
                   

         TIEDOTE     

Kunnista ja tuki- ja sijaisperheistä on kysytty ohjetta tukiperhekäyntien toteuttamiseen tai perumiseen sekä sijoi-
tettujen lasten ja vanhempien tapaamisten toteuttamiseen tai perumiseen lasten ja perheenjäsenten suojaa-
miseksi koronatartunnoilta.  
 

- Valtakunnalliset yleisohjeet ja säädökset huomioon ottaen kunnat tekevät kunta- ja asiakaskohtaisia ratkai-
suja turvaten lasten kiireellisen ja välttämättömän hoidon turvallisen järjestämisen.    

- Lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät ovat avainasemassa suunnitelmista poikkeavien taukojen sopi-
misessa kunkin lapsen ja perheiden tilanteet tuntien. Erityistä huomiota on kiinnitettävä hyvin haavoittu-
vassa asemassa olevien lasten ja perheiden tilanteiden hoitamiseen ja palvelujen toimivuuteen myös poik-
keusoloissa.  

- Suositellaan käyttämään etäyhteyksiä yhteydenpidon toteutuksessa silloin kun se on mahdollista ja lapsen 
edun mukaista, lähikontakteissa tapahtuvan koronaviruksen leviämisen minimoimiseksi.   

- Lapsi- ja perhekohtaista tilannearviointia vaativissa tilanteissa yhteyttä otetaan ja asioista neuvotellaan ensi-
sijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla lapsen asioista vastaavan työntekijän tai johtavan viran haltijan 
kanssa. Yhteydenotoissa pyydetään huomiomaan asian kiireellisyys.  

- Akuuteissa, välitöntä reagointia vaativissa kiireellisissä ja välttämättömissä sosiaalihuollon asioissa yhteyttä 
tulee ottaa suoraan Pohjois-Savon sosiaalipäivystykseen 044 718 3930, mikäli lapsen asioista vastaavaa sosi-
aalityöntekijää ei tavoiteta.   
  

Tukiperheessä käynnit ja tapaamiset perutaan lapsen tai/ja perheiden perheenjäsenten  
- sairaustapauksien sattuessa   
- hengitystieinfektion vuoksi  
- riskiryhmiin kuulumisen perusteella  
- koronavirukselle altistumisen tai koronavirukseen sairastumisen vuoksi  
- ulkomaanmatkalta paluun jälkeisen 2 viikon ajalta  
- lähikontaktien määrän minimoimiseksi, milloin tauko toteutukseen arvioidaan mahdolliseksi  

 
Tietoa koronaviruksesta 

Koronaviruksesta on mahdollista saada tietoa valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta p.  0295 535 535.  
Puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta arkisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15.  
Numerosta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta löydät viimeisimmät tiedot koronvirustilanteesta sekä hoito-
ohjeita: 

 Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19  
 Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta  

 
Kuntaliiton kokoamia tiedotteita 

 https://www.kuntaliitto.fi/koronavirus  
 
Perhehoitoliitto päivittää sivustoilleen perhehoitoa koskevaa ajankohtaista 

 https://www.perhehoitoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet_ja_uutiset  
 
Yleispätevää ohjetta tässä muuttuvassa tilanteessa on hankalaa laatia, tulokulmat ja käytännön tilanteet ovat niin 
moninaiset  
 
Tarvittaessa olemme tukena pohdinnoissanne  
 
Terveyttä kevääseenne!  
 
Anna Mehtonen ja Tarja Pitkänen  
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