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NUORTEN INTENSIIVITYÖ
Nuorten intensiivityö on Vantaan lastensuojelun 
avohuollon tehostettua perhetyötä, jossa on eri-
tyistä ymmärrystä nuoruuteen. Intensiivityö on 
tarkoitettu vantaalaisille lastensuojeluasiakkuu-
dessa oleville perheille, joissa on 13–17-vuotias 
nuori.

Nuorille ja heidän perheilleen tarjotaan yksilölli-
sesti suunniteltua tukea omassa kasvuympäris-
tössä. Lisäksi työskentelyn aikana arvioidaan, 
tarvitseeko perhe muita tukitoimia. Työskentelyn 
tavoitteena on tuoda perheeseen yhteisymmär-
rystä sekä lisätä perheen hyvinvointia.

Nuorten intensiivityö on vahva kotiin vietävä 
lastensuojelun tukitoimi, jonka tavoitteena on 
yhteistyöllä vähentää nuoren kasvua ja kehi-
tystä vaarantavia riskitekijöitä. Onnistunut 
intensiivityö edellyttää koko perheen sitoutu-
mista työskentelyyn. Työskentelyyn sisältyy 
myös mahdollisuus vanhempien terveysselvityk-
seen tukiyksikön sairaanhoitajan toteuttamana.

Intensiivityöhön haetaan lastensuojelun sosiaa-
lityöntekijän kautta.

KESTO JA TAVOITTEET

Intensiivityössä perhe saa oman työparin, joka 
tapaa perhettä erilaisilla kokoonpanoilla yleensä 
3–5 kertaa viikossa. Tyypillisesti intensiivityössä 
on nuoren omia tapaamisia, vanhempien omia 
tapaamisia sekä perheen yhteisiä tapaamisia.
Työskentely käynnistyy yhteisellä aloitusneu-
vottelulla, jossa laaditaan palvelusuunnitelma. 
Tällöin sovitaan mm. yhteydenpidosta, työsken-
telyn tavoitteista sekä työskentelytiheydestä ja 
työskentelyn aikatauluista.

Kokonaisuudessaan intensiivityö kestää noin 1–6 
kuukautta ja sen etenemistä sekä tarpeellisuutta 
arvioidaan kuukausittain yhdessä perheen ja 
nuoren oman sosiaalityöntekijän kanssa.

EI PELKKÄÄ KESKUSTELUA

Intensiivityössä työskennellään usein haasta-
vien aiheiden äärellä ja intensiivityöntekijät ovat 
sitoutuneita löytämään jokaiselle perheelle suju-
vimman tavan toimia. Perheiden kanssa hyödyn-
netään toiminnallisuutta, eli tapaamiset eivät 
ole vain pöydän ääressä istumista. Työskentely 
voi sisältää esimerkiksi liikuntaa, luovia mene-
telmiä tai yhteisiä retkiä ja toimintaa. Yhdessä 
toimiminen tuo perheen yhteen ja vahvistaa per-
heenjäsenten omien äänien löytämistä. Intensii-
vityöntekijät tukevat perhettä uusien kokemus-
ten äärellä.

TYÖSKENTELYN TYYPILLISIÄ TEEMOJA

Intensiivityöntekijöillä on kokemusta nuorten ja 
perheiden tukemisesta erilaisia menetelmiä 
tukena käyttäen.

Yhdessä perheen kanssa pyritään esimerkiksi:

• vahvistamaan luottamusta
• kartoittamaan nuoren vapaa-aikaa
• tukemaan tunteiden käsittelyssä
• auttamaan rajojen asettamisessa
• parantamaan vuorovaikutusta
• tukemaan vanhemmuutta
• tukemaan päihteettömyyttä
• kartoittamaan jatkotuen tarvetta


