AVOPALVELUT PERHEKUNTOUTUS
Perhekuntoutusyksikkö Tukipuu

Mitä perhekuntoutuksemme tarjoaa?
Tukipuun perhekuntoutusyksikkö sijaitsee Seinäjoen Ylistarossa Lastensuojeluyksikkö Pihakoivun kanssa
samassa pihapiirissä. Perhekuntoutus on tarkoitettu avuksi
perheelle, joka tarvitsee intensiivistä sekä tiivistä tukea
kriisiytyneessä tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa.
Perhekuntoutus tarjoaa intensiivistä perheohjausta vahvasti
terapeuttisella työotteella. Työskentely tapahtuu tiiviissä
yhteistyössä perheen kanssa, joka tuntee parhaiten oman
elämänsä. Perheen kanssa työskennellään yhteistyössä
viranomaisverkoston sekä perheen halutessa heidän läheisverkostonsa kanssa. Perhekuntoutus suunnitellaan perheen
lähtökohdista ottaen huomioon perheen ja sen jäsenten
yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on turvata lasten ja perheen
hyvinvointi sekä edistää perheen eheytymistä. Tavoitteet
laaditaan kuntoutusjakson alussa yhteistyössä perheen ja
sosiaalityöntekijän kanssa. Keskeisenä tavoitteena perhekuntoutuksella on aina arjen hallinta ja tätä kautta perheen
valmentaminen arjen sujumiseen liittyvissä ongelmissa.

Perhekuntoutuksemme vahvuudet
Perhekuntoutuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi,
jolla on koulutusta ja kokemusta perhekuntoutuksesta.
Henkilökunnalla on monen vuoden kokemus haastavasta
lastensuojelutyöstä perheiden kanssa. Perhekuntoutukseen
sisältyvät aina myös terapiapalvelut. Perhe asuu perhekuntoutusjakson ajan hyvin varustellussa asunnossa, joka
sijaitsee lastensuojeluyksikön yhteydessä. Monipalvelukokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden ympärivuorokautiseen
tukeen ja seurantaan.

Miksi perhekuntoutus?
Perhekuntoutusjakso on kustannustehokas työskentelymuoto:
• Perhekuntoutuksella on mahdollista pitää perhe
yhtenäisenä
• Perhekuntoutuksella voi olla mahdollista välttää
huostaanotto
• Perhekuntoutusprosessi saa aina aikaan muutoksen
perhesysteemissä
Sosiaalityöntekijä saa perhekuntoutusjakson päätteeksi
laajan ja monipuolisen loppuraportin perheen kokonaisvaltaisesta tilanteesta.
Perhekuntoutusjakso tarjoaa perheille voimaannuttavan
kokemuksen:
• Jakson aikana työskennellään tarvittavien muutosten
eteen
• Jakson aikana selvitetään perheen kotiin tarvitsemia
tukitoimia
• Perhekuntoutusjakso tarjoaa irtioton perheen jokapäiväisestäelinympäristöstä ja mahdollisuuden nähdä
perhetilanne kokonaisvaltaisemmin.

Perhekuntoutuksesta kotoutuminen
Perheen kotoutuminen perhekuntoutusjaksolta suunnitellaan
yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Perhekuntoutusjakson loppua kohden työskentelyn painopistettä siirretään perheen kotiin, jolloin opitut käytänteet ja menetelmät
voidaan juurruttaa perheen arkiympäristöön. Perhekuntoutusjakson aikana selvitetään myös perheen mahdollisesti
kotiin tarvitsemia tukimuotoja. Perhekuntoutusjakson jälkeen
perheen tukemista on mahdollista jatkaa esimerkiksi kotiin
suuntautuneella perheohjauksella.
Pihakoivun tiloissa toimii Seinäjoen kaupungin opetusryhmä, joka on tarkoitettu peruskouluikäisille lapsille ja
nuorille. Opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja yhdessä
kahden koulunkäyntiavustajan kanssa. Perhekuntoutukseen
osallistuvan perheen lapsilla on tarvittaessa mahdollisuus
käydä kuntoutuksen ajan koulua tässä Pihakoivun omassa
opetusryhmässä. Autamme koulunkäyntiin liittyvissä järjestelyissä.
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Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija. Tarjoamme vastuullisesti
yksilöllisiä sosiaali- ja hoivapalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Palveluiden
laatu ja asiakastyytyväisyys ovat meille tärkeitä asioita. Humanalla on 16000
työntekijää, joista Suomessa 2500. Me kaikki työskentelemme yhteisen vision eteen:

”Jokaisella on oikeus hyvään elämään. Kyllä, jokaisella”
HUMANA.FI

