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Hyvä Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden ryhmäkodissa 
asuvan asukkaan läheinen. 
 

Koronatilanteesta yleisesti 
 
Koronatilanne ei ole vielä ohi. Edelleen tarvitaan valppautta ja hygieniaohjeiden sekä turvavälien 
noudattamista. Suurin osa sosiaali- ja terveysministeriön antamista ohjeistuksista on yhä voimassa. 
Kuitenkin valtakunnallisiin poikkeusoloihin perustuneet valmiuslain mukaiset päätökset lakkasivat 
16.06.2020.  
 
Paikallisesta tartuntatautitilanteesta vastaava lääkäri Ilkka Käsmä on antanut 26.8.2020 ohjeen 
ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköihin ja kotiin annettavista palveluista. Lisäksi Jyväskylän 
kaupunki on 30.10.2020 antanut ohjeen asumisyksiköiden vierailuihin liittyen. Ohjeet on huomioitu 
alla olevassa ohjeistuksessa. Lisäksi toimintaamme ohjaa tartuntatautilaki. Ohjeiden tarkoituksena on 
suojata ryhmäkotiemme asukkaita sekä henkilökuntaa koronatartunnalta. 
 

Voimassa olevat perusohjeet tartuntojen estämiseksi 
 

- Henkilökunta ei tule töihin sairaana 
- Henkilökunnan vaihtuvuus pidetään mahdollisimman vähäisenä 
- Ohjaajat työskentelevät pääsääntöisesti vain yhdessä yksikössä 
- Ohjaajat huolehtivat omasta ja asiakkaiden hyvästä käsihygieniasta 
- Tavanomaisten varotoimien noudattaminen kaikkien asiakkaiden hoidossa: 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-
torjuntaohjeita/tavanomaiset-varotoimet-ja-varotoimiluokat 

- Hoitoympäristön asianmukainen siivous, kosketuspinnat 
- Asiakkaiden siirtojen välttäminen 
- Asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan ja 

välttämättömille vierailijoille annetaan hengityssuojain käyttöön vierailun ajaksi  
- Tiedonkulun varmistaminen 

 

Läheisten vierailut asumisyksikössä mahdollisuuksien mukaan 
ulkotiloissa 
 
Jyväskylän kaupungin vammaispalveluissa noudatetaan THL:n ohjeistusta, joka koskee vierailuja 
pitkäaikaishoidon ja –hoivan toimintayksiköissä sekä lyhytaikaishoidon toimintayksiköissä 
koronavirusaikana. 
  
Vammaispalveluiden asumisyksiköissä asuvista asukkaista useat kuuluvat koronaviruksen suhteen 
riskiryhmään ja heitä tulee suojella tartunnoilta. Siksi on tärkeää, että vierailut järjestetään turvallisesti 
yksiköissä. Yksikköön vierailulle tulevien on tärkeä toimia siten, että he eivät altista yksikön asukkaita 
koronavirukselle.  
 
Kaupunki suosittaa, että vierailut yksiköissä tapahtuvat jatkossakin mahdollisuuksien mukaan 
ulkoilmassa hengityssuojainta käyttäen. Vierailujen turvallinen järjestäminen on silti edelleen 
yksiköiden vastuulla ja niiden järjestämisessä huomioidaan asukkaan terveydentila ja sääolosuhteet. 
Vierailuista ohjeistetaan sopimaan etukäteen puhelimitse. Henkilökunnan tehtävänä on ohjata läheisiä 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/tavanomaiset-varotoimet-ja-varotoimiluokat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/tavanomaiset-varotoimet-ja-varotoimiluokat
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noudattamaan voimassa olevia ohjeistuksia. Vierailulle ei missään tapauksessa saa tulla sairaana. 
Jos vierailulle yritetään saapua flunssaoireisena, henkilökunnan tehtävä on pyytää läheistä 
poistumaan tiloista ja siirtämään vierailua. Tapaamisten ajaksi läheisille annetaan käytettäväksi 
hengityssuojain, jota tulee käyttää koko vierailun ajan. Hengityssuojain annetaan asumisyksiköstä, 
mikäli vierailijalla itsellään ei sitä ole. Kaikissa tapaamisissa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta. 
Lähikontakteja tulee välttää, mutta läheiset voivat esimerkiksi työntää pyörätuolia ulkoilmassa. 
Ryhmäkotien sisäisiä joukkotapaamisia ei edelleenkään järjestetä ryhmäkodin tiloissa, eikä tiloja 
anneta ulkopuolisten ryhmien käyttöön. 
 
