
AVOPALVELUT   ESPOO



Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, 
joka tarjoaa yksilöllisiä sosiaalipalveluita lähellä ihmistä 
ja perheen arkea. Meitä on Suomessa 3 000. Autamme 
ja tuemme päivittäin 4 500 ihmistä erilaisissa elämän-
tilanteissa. Visiomme mukaisesti uskomme siihen, että 
jokaisella on oikeus hyvään elämään – ja tätä visiota 
toteutamme hyvinvaikuttamalla ihmisiin ja yhteiskuntaan. 

Humanan avopalvelut tukevat kokonaisvaltaisesti ja 
tavoitteellisesti yksilöiden ja perheiden arkea ja hyvin-
vointia. Humanan avopalveluissa työskentelee moniam-
matillinen, kokenut, motivoitunut ja ammattitaitoinen 
henkilöstö. 

Olemme joustava kumppani. Humanan ammattilai-
set kulkevat rinnalla niissä hetkissä, kun tukea tarvitaan. 
Kuuntelemme, tuemme, rohkaisemme, opastamme, 
ehdotamme toimintamalleja, haastamme ajattelemaan 
– mutta emme arvostele. Uskomme, että jokaisella on 
oikeus juuri omannäköiseen hyvään elämään.

Perhetyö
Perhetyö on tavoitteellista työskentelyä, jossa etsitään ja vahvistetaan 
perheen omia voimavaroja ja vahvuuksia. Perhetyö tukee kaikkien per-
heenjäsenten hyvinvointia, niin yksilöinä kuin osana perhettä. Perheen 
kotona tai sovitusti perheen muissa arjen ympäristöissä toteutettava 
työskentely voi sisältää muun muassa ohjausta, mallintamista, keskuste-
lutukea ja kotitehtäviä.
• Perhepalveluiden asiakkaille esimerkiksi tueksi arjen hallintaan, 

kasvatuksellisiin haasteisiin tai perheen vuorovaikutuspulmiin.

Tehostettu perhetyö
Tehostettu perhetyö tarjoaa kokonaisvaltaista tukea kaikille perheenjä-
senille, yksilöinä ja yhdessä. Työskentely perheen kanssa on tavoitteellis-
ta, aktiivisesti muutokseen tähtäävää toimintaa eri muodoissa: ohjausta, 
mallintamista, yhdessä tekemistä, keskustelutukea. Tehostettua perhe-
työtä toteutetaan perheen kotona ja muissa perheen arkiympäristöissä. 
Työskentelyssä huomioidaan myös perheen verkostot.
• Lastensuojelun asiakkaille tueksi esimerkiksi arjen hallintaan, kas-

vatuksellisiin haasteisiin, päihteillä oireiluun, psyykkiseen huono-
vointisuuteen, koulunkäynnin vaikeuksiin, erotilanteisiin, vuorovai-
kutuspulmiin tai kotiutumisen tueksi.

Kriisiperhetyö
Kriisiperhetyö on tiivistä ja kokonaisvaltaista tukea perheen tilanteen 
vakauttamiseksi. Perhe saa konkreettista apua arjen sujumiseen, ja 
perheenjäsenten toimintakykyä ja hyvinvointia tuetaan aktiivisesti. 
Kriisiperhetyö toteutetaan perheen kotona ja jalkautumalla esimerkiksi 
asiointiavuksi.
• Lastensuojelun asiakkaille akuutteihin kriisitilanteisiin, esimerkiksi 

perheenjäsenten kuolemantapauksiin, uupumiseen, äkilliseen ja 
vakavaan sairastumiseen, lähisuhdeväkivaltaan, rikoksen kohteeksi 
joutumiseen jne.

Lasten ja nuorten ohjauspalvelu
Ohjauspalvelu tarjoaa lapselle tai nuorelle turvallisen ja luotettavan 
kodin ulkopuolisen aikuissuhteen, josta saa tukea erilaisissa tilanteissa. 
Humanassa on myös mahdollisuus koira-avusteiseen työskentelyyn osa-
na ohjauspalvelua. Lasten ja nuorten ohjaus on tavoitteellista työskente-
lyä asiakkaan kotona, ulkoillen tai muissa arjen toimintaympäristöissä.
• Perhepalveluiden, lastensuojelun, vammaispalveluiden ja maa-

hanmuuttajapalveluiden asiakkaille tueksi esimerkiksi mielekkään 
tekemisen etsintään, vuorokausirytmin ylläpitämiseen, sosiaalisten 
taitojen vahvistamiseen, voimavarojen löytämiseen, päihteettömyy-
den tukemiseen ja keskustelutueksi.



