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1. PERHENEUVOLA

Milloin hakeutua perheneuvolaan?

o Jos vanhempi tarvitsee tukea vanhempana olemiseen ja toimimiseen, 

esimerkiksi keskustelua lapsen kehityksestä tai arjessa jaksamisesta

o Lapsella tai nuorella on vaikeuksia kotona, päivähoidossa, koulussa tai 

kaverisuhteissa. Vaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi levottomuutena, 

aggressiivisuutena, pelkoina, arkuutena, masennuksena tai fyysisinä 

oireina, kuten vatsakipuina tai päänsärkynä.

o Lastenneuvola / päivähoito / koulu voi ohjata perheen perheneuvolaan, jos 

lapsen kehityksestä on huolta.

o Perhettä on kohdannut kriisi, kuten läheisen kuolema, avioero, työttömyys, 

lapsen tai vanhemman vakava sairaus.

o Perheenjäsenten keskinäisissä suhteissa on pulmia.

o Parisuhteessa on vaikeuksia, kuten jatkuvaa riitelyä, puhumattomuutta, 

avioeron uhka, uskottomuutta tai väkivaltaa.



Miten perheneuvolassa 

työskennellään?

o Työtä tehdään yhdessä lapsen ja koko perheen kanssa. Tarvittaessa 

perheen luvalla tehdään myös yhteistyötä lapsen opettajien, 

terveydenhoitajan tai päivähoidon työntekijöiden kanssa.

o Perheen tapaamiseen osallistuu tavallisesti kaksi työntekijää, psykologi ja 

perheneuvoja.

o Perheneuvolan työmuotoja ovat keskustelu ja puhelinneuvonta, tutkimukset, 

yksilö-, parisuhde- ja perhehoidot, verkostotyö, konsultaatio muille 

viranomaisille sekä perheasioiden sovittelu.

o Perheneuvojat sovittelevat perheasioita vanhempien eron uhatessa tai 

eroamisprosessin kuluessa ja sen jälkeen. Keskustelujen avulla pyritään 

helpottamaan eroon liittyviä järjestelyjä ja tarkastellaan asioita lapsen 

kannalta.

o Konsultoiva lastenpsykiatrian erikoislääkäri tapaa perheitä perheneuvolan 

suosituksesta, vastaanotto noin kerran kuukaudessa.

o Tarvittaessa perheneuvolassa tehdään perustutkimusten jälkeen lähete 

keskussairaalaan lastenneurologian tai lastenpsykiatrian poliklinikalle.

o Perheneuvolan palvelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja 

vapaaehtoisia. Lähetettä ei tarvita, perhe voi varata ajan itse.



2. PERHEOIKEUDELLISET 

PALVELUT

Lastenvalvoja työskentelee seuraavissa tehtävissä:

• Isyyden vahvistaminen

• Elatus- ja tapaamissopimusten vahvistaminen

• Olosuhdeselvitysten laatiminen

• Eroneuvo-työskentely

Lastenvalvojalle voi varata ajan ottamalla häneen suoraan 

yhteyttä joko puhelimen tai sähköpostin välityksellä.



3. PERHETYÖ

PoSassa on kolmenlaista perhetyötä:
• Lapsiperheiden kotipalvelu; kaksi työntekijää, ei vaadi lastensuojelun 

asiakkuutta, myönnetään sosiaaliohjaajan toimesta tietyin kriteerein 

prioriteettijärjestyksessä, painopiste alle kouluikäisten lasten perheissä, 

tavoitteena tukea perheitä arjen apuna.

• Neuvolan pikkulapsiperhetyö; yksi työntekijä, ei vaadi lastensuojelun 

asiakkuutta, myönnetään sosiaaliohjaajan toimesta tietyin kriteerein 

prioriteettijärjestyksessä, painopiste alle 3-vuotiaiden lasten perheissä, 

tavoitteena tukea perheitä riittävän ajoissa.

• Lastensuojelun ammatillinen perhetyö; neljä työntekijää, yhdellä 

painopistealueena ammatillinen tukihenkilötyö, edellyttää lastensuojelun 

asiakkuutta, myönnetään sosiaalityöntekijän toimesta, tavoitteena tukea 

perheitä korjaavan työn keinoin. 

Vanhemmuuden arviointi; sosiaaliohjaaja ja perhetyöntekijät laativat 

sosiaalityöntekijän arvion perusteella kokonaiskartoituksen ja kokoavat 

kirjallisen yhteenvedon arvioinnista.



PERHEKESKUKSEN 

YHTEYSTIEDOT

Käyntiosoite:

Perhekeskus, Torikatu 7 A, 2krs.

• Jokaisella työntekijällä on henkilökohtaiset 

puhelinnumerot, soittoajat sekä sähköpostiosoitteet.

• Yhteystiedot löytyy www.eposa.fi -> Perhekeskus tai 

Perheneuvola

http://www.eposa.fi/

