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Vanhuksen ja hänen omaisensa tapaamiset vanhusten asumispalvelujen 
tiloissa syksyllä 2020 
 
Tavoitteenamme on, että vanhusten ja omaisten tapaamiset pystytään järjestämään toiveiden 
mukaisesti. Omaisten vierailut ovat tärkeitä asukkaille sosiaalisen toimintakyvyn tukemisessa. 
Koronatilanteen vuoksi tapaamisissa tulee kuitenkin edelleen huomioida turvallisuusseikat.  
 
Omaisten tulee olla terveitä ja oireettomia. 
1-3 vierailijaa kerrallaan. 
 
Jotta vierailulle pystytään varmistamaan mahdollisimman turvalliset olosuhteet, kaikki vierailut on 
sovittava yksikön kanssa etukäteen.  
 
Vierailut ulkotiloissa ovat edelleen sallittuja (sää varaus), esim. ulkoilu asukkaan kanssa on 
suositeltavaa. 
 
Vierailuja koskien tulee huomioida seuraavat asiat:  
 

• Tapaamisajankohta sovitaan etukäteen osaston henkilökunnan kanssa 

• Tapaamiset järjestetään sisätiloissa yhteisissä tiloissa tai asukkaan huoneessa (yksiköstä 
ohjeistetaan erikseen missä tilassa) 

• Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta – kädet desinfioidaan käsidesillä ennen ja jälkeen 
tapaamisen 

• Hoitaja saattaa asukkaan tapaamiseen/tapaamisesta pois, ohjeistaa omaista ja antaa suojat 

• Käytetään kirurgista suu-nenäsuojaan tai vaihtoehtoisesti kasvot kokonaan peittävää visiiriä 
koko tapaamisen ajan (pakollinen) 

• Kirurgisen suu-nenäsuojaimen oikea käyttö edellyttää, että suojain peittää sekä suun että 
nenän  

• Suojainta ei riisuta välillä, suojaimia ei myöskään kosketella käytön aikana  

• Henkilökunta huolehtii yhteisten tilojen pöytäpintojen ja tuolien käsinojien/selkänojien 
puhdistamisesta ja omaisen mahdollisesti käyttämästä visiirin puhdistamisesta  

• Omainen pitää 2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan 

• Mikäli omainen ja asukas käyvät yksikön ulkopuolelle, ohjataan hyvään käsihygieniaan ja 
suositellaan kirurgisen suu-nenäsuojan käyttöä yleisillä paikoilla 

 
Jokaisesta vanhusten asumispalveluiden yksiköstä saa vielä tarkemman ohjeistuksen tapaamiseen.    
 
Yleistä:  

• Turhaa liikkumista talon sisällä on vältettävä  

• Omaiset eivät saa oleskella osaston yleisissä tiloissa  

• Hissiä käytettäessä tulee huomioida, että vain saman seurueen jäsenet ovat yhtä aikaa 
hississä  
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Yhteydenpito asukkaan ja omaisen välillä voidaan järjestää myös:  

• Puhelimitse  

• Muilla etäyhteyksillä, esim. videopuhelut  

• Postikortit, kuvatervehdykset  

• Tehostettu yhteydenpito omaisiin korostuu; omahoitajat soittavat kuulumisia tavallista 
useammin  

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje:  

• Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoivan  ja  -hoidon toimintayksiköissä 

• Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana   
 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana

