
Ota yhteyttä perheneuvolaan, kun 

 • olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvistä asioista
 • haluat keskustella lapsesi kehityksestä, vanhemmuudesta tai kasvatuksesta
 • lapsellasi on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa
 • kotona on ristiriitoja, joihin toivot selvittelyapua
 • perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita
 • perheessä harkitaan avioeroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta  
              selviytymiseen

Perheneuvola palvelee Inkoon ja Siuntion asukkaita joustavin aukioloajoin. Käynnit ovat 
maksuttomia ja luottamuksellisia. Perheneuvolassa työskennellään suomen ja ruotsin  
kielellä.

Perheneuvolan tiimissä työskentelevät psykologi ja perheterapeutti/sosiaalityöntekijä.

Yhteydenotto ja ajanvaraus 

puh. 044 7139797
puhelinaika ma-pe 13-14
perheneuvola.siuntio@humana.fi 
perheneuvola.inkoo@humana.fi

Perheneuvolapalvelut Inkoossa ja Siuntiossa 
Perheneuvola tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa

Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija. Tarjoamme vastuullisesti yksilöllisiä sosiaali- ja hoivapalveluita 
lähellä ihmistä ja perheen arkea. Palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys ovat meille tärkeitä asioita. Humanalla on 
16000 työntekijää, joista Suomessa 2500. Me kaikki työskentelemme yhteisen vision eteen: ”Jokaisella on oikeus hyvään 
elämään. Kyllä, jokaisella”

www.humana.fi

Vastaanotto 

Nahkurinkatu 10 as 7
08100 Lohja



Ta kontakt med familjerådgivningen ifall,

 • du är orolig över ditt barns beteende eller gällande barnets känsloliv
 • du vill diskutera gällande ditt barns utveckling, föräldraskap. eller gällande uppfostran
 • om ditt barn har problem i daghemmet, i skolan eller med kompisar
 • det är konflikter i hemmet, till vilka du önskar stöd att reda upp
 • familjen har upplevet svåra förluster eller övriga svåra livssituationer
 • i familjen funderas det på separation eller ifall det behövs stöd för att klara sig efter 
   separation

Familjerådgivningen betjänar Sjundeå och Ingå kommuns invånare. Öppethållningstiderna är flexibla.  
Besökenär kostnadsfria och konfidentiella. Familjerådgivningens tjänster erbjuds på finska och svenska.

Arbetet är mångprofessionellt och till teamet hör psykolog och familjeterapeut/socialarbetare.

Kontaktupgifter och tidsbeställning 
tel. 044 7139797
telefontid må-fre 13-14
perheneuvola.siuntio@humana.fi 
perheneuvola.inkoo@humana.fi

Familjerådgivningstjänster 
i Sjundeå och Ingå kommun 

Familjerådgivningen stöder barnfamiljer i olika livssituationer

Mottagning 
Nahkurinkatu 10 as 7
08100 Lohja
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