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Toimi näin, kun epäilet 
koronavirustartuntaa
Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Kaikki hengitystieinfektiot 
leviävät pisaratartuntoina. Myös korona. Siksi on tärkeä suhtautua kaikkiin hengitys-
tieinfektioihin mahdollisena koronavirustautina. Hengitystieinfektion kesto vaihtelee 
muutamasta päivästä pariin viikkoon. Älä ole lähietäisyydellä muihin ihmisiin ennen 
kuin olet parantunut ja oireiden alusta on vähintään viikko ja olet ollut vähintään yh-
den päivän terveenä. Tällöin minimoit riskin minkä tahansa pandeemisen tai muun 
hengitystieinfektion leviämisestä.

Soita päivystysnumero 116 117, Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huo-
nontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta.

Hätätilanteessa soita 112.

Jos olet terve ja oireeton mutta palannut ulkomailta tai altistunut laboratoriovarmen-
netulle koronavirustartunnalle, määrätään sinut karanteeniin kahden viikon ajaksi. 
Saat kirjalliset ohjeet kuinka toimia karanteenin aikana. Jos sairastut karanteenin ai-
kana, muuttuu karanteeni eristykseksi ja eristys kestää aina vähintään viikon minkä 
lisäksi sinun on oltava terveenä vuorokauden verran.

Yli 70-vuotiaita henkilöitä pyritään suojaamaan koronavirustartunnalta. Heillä on suu-
rempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Vastustuskyky voi hei-
kentyä myös perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.

Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ih-
misten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttä-
mään liikkumista kodin ulkopuolella, koska se lisää tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä 
käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä 
silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä 
vähintään metrin verran. Ulkoilu ja liikkuminen ovat mahdollisia, kun se tehdään sosiaa-
lisia kontakteja välttäen.

Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia. Kaikkien velvollisuus on omalla toi-
minnalla estää tautia leviämästä.

Lapsia ei pidä viedä yli 70-vuotiaille hoitoon. Huolenpitoa voi puolin ja toisin osoittaa nyt 
muilla keinoilla. Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeet-
tomasti vierailla. Yhteyttä heihin voi pitää esimerkiksi puhelimitse. Mikäli vierailu on 
välttämätöntä, kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua. Vierailulla 
pitää käyttää suun ja nenän edessä esimerkiksi huivia.

Nyt tarvitaan myös vapaaehtoisten apua - kuinka sinä voit auttaa? 

Läheiset ihmiset ja naapurit ovat tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa. 
Kysy läheiseltäsi tai naapuriltasi, tarvitseeko hän apua. Ensisijaisesti tulee aina selvittää 
olisiko apua asiointiin saatavissa henkilön lähipiiristä, ystävistä tai naapureista ja viime 
kädessä kunnan on järjestettävä asiointi. Monet kunnat keräävät parhaillaan yhteyshen-
kilöitä vapaaehtoistyöhön. 
Suomen Punainen Risti alkaa koordinoimaan vapaaehtoistyötä ja toimii viranomaisten 
apuna Kainuun alueella. SPR:n vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua Internetissä vapaaehtoi-
set.punainenristi.fi/ sekä vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7109.   

Mistä apua Kainuussa? 

1. Välttämättömän asioinnin (ruoka, elintarvikkeet, lääkkeet tms.) turvaamiseksi ota 
 yhteyttä ensisijaisesti ystäviin, läheisiin, omaisiin ja naapurustoon. Jos omaiset tai 
 lähipiiri eivät voi Kela-kortilla hakea apteekista lääkkeitä, yli 70-vuotias voi hakea 
 ne toistaiseksi itse. Kysy neuvoja myös omasta apteekistasi.

2. Hyödynnä yritysten kotiin kuljetusta. Useat kaupat ja ravintolat tarjoavat maksullista  
 kotiinkuljetusta. Monet kaupat ovat suunnanneet aukioloaikoja yli 70-vuotiaille, jotta  
 he voisivat käydä itse asioilla, jos omaiset tai lähipiiri eivät voi auttaa.
 
