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Juteinikodin asukkaiden tapaamisia ja vierailuja koskeva toimintaohje 
 
 
 
Valtioneuvoston 17.6.2020 antaman lausunnon mukaisesti sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa 
toimintayksiköissä voidaan järjestää asukkaiden omaisten ja läheisten tapaamisia ja vierailuja 
huomioiden korona-viruksen tarttumisen ja leviämisen ehkäisyä koskevat yleiset turvallisuusohjeet 
sekä tartuntalain 17§ edellyttämä toiminta. 
 
Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden 
asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Suositus vierailujen 
välttämisestä ei koske asiakkaalle välttämätöntä palvelua antavia henkilöitä kuten esimerkiksi 
kuntoutustyöntekijöitä tai henkilökohtaisia avustajia. 
 
Julkisen vallan on turvattava asiakkaan hengen ja terveyden suojaaminen kaikin 
käytettävissä olevin riittävin keinoin ja perustettava päätöksenteko parhaaseen 
saatavilla olevaan tietoon. 
 
Valtioneuvoston, sosiaali- ja terveysministeriön sekä terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeiden 
ja kehitysvammaisten etujärjestöjen lausuntojen pohjalta olemme tehneet Hattulan kunnan 
Juteinikotia koskevat tapaamis- ja vierailuohjeet. Ohjetta päivitetään voimassa olevien ohjeiden 
mukaisesti. 
 
Asukkaan luona tapahtuvan vierailun ajankohdasta tulee sopia etukäteen asukkaan ja henkilökunnan 
kanssa, jotta voimme yhdessä huolehtia mahdollisimman turvallisen ja sujuvan tapaamisen 
järjestämisestä. 
 
Tapaamista ei voida toteuttaa, mikäli jollain osapuolista on infektion oireita, kuten nuhaa, yskää, 
kuumetta, hengitys- tai vatsaoireita, selvittämätöntä ihottumaa, päänsärkyä tms. sairauden tunnetta. 
 
Huolehtiaksemme ja varmistaaksemme tasavertaisesti kaikkien asukkaiden turvallisuuden, 
suositamme ensisijaisesti ulkona tapahtuvia tapaamisia esim. yhdessä ulkoillen tai pöydän ääressä 
jutellen tai kahvitellen. Odotamme vielä ensi viikolla saapuvaa läpinäkyvää pisarasuojaa, joka 
voidaan asettaa pöydälle henkilöiden väliin. 
 
Tapaaminen voi olla perustellusta syystä mm. asukkaan yksilöllisen tilanteen tai sääolosuhteiden 
vuoksi tarkoituksenmukaista järjestää sisätiloissa asukkaan omassa huoneessa. 
 
Ennen vierailulle saapumista ja vierailun aikana tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta. 
 
Edellytämme tapaamisen aikana suusuojan, kasvomaskin tai muun suun ja nenän peittävän liinan 
käyttöä.  
 
Henkilökuntaan sekä muihin asukkaisiin tulee pitää 2 m turvaväli. 
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Asukkaan vierailuista läheisten luona sovitaan yhdessä asukkaan ja henkilökunnan kanssa 
huomioiden yleiset turvallisuusohjeet sekä tartuntatautilain 17§ edellyttämä toiminta. 
 
Mikäli asukas palaa vierailulta terveenä oireettomien henkilöiden luota, hän voi palata normaaliin 
arkeensa ilman poikkeusjärjestelyjä.  
 
Mikäli asukas palaa sairaana vierailulta, pyydämme etukäteen olemaan yhteydessä Juteinikotiin 
voidaksemme suunnitella ja järjestää asukkaan hoidon kannalta tarvittavat toimenpiteet. 
 
 
Toivotamme hyvää kesää ja mukavia yhteisiä hetkiä läheistenne kanssa. 
 
 
 
Hattulassa 18.6.2020  

 
palveluesimies 
Kati Kopra  
kati.kopra@hattula.fi 
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