Jälkihuolto
Jälkihuolto on kotiin vietävää ja asiakkaan arkeen jalkautuvaa työskentelyä nuoren 
aikuisen itsenäistymisen tueksi. Jälkihuolto tarjoaa nuorelle turvallisen ja luotettavan 
aikuissuhteen.
• Lastensuojelun ja maahanmuuttajapalveluiden 18-25-vuotiaille nuorille aikuis-

asiakkaille esimerkiksi tueksi opiskeluun, taloudellisten asioiden hoitamiseen, itses-
tä ja kodista huolehtimiseen, sosiaalisten suhteiden vahvistamiseen, terveydellisistä 
asioista huolehtimiseen ja päihteettömään elämään.

Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille
Ammatillinen tukihenkilötyö tarjoaa tavoitteellista tukea, räätälöidysti asiakkaan tarpeen 
mukaisesti. Tukihenkilötyötä toteutetaan asiakkaan kotona, asiointiapuna, toiminnallisi-
na tapaamisina ja asiakkaan arkisissa toimintaympäristöissä.
• Sosiaalityön, vammaispalveluiden ja maahanmuuttajapalveluiden asiakkaille 

esimerkiksi tueksi asumiseen, asioimiseen, päihteettömyyteen, yhteiskuntaan kiinnit-
tymiseen, mielekkään tekemisen etsimiseen, keskustelutueksi ja hoidon tai hoitoon 
ohjaamisen avuksi.

Lapsiperheiden asumisen tuki
Lapsiperheiden asumisen tuki on tarkoitettu sosiaalitoimen asiakkaille, joilla on vähintään 
yksi alaikäinen lapsi perheessä. Asumisen tuki tarkoittaa kokonaisvaltaista tukea erilaisissa 
asumiseen liittyvissä haasteissa. Tuki voi olla esimerkiksi käytännön apua, asioiden selvitte-
lyä yhdessä perheen kanssa, hakemusasioissa avustamista ja keskustelua.
• Sosiaalitoimen asiakkaana oleville lapsiperheille esimerkiksi asunnottomuuden 

tai häädön ennaltaehkäisyyn tai tueksi asumisen onnistumiseen, asumisen esteiden 
poistamiseen, yhteiskunnallisen toimintakyvyn vahvistamiseen, osallisuuden edistä-
miseen ja arjen rakenteiden strukturoimiseen.

Perheiden tapaamispalvelut
Valvotut tapaamiset, tuetut tapaamiset tai valvotut vaihdot voidaan toteuttaa toimitilois-
samme Espoossa, asiakkaiden kotona, sukulaisen luona tai muussa ennalta sovitussa 
paikassa. Palvelu sisältää sovitun tapaamisen tai vaihdon valvonnan, perheenjäsenen 
tukemista tapaamisessa onnistumiseen ja tarvittaessa tilanteeseen puuttumisen ja tapaa-
misen keskeyttämisen.
• Asiakkaille, joilla on käräjäoikeuden päätös tapaamisten tai vaihtojen toteut-

tamisesta esimerkiksi tueksi huoltajuuskiistoissa, vakavissa ristiriitatilanteissa, uudel-
leen tutustumisessa, lapsi-vanhempi-suhteen vahvistamisessa tai vanhemmuuden 
arviointiin.

• Tapaamisten aktivointi edellyttää sosiaalityöntekijän tai lastenvalvojan toimeksian-
toa.

ERILLISPALVELUT

Erillispalvelut ovat erikseen tilattavia palveluita, joita voidaan toteuttaa mahdollisuuksien 
mukaan myös määrällisenä osana muita palveluita.

Neuropsykiatrinen valmennus
Neuropsykiatrinen valmennus antaa tukea ja työvälineitä arjen parempaan hallintaan 
neuropsykiatrisia oireita omaaville. Asiakkaalla voi olla diagnosoitu esimerkiksi ADHD, 
ADD, Tourette tai autismin kirjon piirteitä. Ratkaisukeskeistä työskentelyä tehdään asiak-
kaan kotona tai muissa hänelle luonnollisissa ympäristöissä.
• Sosiaalitoimen, perhepalveluiden, lastensuojelun, vammaispalvelun ja maa-

hanmuuttajapalveluiden asiakkaille esimerkiksi tueksi itsenäisen arjen hallintaan, 
toiminnanohjaukseen, koulunkäyntiin, työssäkäyntiin, sosiaalisten tilanteiden pa-
rempaan hallintaan, konkreettisten keinojen harjoittelemiseen arjessa sekä koko-
naisuuksien pilkkomiseen ja parempaan hahmottamiseen.

