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31 §
Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelun yksiköiden tilapäi-
set sulkemiset ja toiminnan tilapäiset supistamiset kesällä 2020

HEL 2020-006328 T 05 00 00

Päätös

Perheiden erityispalvelut

Perheneuvola, terapeuttinen vauvaperhetyö, pariterapia, lasten puhete-
rapia ja neuvolan psykologipalvelut on suljettu ajalla 13. - 26.7.2020.

Neuvola-ja perhetyö

Jakomäen neuvola on suljettu ajalla 22.6. - 9.8.2020. Palvelut järjeste-
tään Puistolan neuvolassa.

Maunulan ja Paloheinän neuvolat ovat suljettu ajalla 22.6. - 9.8.2020. 
Palvelut järjestetään Oulunkylän neuvolassa.

Munkkiniemen neuvola on suljettu ajalla 22.6. - 9.8.2020. Palvelut jär-
jestetään Töölön neuvolassa.

Pitäjänmäen neuvola on suljettu ajalla 22.6-9.8.2020. Palvelut järjeste-
tään Haagan ja Malminkartanon neuvoloissa.

Vuosaaren äitiys-ja lastenneuvola on avoinna ajalla 15.6. - 9.8.2020 
arkisin klo 8.00 – 16.00 (avoinna normaalisti ma-pe klo 7.00 -19.00).

Itäkadun äitiys- ja lastenneuvola on avoinna ajalla 15.6. - 9.8.2020 ar-
kisin klo 8.00 – 16.00 (avoinna normaalisti ma-pe klo 7.00 – 19.00).

Kallion äitiys- ja lastenneuvola on avoinna ajalla 15.6. – 9.8.2020 arki-
sin klo 8.00 -16.00 (avoinna normaalisti klo 7.00 - 19.00).

Neuvolassa on supistettu toiminta 15.6. - 9.8.2020 Neuvolan keskitetyn 
puhelinpalvelun supistettu aukiolo on klo 8.00 -13.00 ja chat-palvelun 
supistettu aukiolo on klo 11.00 – 13.00 sekä avoimien neuvoloiden pal-
velut ovat suljettu ajalla 1.6.-31.8.2020.

Terveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset tehdään äitiysneu-
volan määräaikaistarkastusohjelman mukaisesti ja lasten terveystar-
kastukset1½ vuoden ikään saakka
Pandemia-aikana rokottamatta jääneille ja kesällä 4- ja 6 –vuotta täyt-
täville lapsille tarjoamme määräaikaistarkastuksiin kuuluvat rokotukset 
15 minuutin erillisinä rokotusaikoina.
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Muut neuvolatarkastukset toteutetaan keskittämisajan ulkopuolella. 
Sähköinen ajanvaraus ei ole käytössä.

Samalla perhe-ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kunta-
laisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen sekä toiminnan ja aukioloaikojen 
supistamisen syynä on kesäloma-ajasta johtuva vähentynyt palvelutar-
ve sekä henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4§:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja 
päättää toimintayksiköiden aukioloaikojen tilapäisistä muutoksista ja 
aukioloajoista. 
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