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Vanhusten asumisyksiköiden asukkaiden hoito pandemian aikana 
 
 

Suomessa on poikkeusolot koronavirusepidemian vuoksi. Epidemiatilanne on erilainen eri 

sairaanhoitopiirien alueella. THL antaa valtakunnallisia suosituksia ja ohjeita. Paikallisesti 

voidaan kuitenkin antaa omia ohjeistuksia alueen tautitilanne huomioiden.  

Länsi-Pohjassa on kaksi todettua korona-potilasta, jotka ovat saaneet tartunnan muualta. 

Paikalliset kontaktit on käyty läpi, ja he voivat hyvin. Epidemia ei ole siis vielä paikallisesti alkanut. 

Kaksi muuta positiivista näytettä olivat ohikulkumatkalla olevilta muualla asuvista. 

Asumisyksiköissä on asukkaiden suojaamiseksi voimassa vierailukielto, jota tulee noudattaa. 

Lääkäri voi arvioida läheisen vierailusta erikseen tapauksessa, jossa kyseessä on kriittisesti sairas 

tai saattohoitopotilas. 

Kuntien, SHP:n ja MLP :n yhteisen linjauksen mukaan vanhusten asumisyksiköissä asuvat potilaat 

hoidetaan ensisijaisesti yksiköihinsä välttäen siirtoja yksiköiden ulkopuolelle. Näin ei altisteta 

palvelukodin potilaita epidemialle eikä kuormiteta aiheettomasti ensihoitoa ja akuuttiklinikkaa. 

Virka-aikaiset konsultoinnit tehdään kustakin palvelukodista omalle vastuulääkärille, kuten 

tähänkin asti. Konsultaation tarvetta on hyvä arvioida jo virka-aikana, mikäli huomataan asukkaan 

tilassa heikkenemistä. Yöaikaan konsultoidaan akuuttiklinikkaa. 

Asumispalveluyksikön asukas LÄHETETÄÄN HOITOON OMAN YKSIKKÖNSÄ ULKOPUOLELLE 

AINOASTAAN OMAN TAI KONSULTOIDUN LÄÄKÄRIN OHJEISTAMANA. Mikäli hätätilanteessa 

joudutaan soittamaan 112, on tärkeää, että hoitolinjaukset ovat tiedossa ensihoitoyksikön 

saapuessa. 

Jokaisen asumisyksikön tulee tehdä lista asukkaista ja kirjata tähän voimassa olevat 

hoidonrajaukset, ja on huolehdittava, että lista on kaikkina aikoina työvuorossa olevien 

hoitajien saatavilla. Yksiköissä, joissa on käytössä Pegasos, tulee hoidonlinjaustiedot olla 

kirjattuna ”Riskitiedot” – lehdellä.  

Mikäli hoitoa ei ole linjattu tai on selvä lisärajaamisen tarve, tulee palvelukodin ensi-tilassa 

ottaa yhteys vastuulääkäriin, joka linjaa hoidon välittömästi mahdollisuuksien mukaan yhdessä 

potilaan tai tarvittaessa omaisten kanssa.  
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Erityistä huomiota palvelukodeissa tulee kiinnittää hoitajien työvuorojen vaihtoihin, jotka on 

päivystyksessä tunnistettu hetkiksi, jolloin potilaan lähetyskynnys laskee.  

 

SUOJAINTEN KÄYTTÖ: 

Koska epidemia ei ole alkanut, maskien ym. suojainten käytössä toimitaan paikallisen ohjeistuksen 

mukaan. Liite 

Epidemian alkaessa annetaan suojauksesta uusi ohje. 

KOTISAIRAANHOIDON kapasiteettia pyritään vahvistamaan kaikin mahdollisin keinoin niin, että 

tarvittavat konsultaatiot, antibiootti- ja muut mahdolliset vaativat hoidot voidaan toteuttaa 

asumisyksiköissä. 

 

 


