
Toimintaohje asukkaiden ja läheisten tapaamisten järjestämiseksi asumispalve-
luyksiköissä COVID-19 koronaviruspandemian aikana Virrat-Ruovesi yhteistoi-
minta-alueella.  

 
Tämä ohje on Pshp:n ja THL:n ohjeen mukainen ja se syrjäyttää aiemmin laaditun ohjeen. 
Uusi ohje on voimassa 16.8.2020 saakka, mutta sitä voidaan muuttaa, jos toimintayksikössä 
ilmenee koronavirustartunta, epäily tartunnasta tai tartuntojen määrä alueella kääntyy nou-
suun. Ohjeen perusta on tartuntatautilain (1227/2016) velvoite ryhtyä tartuntojen leviämisen 
estämiseen ja vähentämiseen liittyviin toimenpiteisiin. 

 

STM:n linjauksen mukaan vierailuja asumispalveluyksiköissä voidaan sallia edellyttäen, että niitä 
voidaan turvallisesti toteuttaa. Tämä on tärkeää asukkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn säily-
misen kannalta. Viime kädessä vierailujen sallimisesta päättää kunkin yksikön johtaja, tartun-
tatautilain 17§ mukaisesti. 

 

Vierailut toteutetaan mieluiten erikseen osoitetuissa tiloissa. Tällaisia voivat olla suojatut tapaa-
mispaikat tai -huoneet, joissa tartuntavaara voidaan minimoida etäisyyksiä, suojaimia ja raken-
teita (esim. pleksisuoja) käyttämällä. Tällainen voi olla tapaamisiin varattu huone, johon vieraat 
tulevat suoraan ulkoa tai liikkumalla korkeintaan lyhyen matkan verran yksikön sisätiloissa. STM:n 
ehdotuksen mukaan erillisen tapaamismoduulin järjestäminen yksikön tiloihin voi olla vaihtoehto. 
Läheisten tapaaminen voi säätilanteen salliessa olla helpointa järjestää ulkotiloissa. 
Mahdollisia ulkotiloja ovat esim. yksikön pihatilat, terassit, parvekkeet, tapaamisteltat. Myös 
kävelyretket ovat mahdollisia, jos asukkaan kunto sen sallii. 

 

Kasvosuojalla varustautunut läheinen voi työntää asukasta pyörätuolissa (vaikka etäisyys jääkin 
silloin alle kahden metrin). Koskettelua ei kuitenkaan saa tapahtua. Tapaamisten on syytä pää-
sääntöisesti olla avustajien valvomia. Mikäli ulkoilu tai asukkaan tuominen erikseen järjestettyyn 
tapaamispaikkaan on vaikeaa, voidaan sallia tapaaminen asukkaan huoneessa, jolloin vierailijoi-
den tulee käyttää suu-nenäsuojainta. 

 

Tapaamiseen osallistuvien läheisten määrä tulee olla pieni. Suositeltavaa on rajata läheisten määrä 
kahteen. Tästä voidaan harkinnan mukaan poiketa, jos tapaamiseen varattu tila sen sallii ja on 
muu syy useamman läheisen läsnäoloon (esimerkiksi kaukaa tulevat läheiset). Tapaamisista tulee 
sopia etukäteen. Ulkomailta paluun jälkeen ensimmäisen 14 vuorokauden kuluessa paluusta vie-
railut eivät ole sallittuja. 

 

Normaali vierailuaika on maksimissaan 30 minuuttia, jota tulee noudattaa. Yksikön johtaja voi ar-
vioida yksittäisissä tilanteissa, onko pidempi aika mahdollista asukkaan turvallisuus huomioiden. 
Aika on rajattu sen vuoksi, että erityisjärjestelyt sitovat työvoimaa sekä koronaviruksen tarttumis-
riskin vähentämiseksi. 

 

Tapaaminen ulkona: 
 Läheisten tulee olla terveitä (ei saa olla hengitystieinfektio-oireita, edes nuhaa). 
 Avustaja on pääsääntöisesti asukkaan mukana tapaamisessa. 
 Tapaamisen ajan noudatetaan pääsääntöisesti 2 metrin turvaetäisyyttä. 
 Läheiset pesevät ja tarvittaessa desinfioivat kätensä huolellisesti ennen tapaamiseen tuloa. 



 Avustajalla tulee olla mukanaan käsihuuhdetta käsien tarvittavaan desinfiointiin. 
 Avustaja käyttää suu-nenäsuojainta (kasvosuoja), joka laitetaan yksikössä ennen lähtöä. 
 Läheiset käyttävät kasvosuojaa tai kankaista huivia, mukaan varataan kasvosuojia. 
 Yksikköön palatessa asukas ja hoitaja desinfioivat kädet käsihuuhteella. 
 Mikäli asukkaan käynti esimerkiksi kirkossa tai hautausmaalla on kokonaisarviossa erityisen 

tärkeä, voi yksikön johtaja oman arvionsa perusteella päättää yksittäistapauksissa, voiko 
omainen huolehtia käynnin ajan asukkaan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta koronariskin 
suhteen ilman koskettelu ja onko vierailuaikaan mahdollista tehdä pidennystä. Tällöin voi 
asiasta kysyä tartuntatautivastaavan lääkärin mielipidettä. Ensisijaisesti tulee tarjota avus-
taja henkilökunnasta mukaan. 

 
Tapaaminen sisätiloissa: 

 Läheisten tulee olla terveitä (ei saa olla hengitystieinfektio-oireita, edes nuhaa). 
 Avustaja on asukkaan mukana tapaamisessa. 
 Tapaamisen ajan noudatetaan pääsääntöisesti turvaetäisyyttä. 
 Läheiset pesevät ja tarvittaessa desinfioivat kätensä huolellisesti ennen tapaamiseen tuloa. 
 Avustaja opastaa käsihuuhteen käytön kaikille tapaamisessa mukana oleville. 
 Avustaja käyttää kasvosuojaa, joka laitetaan yksikössä ennen tapaamistilannetta. 
 Läheiset käyttävät kasvosuojaa. 
 Kasvosuojan käytön sijasta voidaan erikseen järjestetyssä tapaamistilassa käyt-

tää vierailijoiden ja asukkaan väliin laitettavaa pleksisuojaa tms. 
 

Sisätiloissa olevan tapaamispaikan puhtaudesta huolehtiminen: 
 Tapaamisen jälkeen kosketuspinnat ja mahdollinen pleksi pyyhitään käytössä ole-

valla pintadesinfektioaineella tai desinfektiopyyhkeellä. 
 

Huomioi, ettei koronavirus ole hävinnyt, sitä voi oireetonkin sairastunut tartuttaa muihin ih-
misiin ja koronaviruksen aiheuttama sairaus on vaarallinen erityisesti iäkkäämmille ihmisille. 

 

Kotilomat ja vierailut ovat ehdottoman kiellettyjä. 
 
 
 

Virrat 25.6.2020 

Hallintolääkäri 


