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SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMINTA KOSKIEN LAPSIA, NUORIA JA PERHEITÄ 

KORONAVIRUSTILANTEEN AIKANA  

Noudatamme terveysviranomaisten suosituksia ja linjauksia. Tässäkin tilanteessa pidämme erityisesti 
huolta pienimmistä. Yhdessä selviämme tästä!  
 
 
Lasten neuvola jatkaa toimintaansa normaalisti toistaiseksi. Muita sisaruksia ei oteta mukaan 
vastaanotolle, vaikka ovat terveitä. Kotikäynnit vastasyntyneille hoidetaan kuten tavallisesti, 
lisätietoa annetaan puhelimitse, niin että itse käynti lyhenee. 
Lastenpuhelinneuvonta toimii normaalisti: puh. 06 786 1234, maanantai - perjantai klo 8 – 14 
 
Kouluterveydenhuolto – Peruskoulu, luokat 1 – 9. Rajoitettu toiminta. Suunniteltuja lääkärikäyntejä, 
rokotuksia ja lakisääteisiä terveystarkastuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan, oppilaat 
kutsutaan erikseen. Käynnit edellyttävät, ettei ole flunssan tai hengitystieinfektion oireita. Muu 
yhteydenotto hoidetaan niin pitkälle kuin mahdollista puhelimitse. Välttämättömät käynnit varataan: 
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon puhelinneuvonta 06 786 1235, maanantai-perjantai klo 9-15 tai 
Ehkäisypuhelinneuvonta 06 786 1245, maanantai – perjantai klo 12 – 15. 
 
Kouluterveydenhuolto – Toinen ja kolmas aste. Rajoitettu toiminta. Kutsuntatarkastukset ja 
rokotukset järjestetään aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa opiskelijaan otetaan 
yhteyttä erikseen. Käynnit edellyttävät, ettei ole flunssan tai hengitystieinfektion oireita. Muu 
yhteydenotto hoidetaan niin pitkälle kuin mahdollista puhelimitse. Välttämättömät käynnit varataan: 
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon puhelinneuvonta 06 786 1235, maanantai-perjantai klo 9-15 tai 
Ehkäisypuhelinneuvonta puh. 06 786 1245, maanantai – perjantai klo 12 – 15. 
 
Nuorisoasema Fiilis jatkaa toimintaansa, vain ajanvarauksella. Puhelinkontakti, jos on flunssan tai 
hengitystieinfektion oireita.  
044 785 1216, maanantai-perjantai klo 8-16. 
 
Lasten ja nuorten poliklinikka jatkaa toimintaansa, mutta suurin osa yhteydenotoista tapahtuu 
puhelimitse. Käynti poliklinikalla edellyttää, ettei ole flunssan tai hengitystieinfektion oireita. 
Puhelinajat kuten aikaisemmin: 
Sairaanhoitaja, hoitoon liittyvät kysymykset: 06 786 2158 arkisin klo 8 – 9 sekä klo 12:30-13 
 
Lasten ja nuorten psykiatrisella vastaanotolla toiminta jatkuu, mutta enemmän yhteyksiä 
puhelimitse ja käynti edellyttää, ettei ole flunssan tai hengitystieinfektion oireita. 
Päivystävä hoitohenkilökunta 050 354 8077 maanantai – perjantai klo 12 – 14 
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Fredrika-klinikan toiminta jatkuu, mutta suurin osa yhteydenotoista tapahtuu puhelimitse tai 
digitaalisten apuvälineiden kautta. Poliklinikan henkilökunnan tavoittaa puhelimitse numeroista 
050 436 7468 ja 046 923 5382, maanantai – perjantai klo 8 – 16. 
Uusia selvitysjaksoja ei yleisesti aloiteta valmiuslain voimassaoloajan aikana. 
 
Perhetyö/kotipalvelu lapsiperheille: Tapaamiset lasten ja vanhempien kanssa jatkuvat sovitusti 
mahdollisuuksien mukaan, mikäli kaikki ovat terveitä. 
Välttämätön kotipalvelu, sosiaalilain §19 mukaan, annetaan turvaamaan perheen huolenpitotehtäviä. 
Perhepalveluiden yksikkö 044 787 7280, maanantai – perjantai klo 8-16. 
 
Palvelutarpeen arvioinnin yksikkö: Toiminta jatkuu toistaiseksi normaalin tapaan. 
Sosiaalipäivystyksen puhelinnumero on 044 7851 726, maanantai – perjantai klo 8 – 16. 
Muina aikoina voi ottaa yhteyttä Pohjanmaan sosiaalipäivystykseen, puh. 06 3252 347 
Kiireelliset arvioinnit tehdään normaalisti. Jos on huoli lapsen hyvinvoinnista tai kysymyksiä, voi ottaa 
yhteyttä palvelutarpeen arvioinnin yksikköön. Asiakastapaamisia varataan perhepalvelukeskukseen, 
mikäli ei ole flunssan oireita. Tarvittaessa kotikäyntejä perheisiin voidaan tehdä, mikäli perheessä ei 
ole flunssan oireita. 
 
Lastensuojelu: Tapaamiset lasten ja vanhempien kanssa jatkuvat sovitusti, mikäli kaikki ovat terveitä. 
Kiireelliset lastensuojelutapaukset hoidetaan, vaikka lapset tai perhe ovat karanteenissa/eristyksessä. 
Kiireelliset lastensuojeluasiat 044 785 1726 maanantai-perjantai klo 8-16. 
 
Vammaishuolto on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 050 553 1707, arkisin klo 8 – 16.  
Välttämättömät kotikäynnit tehdään edellyttäen, ettei kenelläkään ole flunssan oireita. 
Kuntoutusohjaus jatkuu siellä missä se nähdään välttämättömäksi. Työtoiminta on tauolla. 
 
Aikuissosiaalityön vastaanotto on avannut kaksi uutta puhelinlinjaa asiakaspalveluun.  
044 403 8573 ja 044 403 8582, maanantai-perjantai klo 8-12 ja 13- 16. Asiakaskontaktit pyritään 
hoitamaan ensisijaisesti puhelimitse. Kiireellisille asiakkaille ja niille, joilla ei ole puhelinta, tullaan 
avaamaan päivystysvastaanotto, jolloin paikalle voi tulla ilman ajanvarausta. 
Flunssaoireisten/sairaiden toivotaan olevan yhteydessä puhelimitse. 
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