Asumisyksikkö voidaan laittaa väliaikaisesti vierailukieltoon koronavirusepäilyn tai tartunnan takia. 
Siksi on tärkeää, että tapaamisesta sovitaan etukäteen soittamalla ja kuullaan mikäli vierailuita on 
rajoitettu epidemiasta johtuvista syistä. Vierailukiellosta päättää yksikön esimies tai tartuntataudeista 
vastaava lääkäri.  
 

Asukkaiden henkilökohtaisten avustajien ja terapeuttien käynnit 
ensisijaisesti ryhmäkodin ulkopuolella 
 
Ryhmäkodeissa sallitaan henkilökohtaisten avustajien, fysioterapeuttien ja tulkkien käynnit. 
Toiminnan suositellaan tapahtuvan mahdollisuuksien mukaan ulkona tai muualla kuin ryhmäkodissa. 
Avustajan tullessa sisätiloihin, annetaan yksiköstä hengityssuojain käytettäväksi koko käynnin ajaksi. 
Yleisissä tiloissa liikkumista vältetään. Kaikessa toiminnassa on edelleen huomioitava lähikontaktien 
välttäminen. 
 
Asumisyksiköissä sallitaan fysioterapeuttien vierailut, mutta terapiat suositellaan ensisijaisesti 
toteutettavaksi asumisyksikön ulkopuolella. Terapeutin tulee käyttää terapian toteuttamisen aikana 
hengityssuojainta sekä noudattaa hygieniaohjeita ja turvavälejä, mikäli turvavälin säilyttäminen on 
mahdollista terapiakäynnin aikana. Henkilökunta ohjeistaa terapeuttia ennen tapaamista. Lääkäri Ilkka 
Käsmän linjauksen mukaan fysioterapioissa ja henkilökohtaisten avustajien tapaamisten yhteydessä 
tulee suosia muuta kuin altaassa tapahtuvaa kuntoutusta tai toimintaa. 
 

Asukkaat voivat asioida ja vierailla ryhmäkodin ulkopuolella 
 
Asukkaat voivat asioida ryhmäkodin ulkopuolella ja vierailla läheisten luona, mutta kaikki asioinnit ja 
vierailut on järjestettävä siten, että yleisiä koronasta annettuja ohjeita noudatetaan. Ryhmäkodin 
ulkopuolisilla asioinneilla ja vierailuilla tarkoitetaan esimerkiksi kirjastossa, kaupassa, ravintolassa tai 
jalkahoitajalla käyntiä sekä läheisten luona vierailua ja harrastustoimintaa. Mikäli asiakas vierailee 
ryhmäkodin ulkopuolella, ei hänelle vierailun jälkeen järjestetä karanteeninomaisia olosuhteita eikä 
liikkumista muiden asukkaiden luona rajoiteta. 
 
Läheisen osallistuessa asukkaan kanssa asioinneille on tärkeää noudattaa koronasta annettuja 
ohjeita. Läheisen on myös hyvä käyttää suunenäsuojainta huolehtien samalla hyvästä käsihygieniasta 
ja riittävästä etäisyydestä asukkaan kanssa. 
 

Suojainten käytöstä ja henkilöstön noudattamista ohjeista  
 
Jyväskylän kaupungin linjauksen mukaisesti henkilökunta käyttää hengitysuojainta koko työvuoron 
ajan.  
 
Henkilökuntamme noudattaa asukkaan kanssa toimiessaan STM:n, THL:n, KSSHP:n ja Jyväskylän 
kaupungin ohjeistuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ei tule pienissäkään flunssan oireissa 
töihin ja heidät ohjataan tällöin oman terveyskeskuksen kautta COVID-19 –testeihin. 
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Päivätoimintaan muutoksia 1.9.2020 alkaen vuoden loppuun saakka 
 
Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut käynnisti päivä- ja työtoiminnat hallitusti ja asteittain pienissä 
ryhmissä uudelleen 1.6.2020 alkaen STM:n ohjeistuksen mukaisesti.  
 
