
 

Karviaisen perheiden ja työikäisten sosiaalipalveluiden toiminta poikkeusoloissa 

Koronatilanne aiheuttaa kuntalaisissa monenlaisia huolia. Älä jää huoliesi kanssa yksin. Mikäli ko-

et, että sinä, perheesi tai läheisesi tarvitsevat tukea tai olet huolissasi jonkun kuntalaisen sosiaalises-

ta tilanteesta, ovat Karviaisen sosiaalipalvelut tukenasi.  

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perheiden ja työikäisten sosiaalipalvelut toimivat lähes normaa-

lilla vahvuudella poikkeusoloista huolimatta. Ei-välttämättömiä lähikontakteja vältetään hyödyntä-

mällä kaikessa toiminnassa puhelin- ja Skype asiointia.   

Perheiden palvelulinja: 

Perhesosiaalityön ohjaus- ja neuvontapuhelin 044 778 8289 arkisin (klo 8.00 - 15.00)  

Perheneuvola 044-7203157 arkisin (klo 8.00 - 15.00) 

Terapia- ja psykologipalvelut yhteystiedot: www.karviainen.fi 

Nuorisoasema puh: 050-5492087 (klo 8.00-15.00) 

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta   

Äitiysneuvolatoimintaa jatketaan normaalisti poikkeustilanteen aikana valmiuslain asettamat rajoi-

tukset huomioiden. Lastenneuvolatoiminnassa resurssit keskitetään iältään 0 – 1v lasten tarkastuk-

siin ja päivystykselliseen avoneuvolatoimintaan. Ryhmätoiminta on keskeytetty toistaiseksi.    

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto   

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaa keskitetään poikkeustilanteen aikana valmiuslain 

asettamat rajoitukset huomioiden. Koulu ja – opiskeluterveydenhuollon tarkastuksia jatketaan tar-

veharkintaisesti. Tiedotamme koulukohtaisesti tarkastusten jatkumisesta.  

Oman koulun terveydenhoitajan siirtyessä muihin tehtäviin, tavoittaa päivystävän kouluterveyden-

hoitajan p. 0505641552 ma-pe Klo 8-16. Koululääkäripalvelut turvaamme akuutisti niitä tarvitse-

vien kohdalla poikkeustilanteessa (läheteasiat tms.). Koululääkärin ajanvaraus päivystävän tervey-

denhoitajan kautta.    

Alle 22-vuotiaiden ehkäisyneuvonta   

Toimintaa jatketaan normaalisti poikkeustilanteen aikana valmiuslain asettamat rajoitukset huomi-

oiden.   

 

 



TYÖIKÄISTEN SOSIAALITYÖ  

 

 

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti Karvi-

aisen nettisivuilla kohdassa – Toimeentulotuki - olevan linkin kautta tai kirjallisena. Kirjallinen 

hakemus toimitetaan postitse osoitteeseen Karkkilan sosiaalitoimisto, Valtatie 26, 03600 Karkkila 

tai Vihdin sosiaalitoimisto, Tehtaantie 3, 03100 Nummela. Hakemuksen voi myös jättää sosiaali-

toimiston ulkopuolella olevaan postilaatikkoon.   

Sosiaalitoimistojen palveluneuvonta maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 15.00, 

puhelinnumerot: Karkkila 044 752 1674 ja Vihti 09 4258 2134  

 

Sosiaaliohjaajat 

Vihti maanantaista perjantaihin klo 9-10, puh.09 4258 2129 ja 09 4258 2564   

Karkkila maanantaista perjantaihin klo 9-12, puh. 044 752 1674  

Aikuistumisen tuki/jälkihuolto klo 9-10 puh. 09 4258 3997  

  

Sosiaalityöntekijät puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 9-10:  

Vihti, alle 30-v. asiakkaat, puh. 09 4258 2126 ja 09 4258 2074  

Vihti, yli, 30-vuotiaat asiakkaat, puh. 09 4258 2221 ja 09 4258 2569  

Vihti, maahanmuuttajat, puh. 09 4258 2605  

Karkkila, palveluneuvonnan kautta, puh. 044 752 1674  

Karkkila, maahanmuuttajat, puh. 09 4258 2587  

Aikuistumisen tuki/jälkihuolto puh. 09 4258 2456 

 

Vammaispalvelut  

 

Vammaispalvelussa on 23.3.2020 alkaen käytössä laajennettu puhelinaika. Uusi puhelinaika on 

maanantaista perjantaihin klo 9-12. Puhelinnumerot ovat (09) 4258 2170, (09) 4258 2385, (09) 

4258 2536, (09) 4258 2537.  

 

Hakemukset toimitetaan postitse normaaliin tapaan osoitteeseen Perusturvakuntayhtymä Karviainen 

/ Vammaispalvelut, PL 114, 03101 Nummela 

 

YHTEYDENOTOT SÄHKÖPOSTILLA 

 

Sähköpostia voi lähettää osoitteisiin vammaispalvelut@karviainen.fi tai aikuissosiaali-

tyo@karviainen.fi 

 

Tiedoksi, että sähköposti ei ole tietoturvallinen tapa käsitellä asiakastietoja ja viranhaltijat voivat 

sähköpostitse antaa vain yleistä neuvontaa. 
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