-

lyn etenemistä arvioidaan säännöllisesti.

Psykologipalvelut

Psykologipalvelujen tavoitteena on tuoda perhe-

työhön, perhekuntoutukseen ja arviointiin psyko-

loginen näkökulma lapsen kehitykseen ja perheen 

vuorovaikutussuhteisiin. 

Neljä Astetta Oy

on tuottanut lasten suojelun vaihtoehto palveluja avo-, sijais- ja jälki huollon asiakkaille 
jo vuodesta 2005. Olemme todellinen, konkreettinen vaihtoehto kodin ulkopuoliselle 
sijoitukselle.

Aito kohtaaminen on työssämme kaiken avain  
– muutamme maailmaa kohdaten sen Avosylin.



Psykologityön ja konsultaation kautta perhetyössä 

ja kuntoutuksessa vahvistetaan lapsen tarpeiden, 

psyykkisen kehityksen ja perhesysteemin huomi-

oimista työskentelyssä ja voidaan työstää myös 

psykoedukaation keinoin lapseen, vanhemman 

tilanteeseen, perheeseen tai kriisitilanteeseen liittyviä 

teemoja. Tarvittaessa psykologi voi arvioida lapsen 

tilannetta yksilöllisesti.

Sosiaalityöntekijäpalvelut
Kauttamme löydät myös konsultatiiviset sosiaa-

lityöntekijäpalvelut sekä työparipalvelut, kuten 

esimerkiksi:

Vanhemmuuden arviointi
Vanhemmuuden arviointi on kahden kuukauden 

työskentelyjakso (2-3 krt/vko) suuren huolen per-

heissä tai kotiuttamisen mahdollisuuksia arvioidessa. 

Vanhemmuuden arviointi on suunnitelmallinen 

prosessi jonka aikana arvioidaan lasten arjen olo-

suhteet kotona ja heidän tarpeiden toteutuminen, 

vanhemmuuden vahvuudet ja haasteet sekä per-

heen vuorovaikutusilmasto. Sosiaalityöntekijä vastaa 

arviointiprosessista ja tukee perhetyöntekijöiden 

työskentelyä viikoittain. Arviointiin voidaan yhdistää 

pari- ja perheterapeutin käyntejä. 

Vanhemmuuden arvioinnista kirjoitetaan yhteenveto, 

mikä pitää sisällään jatkosuosituksen perheen tuelle.

Olosuhdeselvitykset
Olosuhdeselvitykset käräjäoikeudelle huoltoriita-

asioissa.

Olosuhdeselvityksen toteuttaa vähintään yksi koke-

nut sosiaalityöntekijä työparinsa kanssa. Olosuhde-

selvityksessä kartoitetaan lasten olosuhteet laajasti 

molempien vanhempien luona, tehdään kotikäynnit, 

havainnoidaan lasten ja vanhemman välistä vuorovai-

kutusta sekä kuullaan lapsi ikätasoisesti. 

Selvityksen ja pyydettyjen asiakirjojen perusteella 

tehdään kattava yhteenveto, joka toimitetaan kunnan 

sosiaalitoimelle. Palvelu toteutetaan Avosylin yhty-

män kautta.

“Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.”

Lupaus 
laadusta!

Ryhmämuotoiset palvelut

Neljä Astetta Oy:lla on vahva kokemus erilaisten 

ryhmämuotoisten toimintojen ja vertaisryhmien 

järjestämisestä eri kohderyhmille. Ryhmämuotoi-

set palvelumme kehitetään tilaajan tarpeeseen 

prosessimaiseksi, tavoitteelliseksi toiminnaksi. 

Tavoitteena on saada asiakkaalla psykososiaalista-  

ja vertaistukea sekä osallisuuden vahvistamista. 

Ryhmämuotoisissa palveluissamme asiakas oppii 

itsestään, tuntee kuuluvansa johonkin ja saa kokea 

läheisyyttä ja kumppanuutta. Hän kokee merkityk-

sellisiä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Leirimuotoinen tukihenkilötoiminta
Palvelu toimii vaihtoehtoisena mallina tukihenki-

lötoiminnalle, vieden tavoitteellista työskentelyä 

perheisiin ja helpottaen kaupunkien tukiperhetilan-

netta.

Tarjoamme lapsille ja nuorille ammatillista tukileiri-

viikonloppua, johon on yhdistettävissä jatkumona 

perhetyötä sekä tukihenkilötoimintaa. Palvelun 

kestosta sovitaan tilaajan kanssa.

Palvelusta on valittavissa kolme erisisältöistä pro-

sessia:

   - Leiri + 2 tukitapaamista / kk

   - Leiri + 1 tukitapaaminen / kk

   - Leiri / kk

Leiriryhmät pyritään pitämään samana koko toi-

minnan ajan, jolloin vertaisoppiminen ja osallisuus 

sekä ratkaisukeskeisyys mahdollistuvat prosessin 

aikana.

Henkilöstö koostuu Neljä Astetta Oy:n perhetyön-

tekijöistä, joilla on vahva lastensuojelun työkoke-

mus sekä koulutus. Vahvan ammatillisuuden kautta 

pystymme vastaamaan myös erilaisiin käytöshäiri-

öihin tai neurologisiin haasteisiin.

 



Elämän mittaisia
muutoksia

www.4astetta.fi    

Kerromme lisää!

Neljä Astetta Oy
Jan-Erik Solvang
Kehitysjohtaja  
045 203 7345
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 - Arvio lapsen tilanteesta

Sosiaalityöntekijäpalvelut

 - Vanhemmuuden arviointi
 - Perhearviointi
 - Olosuhdeselvitykset

Ryhmämuotoiset palvelut

 - Leirimuotoinen tukihenkilötoiminta
 - Toiminnalliset ryhmät

Psykologi Saana Sievers
050 358 2690

Leiri- ja ryhmämuotoisten palveluiden  
vastaava ohjaaja  
Petri Salmivainio 050 467 0016

Sosiaalityöntekijä Aino-Maria Koistinaho
050 476 1947

Sosiaalityöntekijä Anne Niittymäki
050 470 8081


