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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 
VIRANOMAISOHJE 
25.8.2020 

Psykososiaalisen tuen järjestäminen (Covid-näkökulma) 

Tilanne 1 (Huoli herää, henkilökohtainen avuntarve) 
1. Tilanne: ennakointi, sairaudenpelko, oma tai läheisen sairastuminen, kuolemanpelko 
2. Oirekuva: lievä ahdistus, pelko, huonovointisuus, uniongelmat, heikentynyt arjen hallinta 
3. Tuentarve: tarve todetaan, mutta ammattilaisen arvion mukaan tuen tarve on vielä vähäinen. 
4. Toteutus: omahoitosivut, auttavat puhelimet, 3.sektorin tukityö 
5. Ohjaus: Ohjataan pääsääntöisesti digitaalisiin palveluihin, auttaviin puhelimiin ja 3.sektorin 

toimijoihin 

Palvelut 

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n valtakunnallinen kriisipuhelin  

puh. 09 2525 0111 ympäri vuorokauden viikon kaikkina päivinä, ruotsinkielinen linja, Kristelefon, 
puh. 09 2525 0112 ma, ke klo 16-20 sekä ti, to, pe klo 9-13, arabiankielinen linja puh. 09 2525 
0113 ma, ti klo 11-15, ke klo 13-16 ja 17-21 sekä to klo 10-15.   

Rauman Kriisikeskus  

ma-to klo 9-20, pe klo 9-16. Kriisityöntekijän tavoittaa parhaiten klo 9-15 välillä puh. 02 8378 5600. 
Tapaamiset etänä joko puhelimitse, videovälitteisesti tai verkossa.  Lisätietoja kotisivuilta 
mielenterveysseurat.fi/rauma/    

Punaisen ristin (SPR) auttava puhelin poikkeusoloissa  
ma-pe klo 9-21 puh. 0800 100 200 (maksuton)  

Kirkon keskusteluapu 

palveleva puh. 0400 221 180 joka ilta klo 18-24. Kirkon keskusteluapua saa myös verkossa ja 
chatissa.  

Rauman seurakunnan päivystävä pappi  

puh. 044 769 1301 päivittäin klo 9-20. Kirkkoherranvirasto palvelee puhelimitse numerossa puh. 02 
8377 5300   

Nortamon Perhekeskus 

Korona-ajan lapsiperheiden psykososiaalisen tuen puhelin ma-pe klo 12-13 puh. 044 403 2694, 
13-22-vuotiaat nuoret ja heidän vanhempiensa Korona ajan psykososiaalisen tuen puh. ma-pe klo 
12-13 puh 044 403 2051  

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
lasten ja nuorten puhelinpuh. 116 111 ma–pe klo 14–20  ja la–su klo 17–20. Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Vanhempainpuhelin puh. 0800 92277, ma klo 10–13 ja 17–20, ti 10–13 ja 17–
20, ke 10–13 ja to 14–20.  
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Koronavirustaudin oirearvio  
https://www.omaolo.fi/ 

Koronahuolen ja epävarmuuden sietäminen   
Koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen 

https://www.mielenterveystalo.fi/  Korona-huoli -chat ja Virtuaaliapuri Milli  

https://www.nuortennetti.fi/ 
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