3. Apua apteekki- ja kauppa-asiointiin voit saada myös järjestöiltä (Suomen Punainen  
 Risti, asukas- ja kyläyhdistykset jne.) ja seurakunnista. Huomioi, että joidenkin 
 järjestöjen apu voi olla myös maksullista. Avunpyynnöt tulee ohjata Punaisen Ristin  
 korona-avun paikallisosastojen koordinaattoreille: 
 
 SPR Hyrynsalmi:  Juha Hankkila  p. 044 292 0253
 SPR Kajaani:   Jouni Halonen  p. 045 128 3003 (myös Paltamon alueella)
 SPR Kuhmo:  Alpo Karppinen  p. 040 038 1100
 SPR Sotkamo:   Katri Tolonen  p. 050 411 4750
 SPR Suomussalmi: Hilkka Kemppainen  p. 040 096 7541
 SPR Ristijärvi:   Paavo Keränen  p. 050 348 9628

4. Kainuun kuntien neuvontapalvelu (ei terveysneuvontaa)
 - Hyrynsalmi: puh. 044 720 8714 (kunta)
 - Kuhmo: kaupungin vaihde 08 615 5521 (klo 9–15) sekä palvelunumerot 044 725 5295 
  ja 044 725 5396 (klo 8–17)
 - Paltamo: kunta välittää vapaaehtoisia kauppa- ja apteekkiasiointiin, yhteys 
  ensisijaisesti tekstiviestillä p. 044 7500 738 tai 044 7500 989. 
  Tieto välitetään vapaaehtoisille.
 - Ristijärvi: 08 6155 431 ma–pe klo 9–15.30 sekä puh. 044 720 8714 (kunta), 
  puh. 050 348 9628 (SPR), 044 3620 023 (seurakunta)
 - Sotkamo: kunnan virastotalon vaihde 08 615 5811
 - Suomussalmi: puh. 0400 967 541 (SPR), 040 521 8708 (SPR), 050 339 6437 (SPR)

 Kuntien Internet-sivuilla on myös paljon kuntakohtaista ja jatkuvasti päivittyvää 
 tietoa kuntakohtaisista asioista koronavirusepidemiaan liittyen. Kainuun yhteisen 
 kainuu.fi verkkopalvelun kautta löydät kaikki Kainuun kuntien, kuntayhtymien ja 
 kuntien yhdessä omistamien yhtiöiden palvelut. 

5. Kainuun alueella toimii useita yksityisiä yrityksiä, jotka tarjoavat maksullista palvelua.  
 Näitä palveluja ovat esimerkiksi asiointi, siivous, saattajapalvelut ja ruokapalvelu. 

 Kuntalaiset voivat hakea tietoa oman kunnan yrityksistä Kainuun soten Internet-sivuilta  
 sote.kainuu.fi. Kainuun alueen palveluntuottajista löytyy tietoa myös hyvinvoinnin 
 palvelutarjottimesta, ks. palvelutarjotin.kainuu.fi ja parastapalvelua.fi

 Ikääntyneiden kainuulaisten asiakasohjaus on keskitetty Kainuun sotessa, 
 sote.kainuu.fi/palveluohjaus-ja-neuvonta.

 Kainuun soten asiakasohjauksen puhelinnumero on 08 615 69728, johon voi  
 soittaa maanantaista torstaihin klo 9.00–15.00 ja perjantaina klo 9.00–14.00 
	 tai	lähettää	sähköpostia:	palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi	

6. Jos läheiset, naapurit, omaiset tai muut tahot eivät voi auttaa ja sinulla on taloudellisia  
 ongelmia ota yhteyttä oman kunnan aikuissosiaalityöhön. 

 Yhteydenotot mieluiten ma–pe klo 8–10 välillä:
 Hyrynsalmi, 044 797 0445
 Kajaani, 044 797 0441
 Kuhmo, 044 797 0316
 Paltamo, 044 712 9306
 Ristijärvi, 044 797 0447
 Sotkamo, 044 750 2202
 Suomussalmi, 044 777 3361

Ohjeet päivystyskäyntiin Kainuun keskussairaalassa
Kainuun keskussairaalan päivystykseen koronaviruspandemian aikana saapuvien tulee 
ehdottomasti noudattaa annettua ohjeita.

Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ym-
pärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen 116 117. Numeroon tulee ottaa yhteyttä ennen 
pandemiavastaanotolle saapumista.

Mikäli päivystyskäynti on välttämätöntä, toimi näin:
• Kaikki hengitystieoireiset (nuha, yskä, hengenahdistus) tai kuumeiset potilaat ohjataan  
 pandemiavastaanoton sisäänkäynnille F4. Vastaanotto sijaitsee uuden sairaalan pohjois-
 päädyssä (punaiset opasteet ohjaavat ovelle).
• Muut päivystyspotilaat päivystyksen sisäänkäynnistä F2

Saapumisohjeet koskevat myös potilaita, jotka tulevat sairaalaan lähetteellä hengitys-
tieinfektion vuoksi.

