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Työntekijäohje omaisten ja läheisten vierailuista seniorikeskuk-
sissa, hoivakodeissa ja palvelutaloissa  
Ohjetta on päivitetty 18.6. Jatkossa ei enää rajoiteta vierailuiden kestoa ja vierailijoi-
den määrää. Vierailuja asukkaan luona voi olla päivässä useampia. Myös kotivierailujen 
ohjetta on päivitetty. 

Sisä- ja ulkovierailut 18.6. alkaen 

- Vierailijoiden määrää ei ole rajattu 
- Vierailun kestoa ei ole rajattu 
- Vierailujen määrää/päivä/asiakas ei ole rajattu 

Suosittelemme läheisille ensisijaisesti ulkovierailuja. Ulkotapaamisiin liittyvä ohjeistus  
löytyy tämän ohjeen kääntöpuolelta.  

Läheisen tulee sopia tapaaminen aina etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa, vii-
meistään tapaamista edeltävänä päivänä.  

Suojautumisohjeet ovat edelleen voimassa. Omaisten tulee jatkossakin käyttää kirur-
gista suu-nenäsuojaa sekä sisä- että ulkotiloissa, huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja 
turvavälien toteutumisesta. Vierailulle saa tulla vain terveenä. 

Sisävierailut  
Sisävierailun kestoa tai vierailijamäärää ei ole rajattu. Asukkaan luona voi käydä vie-
railijoita useamman kerran päivässä. 

Varmista, että turvaväli muihin asukkaisiin, hoitajiin ja vierailijoihin toteutuu vierailun 
aikana.  

Asukkaiden lyhyet kahvihetket on sallittu oman läheisen kanssa. Muun vierailun ajan pi-
tää käyttää edelleen kirurgista suu-nenäsuojaa.  

Jos huoneessa on useampia asukkaita, pitää asukkaiden välillä olla verhot tai sermi. Jos 
tämä ei ole mahdollista, vierailu toteutetaan erillisessä tapaamishuoneessa, jossa ei ole 
muita asukkaita.  

Vierailuja järjestetään joustavasti, mutta yksikkö voi rajata vierailuja ja omaisten vie-
railuajankohtaa, jos yksikön tilanne niin vaatii. 

Kaikkien vierailijoiden tulee olla terveitä tapaamisen aikana. Hoitaja kysyy ennen vierai-
lua, ettei vierailijalla ole koronaan viittaavia oireita, kuten flunssa- tai vatsatautioireita. 
Vierailija odottaa hoitajaa ryhmäkodin tai osaston ulkopuolelle esim. ulko-oven edessä 
tai sisääntuloaulassa. Vierailijat eivät saa liikkua yksikössä, vaan he menevät suoraan ta-
paamishuoneeseen ja lähtevät sieltä suoraan pois.  
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Kaikille vierailijoille annetaan yksiköstä ennen tapaamista kirurginen suu-nenäsuoja, 
jota pitää pääsääntöisesti käyttää koko tapaamisen ajan (pois lukien mahdollinen kahvi-
hetki). Hoitaja opastaa suojan käytön vierailijoille: 

- suojan pukeminen ja riisuminen 
- suojaa ei saa kosketella käsin tai siirtää paikaltaan tapaamisen aikana 
- suojan hävittäminen tapaamisen jälkeen  

 

Omaisten pitää huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Kädet tulee pestä saippualla tai käyt-
tää käsihuuhdetta. Hoitajan tulee varmistaa käsihuuhteen oikea ja riittävä käyttö.  

Hoitaja huolehtii, että vierailu kirjataan asiakastietojärjestelmään. 

Ulkovierailut 
• Tapaaminen sovitaan etukäteen yksikön kanssa, viimeistään päivää ennen vierai-

lua. 
 

• Vierailijoiden määrää tai vierailun kestoa ei rajoiteta. Vierailuja voi olla useam-
pia päivässä.  
 

• Kaikkien vierailijoiden pitää olla terveitä. Ulkomailla matkustaneiden tulee nou-
dattaa THL:n ohjeita omaehtoisesta karanteenista. 
 

• Läheisiä pitää opastaa huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta. Hoitaja antaa heille 
käsihuuhdetta ennen tapaamista. 
 

• Läheisen täytyy pitää mahdollisuuksien mukaan turvaväliä asukkaaseen ja muihin 
ulkoilijoihin.  
 

• Läheisen pitää käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta koko vierailun ajan (pois lukien 
mahdollinen kahvihetki) 
 

• Lyhyet kahvihetket oman läheisen kanssa on sallittu. Kirurginen suu-nenäsuojus pi-
tää kuitenkin laittaa takaisin kasvoille heti kahvittelun jälkeen.  
 

Asukkaiden kotivierailut 

Asukkaiden kotivierailut ovat sallittuja, mutta suojautumisohjeiden ja turvavälien nou-
dattaminen on tärkeää. Pyydämme edelleen jokaista omaista käyttämään harkintaa koti-
lomien ja muiden vierailujen suhteen, koska kasvavien kontaktien määrä lisää koronatar-
tuntojen riskiä. 

Suosittelemme, että kotivierailut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti ul-
kona.  
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• Ympärivuorokautisen hoivan asukkaat voivat käydä kotilomilla, myös perhepiirin 
juhlissa. Asukkaita ei enää aseteta karanteeninomaisiin olosuhteisiin vierailujen 
jälkeen. 

Tilaisuuksien järjestäminen ja vierailut (päivitetty 18.6.) 

• Asukkaiden ryhmät: Saman ryhmäkodin asukkaat voivat kokoontua ulkona ja ruo-
kailla yhdessä. Myös palveluasumisen yksittäisissä asunnoissa asuvat, jotka ovat 
luontevasti kanssakäymisissä muutenkin toistensa kanssa voivat kokoontua ryh-
missä. Jos asukkaita eri ryhmäkodeista/osastoilta suositus ulkona kokoontuvassa 
ryhmässä max. 10 hlö. 

• Omaisten ja läheisten ulkovierailut: Samalla piha-alueella voi olla useita erillisiä 
ulkovierailuita.  

• Muiden ammattilaisten/vapaaehtoiset käynnit: Ympärivuorokautisen hoivan 
asukkaiden luona on sallittu erilaisten hoito- ja huoltotoimenpiteiden tekijöiden 
ja vapaaehtoistyöntekijöiden sekä avustajien käynnit. Myös kauneus- ja hyvinvoin-
tialan yrittäjien käynnit on sallittu. Noudatetaan työntekijöiden suojautumisoh-
jetta. 

• Asukkaiden retket ovat sallittuja, mutta suojautumisohjeita pitää noudattaa. Ret-
kiä suositellaan tehtäväksi esim. luontoon tai muuhun sellaiseen paikkaan, jossa 
altistumisriski on vähäinen. Retkiä ei suositella tehtäväksi paikkoihin, joissa on 
paljon ihmisiä/tartuntavaara. 

 
 


