
 

Kasvatus- ja perheneuvonta 

Kasvatus- ja perheneuvonta tukee 

akaalaisia ja urjalalaisia lapsiperheitä 

erilaisissa elämäntilanteissa. Kasvatus- ja 

perheneuvonta tarjoaa mielenterveys-

palveluita 0-13-vuotiaille lapsille, ja 

sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita 0-18-

vuotiaille sekä heidän perheilleen. Perhe voi 

itse olla yhteydessä kasvatus- ja 

perheneuvontaan puhelimitse. Lisäksi 

yhteistyötahot voivat perheen 

suostumuksella tehdä yhteydenoton tai 

lähetteen. 

Kasvatus- ja perheneuvontaan voi ottaa 

yhteyttä: 

 lapsen käyttäytymiseen ja tunne-

elämään, 

 lapsen kehitykseen, 

vanhemmuuteen ja kasvatukseen, 

 lapsen sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen, 

 perheenjäsenten välisiin 

ristiriitoihin ja parisuhteeseen 

liittyvissä pulmissa, 

elämäntilannekriiseissä sekä 

erouhkaan ja eroprosessiin 

liittyvissä asioissa. 

Tarkempia tietoja kasvatus- ja 

perheneuvonnan toiminnasta voit kysyä 

suoraan työntekijöiltä. Työntekijöiden 

puhelinajat ovat ma ja to klo 10–11. 

Perheneuvoja  040 335 4679 
Perheneuvoja   040 335 4680 
Psykologi   040 335 4681 
Psykologi   040 335 4682 

 

Kasvatus- ja perheneuvonnan psykologit 
toimivat kasvun kummeina Kylmäkosken ja 
Sahurin päiväkodeissa. Tarkempia tietoja 
saat päiväkotien henkilökunnalta. 

 

 

Ota rohkeasti yhteyttä 
 

Kartoitamme kanssasi perheellesi tai lapsellesi sopivan  

palvelun ja avun.  

 

 

Akaan kaupungin verkkosivut, akaa.fi 

 

Verkkosivuillamme olevan ”Pyydä apua” – napin painalluksella  

voit lähettää meille sähköpostia. Vastaamme yhteyden- 

ottoosi kolmen työpäivän kuluessa.        

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhelin 

 

Akaan lapsiperhepalveluiden päivystysnumero 040 335 3040  

vastaa arkisin klo 8-16.               

                                  

Kiireellisissä asioissa virka-ajan ulkopuolella palvele- 

vaan sosiaalipäivystykseen saat yhteyden hätänumeron  

112 kautta. 

 

 

 

Lisätietoa: 

 

www.akaa.fi/tukea-arkeen/lapsiperheiden-sosiaalityö 

Akaan 
lapsiperhe-

palvelut 

 
Lapsiperheen arki voi olla 

kuormittavaa. Haasteita voivat 

aiheuttaa esimerkiksi 

perheenjäsenen sairaus, uupumus, 

vanhempien parisuhdeongelmat, 

avioero, lapsen kasvatuspulmat tai 

jokin muu kuormittava 

elämäntilanne. 

Jos sinusta tuntuu, ettet selviä 

omin avuin, ota rohkeasti yhteyttä 

meihin! 

Kartoitamme kanssasi perheellesi 

tai lapsellesi sopivan palvelun ja 

avun. 

 
   



 

 

 

Sosiaalihuoltolain mukaisia 

lapsiperhepalveluita Akaassa ovat: 

 
 Kasvatus-ja perheneuvonta 

 Lapsiperheiden kotipalvelu 

 Lastenvalvojapalvelut 

 Perheasioiden sovittelu 

 Perhetyö 

 Sosiaaliohjaus 

 Sosiaalityö 

 

Muita lapsiperheille tarkoitettuja palveluja ovat 

muun muassa adoptioneuvonta, lapsen ja 

vanhemman välisten tapaamisten valvonta, 

sekä tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta. 

Lisäksi lapsiperhepalveluihin kuuluvat 

lastensuojelun avo- ja sijaishuollon tukitoimet, 

joihin ohjataan tarvittaessa. 

 

 

 

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden kotipalvelu auttaa kodin askareissa 

ja lasten hoidossa. Kodin askareita tehdään 

yhdessä vanhempien kanssa perheen kotona. 

Lapsiperheiden kotipalvelu ei kuitenkaan ole 

äkillisesti sairastuneen lapsen hoitopalvelua eikä 

ensisijaisesti siivouspalvelua. Kotipalvelua on 

tarjolla pääsääntöisesti päivisin ja se on perheille 

maksullista.  

Tarkemmat perustelut kotipalvelun myöntämiseksi 

sekä tiedot maksuista löytyvät Akaan kaupungin 

nettisivuiltahttps://akaa.fi/tukea-

arkeen/lapsiperheiden-sosiaalityo/kotipalvelu/ 

Perhetyö 

Perhetyö on alle 18 – vuotiaille lapsille ja nuorille ja 

heidän perheilleen järjestettävä kokonaisvaltainen 

ja suunnitelmallinen tukimuoto, jonka tavoitteena 

on vahvistaa perheiden elämänhallintaa ja 

sisäisten voimavarojen käyttöä sekä vahvistaa 

perheen selviytymistä arjessa.  Perhetyötä tehdään 

aina yhteistyössä kaikkien perheenjäsenten 

kanssa. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen 

kotona keskustelutyönä, johon voi perheen tarpeen 

mukaan sisältyä myös toiminnallisia menetelmiä ja 

ohjausta. 

Perhetyöntekijät tekevät yhteistyötä Akaan 

neuvoloiden kanssa. Perhetyöntekijä on 

terveydenhoitajan mukana ensisynnyttäjän luo 

tehtävällä kotikäynnillä. 

Sosiaaliohjaus  

Sosiaaliohjauksessa kartoitetaan asiakkaan tuen 

tarpeita ja kootaan asiakkaan tarpeisiin vastaava 

palvelukokonaisuus.  

 

 

 

Lastenvalvojapalvelut 

Lastenvalvoja auttaa vanhempia isyyden 

selvittämiseen, lapsen huoltajuuteen, 

asumiseen, elatukseen sekä tapaamis-

oikeuteen liittyvissä asioissa. 

Lastenvalvojalle voit varata ajan numerosta 

040 335 3312. Ajanvaraus palvelee arkisin 

klo 9:30 – 11:30. 

 

Perheasioiden sovittelu 

Perheasioiden sovittelussa eronneet 

vanhemmat saavat apua ja tukea keskinäisiin 

neuvotteluihinsa tilanteissa, jossa omat 

yritykset ovat saattaneet kääntyä riitelyksi ja 

joutua umpikujaan tai joissa puhevälejä ei 

ole. Vanhempia autetaan jäsentämään mistä 

asioista heidän on tarpeen sopia, kun 

lapsella on kaksi kotia. 

Voit ilmoittautua sovitteluun klo 8 – 16 puh. 

040 335 3040 tai ottamalla yhteyttä ”Pyydä 

apua” – napin kautta. 

 

Sosiaalityö 

Sosiaalityössä kartoitetaan asiakkaan tuen 

tarpeita ja kootaan asiakkaan tarpeisiin 

vastaava palvelukokonaisuus. Sosiaalityö on 

muutosta tukevaa työtä ja asiakkaan 

kokonaisvaltaista auttamista, jota tehdään 

yhdessä asiakkaan, perheen ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa.  

 

  

https://akaa.fi/tukea-arkeen/lapsiperheiden-sosiaalityo/kotipalvelu/
https://akaa.fi/tukea-arkeen/lapsiperheiden-sosiaalityo/kotipalvelu/

