
Kirkon perheneuvonnan järjestäminen poikkeustilanteessa  

 
 

Valtioneuvoston 4.5.2020 julkaisema linjaus sallii enintään 50 hengen kokoontumiset 1.6.2020 al-
kaen. Linjaus avaa mahdollisuuden toteuttaa seurakunnan kokoontuvaa ja kasvokkain tapahtu-
vaa toimintaa tämän henkilörajauksen ja muut turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Ohjeistuksia 
antavat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), maakunnalliset aluehallintovirastot (AVI) sekä 
KELA koskien kuntoutuspsykoterapiaa. Tämä suositus on laadittu näiden tahojen ohjeistusten mu-
kaisesti.  Kirkkohallitus suosittelee, että kirkon perheneuvonnan järjestämisessä otetaan huomioon 
myös toukokuun aikana tulevat hallituksen soveltamisohjeet sekä aluehallintovirastojen tulossa ole-
vat määräykset. Valtioneuvoston linjauksen pohjana toimiva raportti koronakriisin vaikutuksista (ns. 
Hetemäen raportti) muistuttaa (s. 44–46), kuinka rajoitustoimenpiteet ovat joissain tilanteissa 
haaste lapsen oikeuksien toteutumiselle. Kriisi on esimerkiksi lisännyt alkoholinkäyttöä sekä lähi-
suhde- ja perheväkivaltaa (s. 54.) 
 
THL:n julkaisemista mallinnuksista käy ilmi, että epidemiatilanteen odotetaan jatkuvan loppuvuo-
den 2020 ajan. Tautitilanne on erilainen eri puolilla Suomea ja siksi alueellisen tilanteen seuraami-
nen on erityisen tärkeää. Joustoa on tarpeen käyttää kasvokkain tapahtuvien ja videovälitteisesti tai 
puhelimitse tapahtuvan perheneuvonnan suhteen sen mukaan, mikä tilannekuva alueellisesti on ja 
kuinka ohjeistuksia antavat toimijat (mm. THL, AVI ja KELA) linjaavat.   
 
Kirkkohallitus suosittelee ohjeiden mukaisesti asteittaista ja hallittua kasvokkain tapahtuvaa perhe-
neuvontaa 1.6.2020 alkaen videovälitteisen ja puhelimitse tapahtuvan perheneuvonnan rinnalle. 
Työskentelytavan valinnassa on lähdettävä asiakkaan tarpeista ja hänen oikeudestaan saada hänelle 
sopivinta hoitoa tilanteeseensa.   
 
Kasvokkain tapaaminen sisältää aina riskin koronavirukselle altistumisesta. Alueellinen tautitilanne 
ja keskusten käytettävissä olevat tilat vaihtelevat. Tämän vuoksi turvallisuusriskit on kartoitettava 
ja ratkaistava paikallisesti.  
 
Riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden kohdalla päätöksen työtehtävien hoitamisesta tekee työan-
taja työterveyshuollon kanssa tehdyn arvion pohjalta. 
 
Koska mallinnusten mukaan epidemiatilanne jatkunee ainakin vuoden 2020 ajan, on suositeltavaa 
ottaa käyttöön ns. hybridimalli, jossa kasvokkain tapahtuvan perheneuvonnan rinnalla tarjotaan vi-
deovälitteistä ja puhelimitse tapahtuvaa perheneuvontaa.  
 
Perheasiain neuvottelukeskusten tulee huomioida työtiloissaan turvallisuusvälit sekä hygienia. Etu-
käteen on mietittävä toimintasuunnitelma mahdolliseen altistumistilanteeseen, koronaepäilyyn, 
flunssan oireisiin ja karanteeniin joutumisen suhteen.  
 
Epävarmuuden, muuttuvan tilannekuvan sekä vaihtuvien toimintatapojen keskellä eläminen herät-
tää ristiriitaisia tunteita. Riskeihin liittyvistä huolista, peloista ja muista tunteista on hyvä puhua yh-
dessä.  
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