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Ajankohtainen tilanne

Jyväskylässä
• Koronaepidemia vaikuttaa suuresti koko yhteiskuntaan ja 

palveluihin

• Jyväskylä pandemia on kiihtymisvaiheessa ja tilanne  

vakava

• Paikallinen terveyden- ja sairaanhoito, hoiva ja muu 

tarvittava tuki suunnitellaan lainsäädännön sekä 

kansallisten ohjeiden ja suositusten mukaisesti

Alueelliset ohjeet:

• https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona

• https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/voimassa-olevat

• https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-03-20_tukea-

lapsille-nuorille-ja-heidan-perheilleen-jyvaskylassa
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Palveluiden toteutus

• Palvelujen toteuttamisessa huomioidaan alueellinen 

epidemiatilanne

• Asiakkailla on aina oikeus lakisääteisiin palveluihin

• Palvelut toteutuvat monipuolisesti 

– sähköiset ja etäpalvelut laajasti käytössä

• Epidemiatilanteessakaan perustason sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluja ei voida heikentää, eikä 

niiden viivästyminen saa vaarantaa kenenkään arjessa 

selviytymistä ja turvallisuutta

• Kansallisen rokotusohjelman mukaisista rokotuksista 

tulee huolehtia
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Viestinnän merkitys

• Viestintä koronatilanteesta lapsille ja nuorille

• Lapsilla ja nuorilla on oikeus saada oikeaa ja 

ajantasaista tietoa koronavirus- ja poikkeustilanteesta. 

Kunnissa kannattaa pohtia, miten ajantasainen tieto 

saavuttaa eri-ikäiset ja eri kieliset lapset ja nuoret. Hyviä 

vinkkejä viestintään on esimerkiksi eri järjestöillä sekä 

Ylellä ja Helsingin sanomilla, jotka tuottavat suoraan 

lapsille suunnattua tietoa.

• Viestintä koronatilanteesta eri kieliryhmien 

edustajille
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Poikkeuksellisessa tilanteessa 

huomioidaan

• Koordinoidaan toimintaa ja tehdään yhteistyötä eri 

toimialojen ja 3. sektorin kesken

• Viestitään monipuolisesti ja tarjotaan ajantasaista, 

selkeää tietoa ja tukea

• Hyödynnetään ja suunnataan uudelleen olemassa olevia 

resursseja

• Ylläpidetään palveluita organisoimalla ne uudelleen

• Etäopetuksen aikana toteutetaan ja uudistetaan 

toimenpiteitä

• Järjestetään palveluja etäpalveluina

• Kerätään ja hyödynnetään tietoa
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Vinkkejä perheen korona-arkeen

• https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhene

uvola/perheiden-arki-poikkeusoloissa
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Opiskelu poikkeuksellisessa 

tilanteessa

• Perusopetus lähiopetuksessa, kuitenkin karanteeni ja 

eritystilanteet huomioitava opetuksen järjestelyissä

• Tällä hetkellä 2. aste ja korkea-aste kokonaan 

etäopetuksessa

• Yhteydenpito oppilaisiin ja opiskelijoihin tapahtuu 

pääosin etänä, mutta samalla se voi mahdollistaa 

henkilökohtaisemman yhteydenpidon nuoriin

• On tärkeää, että oppilailla ja opiskelijoilla säilyy yhteys 

koulun ja oppilaitosten tuttuihin henkilöihin

– helpottaa avun pyytämistä silloin, kun sille on tarvetta
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Opiskelu poikkeuksellisessa 

tilanteessa
• Tilanteessa, joissa oppilaat ja opiskelijat viettävät 

suuren osan ajastaan kotioloissa, on erityisen tärkeää, 

että kynnys huolen ilmaisemiseen myös kotona olevista 

ongelmista pidetään mahdollisimman matalana

• Yksi keino tähän on luoda nuorille helposti lähestyttäviä 

yhteydenottokanavia

• Erityisesti sähköisten palveluiden merkitys korostuu

• Sähköisten opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus oli 

arviointitulosten mukaan vielä vähäistä

• Perusopetuksen oppilaat ottaisivat  herkemmin yhteyden 

oppilashuoltoon mieltä askarruttavissa asioissa, mikäli 

tarjolla olisi sähköisiä palveluita
• https://www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus-jyvaskylassa/jyvaskylan-koulujen-

varautuminen-koronavirukseen
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Lasten ja nuorten mielenterveystyö

• Palvelut toimineet monimuotoisesti, terveysturvalliset 

tapaamiset, videovälitteisesti ja sähköisesti (puhelin, 

chat, discord..)

• Yhteistyötä toimijoiden välillä vahvistettu
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Oppilashuolto

• Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä opiskeluhuollon 

kuraattori- ja psykologipalvelut järjestetään normaalisti 

niin pitkään kuin mahdollista

– Perusopetuksen oppilailla ja toisen asteen opiskelijoilla on 

oikeus opiskeluhuollon palveluihin sekä lähi- että 

etäopetuksessa.

• Ammattilaisten on epidemiatilanteessa oltava erityisen 

aktiivisia ja otettava yhteys niihin raskaana oleviin, 

lapsiin, nuoriin ja perheisiin, joista on erityinen huoli

• Palvelujen muutoksista, esimerkiksi siirtymisestä 

etäpalveluihin, tiedotetaan asiakkaille aktiivisesti

• Asiakkaita kannustetaan yhteydenottoihin ja palvelujen 

käyttöön
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Neuvolan ja oppilashuollon palvelut

• Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja 

psykologipalvelut tarjoavat lapsille, nuorille ja perheille 

yksilöllisen tarpeen mukaista tukea

• Seurantaa ja käynnistynyttä tukea jatketaan 

epidemiatilanteessa

• Äitiys- ja lastenneuvolan sekä opiskeluhuollon 

palveluissa huomioitavaa: 

– Asiakaskäynnit, ryhmämuotoinen tuki, monialainen yhteistyö ja 

kotikäynnit toteutetaan paikallisesti annettujen koronaohjeiden 

mukaan

– Puutteet aiemmassa seurannassa, rokotuksissa ja 

oppimistutkimuksissa korjataan
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Äitiysneuvola

• Äitiysneuvolan terveystarkastukset ja lisäkäynnit sekä 

ohjaus ja neuvonta toteutetaan normaalisti.

• Äitiysneuvolatyössä huomioidaan synnytyssairaaloiden 

mahdollisesti muuttuvat käytännöt

– Muutokset voivat kasvattaa neuvolan roolia tuen tarjoajana 

esimerkiksi synnytysvalmennuksessa, synnytyspelon 

käsittelyssä ja imetysohjauksessa

– Perhevalmennus osittain videovälitteisenä ja ajankohtaiset 

ryhmämuotoiset rajaukset huomioiden
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Lastenneuvola

• Lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 

määräaikaiset terveystarkastukset ja lisäkäynnit 

toteutetaan suosituksen mukaisesti

– Kevään hoitojonoja neuvolassa ja kth:ssa purettu

• Lastenneuvolapalvelut turvataan 1,5-vuotiaille ja sitä 

nuoremmille lapsille vaikeassakin paikallisessa 

epidemiatilanteessa

• Leikki-ikäisten käynnit toteutetaan viiveettä, jotta lasten 

kasvun ja kehityksen häiriöt ja perheiden tuen tarpeet 

havaitaan ajoissa
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