Koronatilanteen muuttuessa päivä- ja työtoiminnan tilannetta päivitettiin 1.9.2020 alkaen. Toimintaan 
osallistujien päivittäistä määrää ja eri ryhmien kohtaamista tiloissa jouduttiin arvioimaan, jotta 
päivätoiminnassa voidaan huomioida riittävät turvavälit sekä hygieniaohjeet ja se, että koko 
päivätoiminnan ketju voidaan toteuttaa turvallisesti myös kuljetusten osalta. Päivätoimintaa 
toteutetaan sekä päivätoimintayksiköissä että ryhmäkodeissa. Päivätoimintayksiköihin on myös 
järjestetty erillisiä toimintakertoja eri ryhmäkoteja varten.  
 
Päivä- ja työtoimintojen henkilökuntaa työskentelee jatkossa tarpeen mukaan ryhmäkodeissa 
järjestäen asukkaillemme päiväaikaista toimintaa ja ulkoilua säännöllisesti. Päiväaikainen toiminta ja 
ulkoilut järjestetään edelleen pienissä ryhmissä koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Tarvittaessa päivä- 
ja työtoimintojen työntekijät tekevät ryhmäkodeissa myös perustyötä. 
 
Päivätoiminnan osalta tilanne jatkuu tämän muotoisena ainakin vuoden 2020 loppuun saakka.  

 
Asukkaiden liikkumisesta yksikön sisällä 
 
Ryhmäkotiemme sisällä asukkaita ohjataan edelleenkin olemaan omissa yksiköissään ja yksiköiden ja 
eri kerrosten välistä liikkumista vältetään. Myös porrastettu ruokailu ja aterioiden annostelu ovat 
edelleen meillä käytössä.  
 

Koronatestaus tarpeen vaatiessa 
 
Jos ryhmäkodin asukas on käynyt COVID-19 –testeissä, menee testituloksien saamiseen aikaa noin 
1–3 vuorokautta. Testitulosta odottaessa asukkaan hoito ja ohjaus toteutetaan ensisijaisesti asukkaan 
omassa huoneessa. Asumisyksiköiden esimiehet ovat COVID-19 -testituloksista lähiomaiseen 
yhteydessä. Jos testitulos on positiivinen, läheisen kanssa käydään läpi myös lääkärin ohjeistamat 
eristämiseen liittyvät asiat. 
 
 

Lisätietoja: 
 
Vammaispalveluiden palvelupäällikkö  

Päivi Junnilainen, p. 014 266 3636 
Vammaispalveluiden yksiköiden palveluesimiehet 
 Johanna Aarniovuori (Kotikartano ja Ahokoti), p. 014 266 0759 

Tanja Jokikallas-Haaranen (Torppa, Kämppä, Päivätoiminta 1 ja 2 sekä Kortteeri), p. 
014 266 3917 
Sanna Koskimies, Maria Muhonen (Niittykumpu, Peltola ja Korpilahden toimintakeskus), 
p. 014 266 7302 

 Maarit Laakkonen (Ritoniitty, Ritorinne, Harjukoti, Vaajaharju ja Kotilo), p. 014 266 3943 
 Kirsi Heino (Norolan Jukola, Onnela, Toukola, Passeli ja Retro), p. 014 266 2519 
 Heidi Standen-Tuderus (Nevakoti ja Aittokoti), p. 014 266 3922 
 Kirsi Tarhanen (Impro, Kortetupa, Kätevä ja Päivätupa), p. 014 266 3915 
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Tiedotteita ja toimintaohjeita: 
Jyväskylän kaupungin koronasivut: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona 
Karanteeniohjeita: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni 
Keski-suomen sairaanhoitopiirin koronatiedotussivu: https://www.ksshp.fi/fi-
FI/Potilaalle/Koronatiedotus. 
Sosiaali- ja terveysministeriön viranomaisohjeet ja päätökset koronatilanteessa: https://stm.fi/stm-
ohjeet-koronavirustilanteessa 
 

Jakelu 6.11.2020: 
Vammaispalveluiden asumisyksiköiden asukkaiden lähiomaiset 
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