Pandemian aikana on voimassa vierailukielto, joka koskee kaikkea tarpeetonta 
liikkumista sairaalassa. Hengitystieoireisten ei tule saapua kiireettömille ajanvarauksille 
kuten näytteenottoon, kuvantamiseen tai vastaanotoille (aika peruttava).

Ohjeet terveysasemalla asiointiin pandemian aikana 
Kainuun soten toiminnassa on siirrytty pandemiatilaan 13.3.2020. Tähän liittyen terve-
ysasemien toimintaan on tehty muutoksia. Myös terveysasemille saapumisen reittejä ja 
odotustilojen järjestelyitä on muutettu pandemian leviämisen rajoittamiseksi.

Valtioneuvoston 16.3.2020 toteamien poikkeusolojen vuoksi ulkopuolisten vierai-
lut sairaaloissa on kielletty. Tapauskohtaisesti arvioiden poikkeukset voidaan sal-
lia kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomille läheisille, saattohoidossa olevien läheisille 
sekä puolisolle tai tukihenkilö synnytysosastolla. Vain välttämättömien saattajien käyn-
nit sallitaan (liikuntarajoitteiset, taksisiirrot). Vierailijoilla ei saa olla hengitystieoireita.

Kaikki sellainen terveysaseman toiminta, joka on mahdollista hoitaa etäkontak-
tein, hoidetaan siten. Tämä voi tarkoittaa jo varatun vastaanottoajan muuttamista etä-
kontaktiksi. Terveysasemalta ollaan tällöin yhteydessä potilaaseen. Poikkeustilan aikana 
kiireettömään hoitoon pääsemisestä voidaan joutua joustamaan ja kiireettömiä vastaan-
ottoaikoja perumaan.

On erittäin tärkeää, että terveysasemille saavutaan VAIN erillisen yhteydenoton ja 
ajanvarauksen perusteella. Ajanvarauksessa pyritään siihen, että yhtä aikaa ei olisi 
monta potilasta odottamassa vuoroaan.

Akuutit oireet ja olemassa olevien sairauksien akuutit pahenemiset:

• Lievät hengitystieoireet tulee sairastaa kotona.
• Sähköiset palvelut:
 o  Omasote	(omasote.kainuu.fi)	-palvelussa voit kysyä ohjausta ja neuvontaa 
  Terveysasemien chatin kautta ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15
 o  Omasote-palvelussa voit myös katsoa tulokset, jos sinusta on otettu näytteitä 
  koronavirusepäilyn vuoksi.
 o  Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta ma–pe klo 8–21 ja 
  lauantaisin klo 9–15
  • puhelimitse 0295 535 535 tai tekstiviestillä 050 902 0163 (tarkoitettu henkilöille,  
   jotka eivät voi käyttää puhelinpalvelua)
 o  sote.kainuu.fi	-sivulta	ja	Omasotesta	(omasote.kainuu.fi)	löytyy ”koronabotti”,  
  jonka kautta voi tehdä oirearvion, saada kotihoito-ohjeita ja löytää tietoa sairauslo- 
  matodistukseen liittyen.
• Mikäli vointi heikkenee ja tarvitset arviota sairaanhoidon tarpeesta, tulee soittaa  
 päivystysapunumeroon 116117 tai terveysaseman päivystysnumeroon lisäohjeiden  
 saamiseksi. Yhteydenoton perusteella potilaalle annetaan ohjeet päivystyspoliklinikalle  
 tai terveysasemalle saapumisesta ja kulkureitistä. Päivystysnumeroon tulleisiin 
 yhteydenottoihin vastataan 1 päivän aikana.
• Hätätilanteessa tulee soittaa hätänumeroon 112.
• Sairauspoissaolotodistusta varten tulee ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai omaan  
 terveysasemaan, jotta päivystysapunumero 116117 ei tukkeudu sairauslomapyynnöistä.

Kiireettömiä terveysaseman palveluita tarvitsevien tulee ottaa yhteyttä terveysasemal-
le Omasoten kautta tai puhelimitse. Yhteydenottoihin pyritään vastaamaan kolmen (3) 
vuorokauden sisällä.

