
Humana Arkipäivä tarjoaa ammatillista 
tukihenkilötoimintaa sekä perhetyötä ja 
tehostettua perhetyötä
Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tarjoamme ammatillista tukihenkilötoimintaa, joka on suunnattu tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja 
aikuisille. Ammatillisena tukihenkilönä toimii aina koulutettu ammattilainen, kuten sairaanhoitaja tai lähi-
hoitaja, jolla on erityisosaamista niin psykiatrisesta työstä kuin neuropsykiatrisesta ohjaamisesta. Palvelui- 
demme sisältö määräytyy tarkemmin aina asiakkaan elämäntilanteen ja tarpeiden mukaan.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta lapsille ja nuorille

Tuemme ammatillisella tukihenkilötoiminnallamme 7–21-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat aikuisen 
tukea ja henkilökohtaista ohjausta, tai ovat syrjäytymisvaarassa. Toiminnan tavoitteena on lapsen tai 
nuoren kokonaisvaltainen tukeminen elämän eri osa-alueilla. Tukihenkilö tukee myös lapsen vanhempia 
kasvatustehtävässään olemalla yhtenä aikuisena lapsen elämässä.

Annettava tuki voi olla yhteisiä keskusteluita, omien asioiden hoitoa, sosiaalisten taitojen ja perhesuhteiden 
vahvistamista, koulunkäynnin ja harrastusten tukemista tai omasta itsestä huolehtimisen opettelua. Viikoit-
taiset suunnitelmat tehdään aina yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta aikuisille

Tuemme ammatillisella tukihenkilötoiminnallamme myös aikuisia, jotka tarvitsevat apua ja tukea elämän 
eri osa-alueilla. Toimintamme perustuu tukihenkilön, tuettavan sekä hänen verkostonsa luottamukselliseen 
suhteeseen. Toimintamme voi vaihdella kannustavista keskusteluista arjen toimintojen tukemiseen, harras- 
tamiseen, itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen, vuorokausirytmin löytämiseen, 
omien asioiden hoitamiseen, perhesuhteiden vahvistamiseen sekä omasta itsestä huolehtimiseen. Tuettavilla
asiakkailla on mahdollisuus halutessaan osallistua kattavasti erilaisiin ryhmätoimintoihin, joissa voi saada 
samalla vertaistukea. 



Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä sosiaali- ja hoivapalveluita lähellä 
ihmistä ja perheen arkea. Meitä on Suomessa 2 700, ja autamme päivittäin yli 4 200 ihmistä kohti hyvää elämää. 
Meille Humanassa on tärkeää olla avoin, laadukas ja vastuullinen toimija. 

Perhetyö
 
Perhetyömme on suunnattu perheille, jotka tarvit- 
sevat tukea ja ohjausta arjen haasteisiin, vanhem- 
muuteen tai kasvatustyöhön. Kohderyhmänä perhe-
työssä ovat tuen tarpeessa olevat lapset ja heidän 
perheensä. Teemme perhetyötä niin sanotusti  
ennaltaehkäisevästi tai korjaavana työnä.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyömme on suunnattu perheille, 
jotka tarvitsevat kriisitilanteeseen liittyvää tukea tai 
ovat haastavassa elämäntilanteessa, ja tarvitsevat 
erityistä tukea ja ohjausta. Tehostettu perhetyö on 
muutosorientoitunutta, korjaavaa ja kuntouttavaa 
tukea suojelun tarpeessa olevalle lapselle sekä 
hänen perheelleen.

Tarjoamme myös päivystävää perhetyötä, joka on 
lisäpalvelu tehostetun perhetyömme tueksi. Perheellä 
on käytössä 24/7 päivystävä puhelin ja tapaaminen 
perheeseen voidaan järjestää tarvittaessa yhden 
tunnin sisällä ilmoituksesta. Tarvittaessa perhe voi 
saada tukea ympäri vuorokauden.

Perhetyöllä

• edistämme perheen hyvinvointia 
• tuemme itsenäiseen selviytymiseen 
• vahvistamme arjen rakenteita 
• tuemme vanhemmuutta ja perheen  
   keskinäistä vuorovaikutusta

Perhetyön tavoitteena on 

• vahvistaa perheen voimavaroja 
• edistää perheen eheytymistä 
• tukea lapsiperheiden elämänhallinnan 
   ja omien voimavarojen käyttöönottoa 
• vahvistaa arjessa selviytymisen haas- 
   teissa

Perhetyöntekijöillämme on vahvaa osaa-
mista erityisen tuen tarpeessa olevien 
perheiden kohtaamiseen. Perheillä voi 
olla tarvetta tukeen esimerkiksi päihteisiin 
tai neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyen.

Jokaisella on oikeus hyvään elämään.
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