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Perheneuvo on ohjausta ja neuvontaa 
lapsiperheille

Perheneuvo on käytettävissä silloin, kun haluat keskustella 
elämäntilanteestasi, kysyä neuvoa tai vaihtoehtoja 
asiointiin ja arjen kysymyksiin liittyen. 

Perheneuvossa työskentelee oman paikkakuntasi lasten, 
nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia. 
Tarvittaessa Perheneuvo ohjaa ja neuvoo oikean palvelun 
perheellenne.

Voidaan toteuttaa esimerkiksi puhelimitse, sähköisesti, 
kotikäynnillä.

Perheneuvosta saat myös tietoa paikkakuntasi tarjoamista 
mahdollisuuksista, tapahtumista ja palveluista 
lapsiperheille.
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Toimimme yhdessä perheen parhaaksi

Perheneuvoverkosto koostuu nimetystä
• ydintiimistä

- vastaa yhteydenottoihin
- tekee tarvittaessa kotikäyntejä

• asiantuntijaverkostosta
- perheen ja ydintiimin tukena
- laajasti osaamista käytettävissä

• kehittäjävanhempia mukana 
verkostossa 

Perheneuvoverkosto 
• koordinoitua ja suunnitelmallista
• kuntakohtainen
• kokoontuu säännöllisesti

Mukana on kunnan, sote-kuntayhtymien, 
järjestöjen ja seurakuntien toimijoita.
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Perheneuvoverkoston keskeiset 
tehtävät
• Tarjota perheille yksi yhteydenottokanava koko verkostoon 

(tulemalla kohtaamispaikkaan, puhelimitse, sähköisesti)

• Koordinoida ja yhteen sovittaa paikallista avointa 
toimintaa, vertaistuellisia ryhmätoimintoja ja perheille 
tarjottavaa varhaista tukea

• Rakentaa toimijoiden yhteinen, perhelähtöinen 
tiedottamiskäytäntö lasten, nuorten ja perheiden 
palveluista organisaatio- ja palvelukohtaisen tiedottamisen 
sijaan
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Kuinka toimimme Perheneuvotyössä?

• Vastaamme puheluihin soittoaikana ja sähköisiin 
yhteydenottoihin 1-3 arkipäivän aikana

• Toimimme perheen suostumuksella

• Teemme neuvonta- ja ohjaustyötä, josta emme kirjaa 
henkilötietoja

• Tarvittaessa saatamme perheen tarpeen mukaiseen 
palveluun. Palveluissa noudatetaan niitä koskevia lakeja ja 
ohjeita. 

• Työntekijällä on lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus, esim. 
lastensuojeluilmoitus
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Kuntakohtainen Perheneuvo toimii tai 
on suunnitteilla Etelä-Savossa

• Juva

• Kangasniemi

• Mikkeli

• Mäntyharju

• Puumala

• Rantasalmi

• Savonlinna

Mukana Perheneuvotyössä on myös kuntien 
sote-palvelujen tuottajia, kuten Essote, Sosteri ja 
Terveystalo (Rantasalmi).
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Etelä-Savon Perheneuvot apunasi
• Juvan Perheneuvo: sähköinen yhteydenotto https://essote.perheneuvo.fi/

• Kangasniemen Perheneuvo: sähköinen yhteydenottohttps://essote.perheneuvo.fi/

• Mikkelin Perheneuvo: puhelin 040 1294818 ma klo 13-15, ke 16-18, pe 8-10 ja sähköinen yhteydenotto 
essote.perheneuvo.fi/

• Mäntyharjun Perheneuvo: sähköinen yhteydenotto https://essote.perheneuvo.fi/

• Puumalan Perheneuvo: sähköinen yhteydenotto https://essote.perheneuvo.fi/

• Rantasalmen Perheneuvo: puhelin 040 161 5028 arkisin klo 7:30-9:00 ja sähköinen yhteydenotto 
www.rantasalmi.fi/perheneuvo/

• Savonlinnan Perheneuvo: puhelin 015 527 7000 arkisin klo 8-15 sekä sähköinen yhteydenotto ja chat
www.sosteri.fi/luukku

lapeetelasavo.com

https://essote.perheneuvo.fi/
https://essote.perheneuvo.fi/
https://essote.perheneuvo.fi/
https://essote.perheneuvo.fi/
https://essote.perheneuvo.fi/
http://www.rantasalmi.fi/perheneuvo/
http://www.sosteri.fi/luukku


lapeetelasavo.com

Lisätietoja:

• kuntasi perheneuvosta 

• perhekeskuskoordinaattori 

Hanna Kokkonen

hanna.kokkonen@essote.fi

Taustakuvat dioissa 4-7 STM kuvapankki
lapeetelasavo.com
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Kaikki hyötyvät Perheneuvotyöstä!

• perheet ovat oikeassa paikassa ottaessaan 
yhteyttä Perheneuvoon

• työntekijöillä laaja verkosto käytettävissään 
perheiden parhaaksi

• perheiden tarpeet tulevat huomioiduksi aiemmin  
erityisten palveluiden tarve vähenee

Ei ole niin pientä tai suurta kysymystä, 
ettei sitä voisi kysyä Perheneuvosta!
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