
 

 

Perheiden palvelulinjan toiminta poikkeustilanteessa 18.3.-13.4.2020 
 
              Perheidenpalvelulinjan konsultaatio- ja neuvontapuhelin alkaen 23.3.20 puh: 044-0190547 

 
Perheneuvola 
Perheneuvolapalveluissa suorien asiakasvastaanottojen määrä vähenee jonkin verran poikkeustilanteesta johtuen. Per-
heille tarjotaan vaihtoehtoisesti puhelinneuvontaa sekä etänä toteutettavaa asiakastyötä esimerkiksi puhelimen välityk-
sellä tai skypen kautta perheen hyväksyessä tämän mahdollisuuden. 
Perheneuvolan päivystysvastaanottotoiminta turvataan. 
Yhteys perheneuvolaan toimistosihteerin kautta ma-pe klo 9-14.00 puh: 044-7203157 
 
Terapia- ja psykologipalvelut 
Puheterapia, toimintaterapia ja psykologipalveluissa suorien ajanvarausvastaanottojen määrä vähenee poikkeustilan-
teesta johtuen. Psykologien valmius kriisityöhön ylläpidetään.  
Oman alueen alle kouluikäisten psykologit ja koulupsykologit tavoittaa puhelimitse ma-pe Klo 08.00 – 16.00 
Toiminta- ja puheterapeuttien, sekä psykologien yhteystiedot löytyvät www.karviainen.fi- sivustolta. 
Terapia- ja psykologipalvelujen asiakastyön tilannetta arvioidaan viikoittain.  
 
Nuorisoasema 
Nuorisoasemalla turvataan palvelut sekä vastaanottotoiminnan että etäpalveluiden avulla. Jos nuori suostuu, voi kohtaa-
misissa hyödyntää esimerkiksi skype-yhteyksiä. 
Nuorisoaseman puh: 050-5492087 
 
Ammatilliset tukihenkilöt 
Ammatillisten tukihenkilöiden toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan poikkeustilanteen aikana valmius-
lain asettamat rajoitukset huomioiden. Sellaisia harrastusmuotoja, jotka poikkeusoloissa eivät ole suositeltavia (kuntosalit 
yms.), vältetään. 
 
Lapsiperheiden kotipalvelu 
Lapsiperheiden kotipalvelun toimintaa jatketaan normaalisti poikkeustilanteen aikana valmiuslain asettamat rajoitukset 
huomioiden. Kotipalvelun henkilöstöä siirretään mahdollisesti muihin tehtäviin tilanteen niin vaatiessa.  
 
Perhesosiaalityö ja lastensuojelu 
Toimintaa jatketaan normaalisti poikkeustilanteen aikana valmiuslain asettamat rajoitukset huomioiden. Verkostopalave-
reita karsitaan ja siirrytään puhelimitse tehtäviin arvioihin perheen tilanteen niin salliessa.  
Virka-aikainen sosiaalipäivystys toimii normaalisti poikkeustilanteen aikana.  
HOPE Sairaanhoitajat 
Toimintaa jatketaan normaalisti poikkeustilanteen aikana valmiuslain asettamat rajoitukset huomioiden. 
Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta 
Äitiysneuvolatoimintaa jatketaan normaalisti poikkeustilanteen aikana valmiuslain asettamat rajoitukset huomioiden. 
Lastenneuvolatoiminnassa resurssit keskitetään iältään 0 – 1v lasten tarkastuksiin ja päivystykselliseen avoneuvolatoimin-
taan. Ryhmätoiminta keskeytetään toistaiseksi.  
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaa keskitetään poikkeustilanteen aikana valmiuslain asettamat rajoitukset 
huomioiden. Koulu ja – opiskeluterveydenhuollon tarkastuksia jatketaan tarveharkintaisesti. Tiedotamme koulukohtai-
sesti tarkastusten jatkumisesta. Kouluterveydenhuollon henkilöstöä siirretään muihin tehtäviin tilanteen niin vaatiessa.  
Oman koulun terveydenhoitajan siirtyessä muihin tehtäviin, tavoittaa päivystävän kouluterveydenhoitajan p. 
0505641552 ma-pe Klo 8-16. Koululääkäripalvelut turvaamme akuutisti niitä tarvitsevien kohdalla poikkeustilanteessa 
(läheteasiat tms). Koululääkärin ajanvaraus päivystävän terveydenhoitajan kautta, yhteystiedot yllä.  
Alle 22-vuotiaiden ehkäisyneuvonta 
Toimintaa jatketaan normaalisti poikkeustilanteen aikana valmiuslain asettamat rajoitukset huomioiden. 
Mahdollisuuksien mukaan keskitetään toiminta puhelimitse tehtäviin hoitokontakteihin asiakkaan tilanteen niin salliessa.  

http://www.karviainen.fi-/


 

 

 
 


