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Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Perheneuvola
Toimintakertomus v. 2018
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Yleistä
Sosiaalihuoltolain myötä kasvatus- ja perheneuvonta on säädetty kunnan lakisääteiseksi
velvollisuudeksi (Sosiaalihuoltolaki 19 §).
Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja
perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja
lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perheneuvolassa on myös lasten puheterapiapalvelut.
Perheneuvolapalvelujen käyttäjinä ovat lapset, nuoret ja perheet sekä lasten ja perheiden kanssa
työskentelevät työntekijät sosiaalitoimessa, koulussa, terveydenhuollossa ja muulla taholla.
Hallinto
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vastaa yhteistoiminta-alueensa kuntien (Kauhava, Evijärvi ja
Lappajärvi) terveys- ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perheneuvola kuuluu psykososiaalisten palvelujen tulosyksikköön,
esimiehenä toimii vs. sosiaalipalvelujen johtaja Elisa Roimaa. Vs.sosiaalipalvelujen johtaja Elisa
Roimaan kanssa on kokoustettu viisi kertaa vuonna 2018 perheneuvolan ajankohtaisista asioista.
Henkilökunta
Psykologi, perheneuvolan tiimivastaava Taru Virrankoski
Psykologi Terhi Oja-Lipasti, toimivapaa 8.1.- 31.12.2018
Sosiaalityöntekijä, perheterapeutti Marjo Sillanpää on irtisanoutunut 1.3.2018
Perheneuvoja Tuomo Kangasluoma, sosiaalityöntekijän sijainen 1.1.- 28.2., 1.3.2018 alkaen
vakinainen
Perheneuvoja Katja Kalijärvi
Puheterapeutti Maarit Koivukangas on ollut perhevapaalla 1.1. - 31.8.2018
Puheterapeutti Sirpa Rintala on jäänyt eläkkeelle 26.9.2018
Toimistosihteeri Marjo Hirsimäki
Toimintaympäristö
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perheneuvola toimii Kauhavalla, Yrittäjäopiston oppilasasuntolassa,
osoite: Kauppatie 107 A 7, 62200 Kauhava
Psykologien, perheneuvojan ja sosiaalityöntekijän lähipalveluja annetaan Alahärmän, Evijärven,
Kortesjärven ja Lappajärven alueella.
Asiakastyö
Kasvatus- ja perheneuvonta-asiakkaat: kauhavalaisia asiakkaita 341 ja käyntejä 772
evijäveläisiä asiakkaita 51 ja käyntejä 97, lappajärveläisiä asiakkaita 57 ja käyntejä 245.
Puheterapia-asiakkaat: kauhavalaisia asiakkaita 212 ja käyntejä 563, evijärveläisiä asiakkaita 43
ja käyntejä 52, lappajärveläisiä asiakkaita 16 ja käyntejä 44.
Lausuntoja ja yhteenvetoja on tehty yhteensä 101 kpl.
Asiakkaaksi hakeutumisen pääsyyt, taulukko ohessa
Perheneuvolassa on pidetty Ihmeelliset vuodet -ryhmä.
Asiantuntija-avun antaminen ja yhteistyö
Toimintavuoden aikana perheneuvolan työntekijät ovat neuvotelleet eri yhteistyötahojen kanssa
asiakkaita koskevista asioista (asiakkaiden luvalla) ja yleisluontoisista asioista.
Yhteistyötä on tehty sosiaalitoimen, koulutoimen, perusterveydenhuollon, psykiatrian ja
päivähoidon kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat lastensuojelu, perhetyö, neuvola,
kouluterveydenhuolto, pikkulapsi-, lasten- ja nuorisopsykiatria, kuraattorit, koulupsykologit,
erityisopettajat, erityislastentarhanopettajat ja esikouluopettajat sekä perusterveydenhuollon
mielenterveyspalvelut.
Perheneuvolan työntekijät ovat osallistuneet lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmään ja
neuvolatyöryhmiin.
Yhteistyössä nuorisopsykiatrian poliklinikan kanssa on toteutunut kaksi kertaa kuukaudessa
nuorisopsykiatrin konsultaatio ja potilasvastaanotto perheneuvolassa.
Puheterapeutti on osallistunut asiakkaittensa foniatrin konsultaatiokäynnille Seinäjoen
Terveystalolla.
Psykologi Taru Virrankoski oli mukana asiantuntijana hankkeessa Neuropsykiatrisesti oireilevien
lasten, nuorten ja heidän perheidensä palveluverkko Etelä-Pohjanmaalla. Palveluverkko julkaistiin
joulukuussa 2018 Terveysportissa.
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Näyttöön perustuvien menetelmien levittäminen, Ihmeelliset vuodet –
vanhemmuusryhmämenetelmä, LAPE Etelä-Pohjanmaa (Etelä-Pohjanmaan Lasten ja perheiden
palvelujen kehittämishanke 2017 - 2018) jakoi kunniamainintoja 21.11.2018, psykologi Taru
Virrankoski ja perheneuvoja Katja Kalijärvi saivat kunniamaininnat.
Tiedotus- ja vaikutustoiminta
Yle haastatteli psykologi Taru Virrankoskea Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmään liittyen.
Psykologi Taru Virrankoski on osallistunut LAPE-hankkeen seuraaviin työryhmiin: Vanhemmuuden
ja parisuhteen tuki, Eroauttaminen ja väkivallan ehkäisy, Kasvun tuki.
Perheneuvola on ollut edustettuna Lasten ja nuorten ja perhepalveluiden johtamisverkostossa ja
Perhekeskustyöryhmässä.
Psykologi Taru Virrankoski oli luennoimassa LAPE-hankkeen Eron edessä illoissa Seinäjoella,
aiheena Vanhempien ero lapsen silmin 17.4. ja 19.9.2018.
Koulutus
Psykologi ja perheneuvojat ovat osallistuneet alueelliseen perheneuvolapäivään Vaasassa.
Perheneuvolan työntekijät ovat osallistuneet Lasten- ja nuorisopsykiatrian koulutuskokonaisuuteen.
Psykologi Taru Virrankoski ja perheneuvoja Tuomo Kangasluoma ovat aloittaneet perhe- ja
pariterapian psykoterapeuttiopinnot.
Puheterapeutti on osallistunut kirjaamiskoulutukseen sekä Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin
häiriöiden arviointi ja kuntoutus 0-5 -vuotiailla lapsilla -koulutukseen.
Työnohjaus
Psykologi ja perheneuvojat ovat osallistuneet työnohjaukseen.

Asiakkaaksi hakeutumisen pääsyyt v. 2018
Aikuisten omat ongelmat
Akuutit kriisitilanteet
Erotilanteeseen liittyvät kysymykset
Herkkyysoireet
Huolto- ja tapaamisasiat
Kasvatuskysymykset/vanhempien tukeminen
Kehitystasotutkimus
Kouluvalmiustutkimus
Kuntoutustarpeen arvio/pene
Lapsen käyttäytymisongelmat
Lapsen psykosomaattiset oireet
Lapsen tunne-elämän ongelmat
Lausuntopyyntö
Muu syy
Oppimiseen liittyvä tutkimus
Palvelutarpeen arviointi SHL:n 36§
Perheenjäsenten väliset ristiriidat
Perheväkivalta
Puolisoiden väliset ristiriidat
Seks. hyväksikäytön asiat
Useiden perheongelma
Epäselvä puhe
Kielellinen häiriö
Puhetutkimus
Viivästynyt puhe
Änkytys
Äännevirhe

8
9
19
7
4
7
12
7
3
37
2
72
5
3
2
15
9
32
22
4
2
1
58