 Terveysasemien puhelinnumerot

 Terveysasema Päivystys Kiireetön Potilastoimisto
 Kajaani 08 6156 6000 (KAKS) 08 6156 7207 08 6156 7229
 Vuolijoki 08 6156 6000 (KAKS) 08 6156 5529 08 6156 5526
     puhelinaika klo 8-10 puhelinaika klo 8-10
 Ristijärvi 08 6156 5164 08 6156 5164 044 797 0555
 Paltamo 08 6156 5322 08 6156 5322 08 6156 5329
 Sotkamo 08 6156 5009 08 6156 5009 08 6156 5000
 Kuhmo 08 6156 5635 08 6156 5635 08 6156 5620
 Hyrynsalmi 08 6156 5423 08 6156 5423 08 6156 5429
 Suomussalmi 08 6156 6200 08 6156 6200 08 6156 6212

Laboratorionäytteiden ottaminen pandemian aikana:
Asiakkaan tulee saapua laboratorionäytteenottoajalle yleisiin tiloihin vain, mikäli hänellä 
ei ole hengitystieinfektion oireita.
Jos asiakkaalla on varattuna laboratorioaika ja sitä odottaessa ilmenee hengitystieinfek-
tion oireita, tulee ottaa yhteyttä omalle terveysasemalle tai hoidosta vastaavaan 
yksikköön lisäohjeiden saamiseksi.
Yhteydenotossa arvioidaan, voidaanko näytteenottoa siirtää. Jollei se ole mahdollista, 
suunnitellaan, miten näytteenotto voidaan parhaiten järjestää ja mitä kautta terveysase-
malle tulee saapua näytteenottoa varten.

Tila- ja kulkujärjestelyt terveysasemilla pandemian aikana
Kajaanin pääterveysasema ja Vuolijoen terveysasema
Asiakkaiden tulee ottaa etukäteen yhteyttä puhelimitse. Vastaanotto tapahtuu ajanva-
rauksella. Hoitoa tarvitsevat Kajaanin ja Vuolijoen pandemiaoireiset potilaat ohjataan 
keskussairaalan pandemiavastaanotolle. Kiireetöntä hoitoa tarvitsevat potilaat, joilla ei ole 
hengitystieinfektion oireita, hoidetaan terveysasemilla hoidon tarpeen arvion perusteella.
Paltamon ja Ristijärven terveysasemat
Asiakkaiden tulee ottaa etukäteen yhteyttä puhelimitse. Vastaanotto tapahtuu ajanva-
rauksella. Sekä Paltamon että Ristijärven pandemiaoireiset potilaat hoidetaan Paltamon 
terveyskeskuksessa, mikäli oirekuva ei vaadi ohjaamista päivystyspoliklinikalle.

Paltamossa hengitystieoireiset potilaat saapuvat terveysasemalle pääovesta (yläkerran 
ovi). Potilaat ohjataan Aulaan 1, joka sijaitsee terveysaseman ja hoitokodin välisessä käy-
tävässä. Potilaiden tulee laittaa kasvoilleen suojamaski, joita löytyy aulasta.
Kaikki muut potilaat tulevat alakerran ovesta (laboratorion ja hammashoitolan ovi). 
Odotustilana toimii joko yläkerran Aula 2 tai alakerran Aula 3. Ajanvarauksen yhteydessä 
potilas saa tiedon, kummasta aulasta hänet kutsutaan vastaanotolle.
TÄRKEÄÄ! Alakerran ovesta EI SAA kulkea terveysasemalle, laboratorioon tai muualle, jos 
on hengitystieoireita. Jos hengitystieoireita ilmenee aiemmin varattua aikaa odottaessa, 
tulee ottaa yhteyttä terveysasemalle jatkohoidon tai näytteenoton suunnittelua varten. 