Akupunktio
Akupunktio on lääkkeetön hoitomuoto, jossa asiakkaan kehoon, kuten korvanlehtiin, 
asetetaan pieniä akupunktioneuloja, kuulia tai magneetteja tarkoin määriteltyihin pistei-
siin. Akupunktiota käytetään kroonisten, akuuttien ja psykosomaattisten sairauksien sekä 
kipujen ja särkyjen hoitamiseen.
• Sosiaalitoimen, perhepalveluiden, lastensuojelun, vammaispalveluiden ja 

maahanmuuttajapalveluiden asiakkaille esimerkiksi hoitomuodoksi ahdistuk-
seen, stressiin, uupumiseen, uniongelmiin, nikotiiniriippuvuuteen tai toiminnallisiin 
häiriöihin.

Hevostoiminta
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, erityisesti yksilöasiakkaille
Mind-hevostoiminta, erityisesti pienryhmille
Hevostoiminta on asiakkaan tavoitteita tukevaa toimintaa hevosta apuna käyttäen. He-
vostoiminta käsittää hevosen hoitamista, käsittelyä ja yhdessä hevosen kanssa toimimis-
ta. Työskentely toteutetaan hevostilalla Espoossa.
• Yksilöille, ryhmille, sisaruksille tai perheille esimerkiksi vahvistamaan sosiaalista 

toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita, tueksi tunteiden tunnistamiseen, vahvistami-
seen ja käsittelyyn, itsetunnon ja itsetuntemuksen vahvistamiseen sekä hyvinvoinnin 
perusasioiden tunnistamiseen.

• Sosiaalitoimen, perhepalveluiden, lastensuojelun, vammaispalveluiden ja maa-
hanmuuttajapalveluiden asiakkaille.



Koirallinen toiminta
Koirallinen toiminta on asiakkaan tavoitteita tukevaa toimintaa koiran kanssa. Koi-
ra-avusteiseen toimintaan sisältyy usein ulkoilua, mutta sitä voidaan toteuttaa myös 
asiakkaan kotona tai toimitiloissamme Espoossa.
• Sosiaalitoimen, perhepalveluiden, lastensuojelun, vammaispalveluiden ja maa-

hanmuuttajapalveluiden asiakkaille esimerkiksi tueksi sosiaalisen toimintakyvyn 
tai toiminnanohjauksen kehittämiseen, tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn sekä 
hyvinvoinnin perusasioiden tunnistamiseen.

Seksuaaliterapia ja seksuaalineuvonta
Seksuaaliterapia ja seksuaalineuvonta sopii sekä yksilöille että pareille. Työskentely 
toteutetaan toimitiloissamme Espoossa.
• Sosiaalitoimen, perhepalveluiden, lastensuojelun, vammaispalveluiden ja 

maahanmuuttajapalveluiden asiakkaille esimerkiksi tueksi lasten ja nuorten 
turvataitojen opettelemiseen, omien rajojen tunnistamiseen, murrosikään liittyvien 
asioiden tunnistamiseen, ihmissuhdepulmiin, seksuaalioikeuksista keskustelemiseen, 
sukupuolisuuden moninaisuuteen liittyvien asioiden pohtimiseen ja keskusteluun 
mielenterveyden vaikutuksista.

Musiikkitoiminta
Musiikkitoiminta on tavoitteellista työskentelyä, jossa musiikin avulla avataan mahdolli-
suuksia erilaisille tunteille, kokemuksille, ajatuksille ja keskustelulle. Musiikkitoiminnassa 
käytetään soittimia tai tietokonetta. Toiminta voi olla esimerkiksi soittamisen opettelua 
tai harjoittelua, omien kappaleiden tekemistä ja sanoittamista, laulamista tai esiinty-
mistä yhdessä tai yksin. Työskentely toteutetaan asiakkaan kotona tai toimitiloissamme 
Espoossa.
• Sosiaalitoimen, perhepalveluiden, lastensuojelun, vammaispalvelun ja maa-

hanmuuttajapalveluiden asiakkaille tueksi esimerkiksi itsetunnon vahvistamiseen, 
omien vahvuuksien löytämiseen, toiminnallisuuden lisäämiseen tai uuden harras-
tuksen kokeilemiseen.

MUU TOIMINTA

Alan opiskelijoiden ohjaaminen
Tarjoamme sosiaalialan ammattikorkeakouluopiskelijoille opintoihin liittyviä harjoittelu-
mahdollisuuksia työssä syksyisin ja keväisin.
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