Ristijärven terveysaseman vastaanottotoiminta suljetaan resurssivajeen vuoksi 3.4.2020 
alkaen toistaiseksi. Ristijärvellä asuvat potilaat hoidetaan Paltamon terveysasemalla. 
Vastaanotto tapahtuu ajanvarauksella. Terveysasemalle saa yhteyden soittamalla joko 
Paltamon tai Ristijärven takaisinsoittopalveluun. Hengitystieoireiset potilaat tulevat ajan-
varauksen perusteella Paltamon terveysasemalle yläkerran pääovesta. Muiden potilaiden 
kulku tapahtuu alakerran (laboratorion ja hammashuollon) ovesta. 
Ristijärven palvelukeskuksen muut toiminnot (esimerkiksi laboratoriopalvelut ja ham-
mashoitola) jatkuvat toistaiseksi aiempaan tapaan.
Sotkamon terveysasema:
Hengitystieoireiset ohjautuvat vastaanotolle puhelinkontaktin kautta. Tarvittaessa heil-
le varataan vastaanottoaika. Kulku vastaanotolle tapahtuu ENSIAPU-kyltin ovesta.  Muut 
EI-hengitystieoireiset potilaat tulevat joko pääovesta, jossa on TERVEYSASEMA-kyltti tai 
PERHEKESKUS-kyltin ovesta, josta on kulku laboratorioon ja röntgeniin.
Kuhmon terveysasema:
Hengitystieoireiset ohjautuvat vastaanotolle puhelinkontaktin kautta. Tarvittaessa heille 
varataan vastaanottoaika. Kulku vastaanotolle tapahtuu ensiavun ovesta (terveysaseman 
päätyovi).  Muut EI-hengitystieoireiset potilaat tulevat pääovesta.
Hyrynsalmen terveysasema:
Sisälle tullaan ensiavun ovesta, odotetaan eteisessä, jossa käsidesi ja maskit. Tästä on soi-
tettava hoitajalle, joka tulee hakemaan asiakkaan vastaanotolle.
Suomussalmen terveysasema:
Hengitysoireisten potilaiden kulku tapahtuu ns. Välskärin ovesta, opasteet ovat pihalla 
ja ovissa. Potilaiden tulee saapuessaan laittaa kasvoille suojamaski, joita löytyy aulasta. 
Suositellaan soittamaan sairaanhoitajalle ennen terveysasemalle tuloa.

Koronaviruspandemian takia vierailut sairaaloissa, terveydenhuollon yksiköissä sekä van-
husten hoivayksiköissä on pääsääntöisesti kielletty. Rajoittamistoimenpiteenä myös kuk-
kalähetykset tai muut lähettipalvelut yksiköiden potilaille on toistaiseksi kielletty. 
Rajoitus on voimassa valmiuslain voimassaoloajan. Pandemian edetessä toiminnassa ja 
toimintaohjeissa voi tapahtua muutoksia. Niistä tiedotetaan erikseen.
Lisätietoja	ja	ajankohtaisia	ohjeita	voi	seurata:	sote.kainuu.fi

Koronainfo Koronainfo

Ohjeita 70 vuotta täyttäneille
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Toimintoja ja palveluja on osittain supistettu kuluneiden viikkojen aikana. Asiakkaiden 
kiireellinen ja välttämätön hoito ja huolenpito varmistetaan paremmin palvelujen sulke-
misella. Pandemian edetessä palveluissa voi tulla lisää muutoksia.

Hallituksen päätöksellä on pandemian ajaksi on väliaikaisesti suljettu seuraavat Kainuun 
soten toiminnot (tilanne 30.3.2020):
 - vanhusten päivätoiminta
 - muistineuvola
 - kuntouttava työtoiminta
 - sosiaalinen kuntoutus
 - työ- ja toimintakeskukset
 - vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
 - vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden tilapäisiä/lyhytaikaisia 
  (ml. omaishoidonvapaa) sekä perhehoidon lyhyt aikaisia hoitojaksoja ei järjestetä 
  asumis-/hoivapalveluyksiköissä.

Ei-kiireellistä leikkaustoimintaa on siirretty henkilökunnan koulutuksen vuoksi. Sovit-
tuja poliklinikkakäyntejä on mahdollisuuksien mukaan hoidettu soittamalla. Osa ryhmä-
muotoisista terveyspalveluista on tauolla (esim. perhevalmennus). Kiireettömiä hoitoja 
voidaan siirtää.

Syöpäpotilaiden hoidossa toimitaan valtakunnallisen ohjeen mukaan eli jokaisen koh-
dalla on tehty jokaiseen hoitoon liittyen riskianalyysi ja arvioitu, voiko hoidon toteuttaa 
turvallisesti.

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty.

Jos sinua mietityttää vastaanotolle tuleminen, voit olla puhelimitse yhteydessä ja sopia 
työntekijän kanssa asian hoitamisesta.

Apua kriisiin
Tarjolla keskusteluapua kriisitilanteessa
Elämä poikkeusolojen Suomessa vaikuttaa meihin jokaiseen. Arkikäytännöt muuttuvat 
monilta, emme voi tavata muita ihmisiä samalla tavoin kuin aiemmin ja samalla kuulem-
me jatkuvasti uutisia uusista sairastuneista.  Tässä tilanteessa on tärkeää pysyä kiinni 
arkisissa tehtävissä, säilyttää vuorokausirytmi ennallaan, käydä ulkoilemassa ja pitää 
yhteyttä ihmisiin erilaisin etäyhteyksin.  Kun ympäröivät olot ovat poikkeukselliset, 
on tärkeää pitää kiinni niistä tavallisista asioista, joita edelleen pystymme tekemään. 
Vaikka pidämme kadulla turvaväliä, voimme kuitenkin nostaa katseemme ja tervehtiä 
vastaantulijoita. Hymyily on sallittua!

Mikäli elämä näissä poikkeusoloissa alkaa tuntua raskaalta ja ajatuksiin mahtuu vain 
ikäviä asioita tai jos alkaa tuntua, että ahdistus valtaa mielen, kannattaa ehdottomasti 
ottaa yhteyttä auttaviin tahoihin. Yhteydenotto kannattaa tehdä matalalla kynnyksel-
lä. Keskustelu toisen ihmisen kanssa auttaa aikaansaamaan uutta näkökulmaa ja lisää 
toiveikkuutta. Tästäkin tilanteesta selviydymme yhdessä toinen toistamme tukien!

Epävarma tilanne aiheuttaa ihmisissä paljon huolta ja epävarmuutta. 
Apua ja keskustelukumppani löytyy verkon kautta useasta eri paikasta.
Kainuun kriisikeskus palvelee numerossa 044 782 6030

Valtakunnallinen 24/7 kriisipuhelin 09 252 50111

Kirkon keskusteluapu 0400 2211 80 (avoinna joka ilta 18-24) 
https://kirkonkeskusteluapua.fi/

Chat alle 29 vuotiaille: sekasin247.fi/

Chat on tarkoitettu kainuulaisille vanhemmille ja siellä juttelevat kanssasi perhetyön 
ammattilaiset. Chat keskustelut ovat kahdenkeskisiä: enjaksa.fi

Normaali.fi huolitesti ja chat auttavat kainuulaisia nuoria elämän pulmissa.

Palveluita, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä 
tarvitseville ja kokemusten jakaminen tukinet.net/

Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, 
oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja: mielenterveystalo.fi

Suomen Punaisen Ristin puhelimessa voi keskustella koronavirusepidemian 
aiheuttamista huolista ja murheista. puh. 0800 100 200 (ma-pe klo 9-21).

SPR: Koronavirus – henkisen tuen ohjeita: punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/
akilliseen-onnettomuuteen/koronavirus-henkisen-tuen-ohjeita

Kysyttävää koronaviruksesta Sosiaalipäivystys 
Kainuun sote on avannut maanantaina 30.3. sähköpostiosoitteen korona@kainuu.fi joka 
on tarkoitettu kansalaisneuvontaan koronavirukseen liittyvissä asioissa. Kysymyksiin 
vastaavat Kainuun soten asiantuntijat. Mikäli kyse on sairaustapauksesta, ollaan yh-
teydessä numeroon 116 117, tai hätätapauksessa 112. Sähköpostiin vain kiireettömiä 
kysymyksiä koronasta.  Kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan 
mahdollisimman pian.

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain ti-
lanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huo-
nontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on 
tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112. Päivystysnumero ei ole tarkoitettu 
tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruksesta pu-
helinneuvonta 0295 535 535. 

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta, tilantees-
ta Kainuussa, sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet 
aiheesta koostetusti löytyvät soten verkkosivuilta.

https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-
kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on käytössä ympäri vuorokauden 
ja kaikkina viikonpäivinä kansalaisille avoin yleinen sosiaalipäivystyksen puhelinnumero. 

Kiireellisissä sosiaalisen avun tilanteissa soitetaan 
sosiaalipäivystykseen puh. 044 797 0676. 
Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty vastaamaan, soitetaan hätäkeskukseen 112.

Kainuun soten sosiaalipäivystys ohjaa ja neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa 
olevia kuntalaisia Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja 
Suomussalmen alueella. Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset kriisit, kuten perhe- 
ja lähisuhdeväkivaltatilanteet, onnettomuudet, päihde- tai mielenterveysongelmat tai 
ilman hoivaa ja turvaa jäänyt lapsi tai vanhus.

Virka-aikana arkisin ma–to klo 8.00–16.00 ja pe klo 8.00–15.00 kiireettömissä lastensuo-
jelutilanteissa yhteyttä otetaan oman asuinkunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin 
ja muissa kiireettömissä asioissa oman asuinkunnan aikuissosiaalipalveluiden sosiaali-
työntekijöihin.

Palveluiden sulut pandemian aikana

Koronainfo
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