
Koronavirusepidemian tilanne on 
rauhallinen ja sairastumiset yksit-
täisiä. Kainuussa epidemia alkoi 
maaliskuussa 2020. Todettuja tar-
tuntoja 18.5.2020 mennessä Kai-
nuussa on yhteensä 72, testejä on 
tehty n. 2000. Hoitokotiepidemi-
oita ei ole ollut.

Pandemian alkumetreillä valmis-
tauduttiin äkilliseen, erittäin laa-
jaan, joitain kuukausia kestävään 
epidemiaan. Kolmen kuukauden 
aikana tilannekuva on muuttu-
nut oleellisesti ja saanemme use-
amman erillisen epidemia-aallon 
poikkeuksellinen ajanjakson ulot-
tuessa ensi vuodelle. 

Varautuminen aiheuttaa merkittä-
viä suoria lisäkustannuksia ja ai-
heuttaa toiminnallista haittaa mm. 
suojautumistarpeen, tilavaraus-
ten, testaamisen ja karanteenien 
vuoksi. Lisäksi pandemian alkuvai-
heen aikainen hoitovelan kasvu voi 
vaikeuttaa jo todettuja sairauksia, 
johtaa esimerkiksi syöpäsairauksi-
en diagnostisiin viiveisiin ja lisätä 
ennenaikaisia kuolemia. Sosiaali- 

ja terveydenhuollon ulkopuoliset 
inhimilliset ja taloudelliset kus-
tannukset ylittävät suorat kulut 
monin verroin.
 
Viruspandemian hiipumisen edel-
lytyksenä on joko laajamittainen 
immuniteetti sairastamisen ja/tai 
rokottamisen myötä tai tehokas 
lääkehoito. Ei ole varmuutta siitä, 
kehittävätkö kaikki COVID-19 in-
fektion sairastaneet vasta-aineita, 
onko vasta-aineilla suojaava vaiku-
tus ja kauanko mahdollinen suoja-
vaikutus kestää. Ei ole myöskään 
varmuutta saadaanko tehokasta 
rokotetta tai lääkehoitoa kehitet-
tyä. Tyypillisimmillään uusi hen-
gitystievirus kuten COVID-19 ai-
heuttaa muutamia laajamittaisia 
epidemioita minkä jälkeen osit-
tainen immuniteetti johtaa taudin 
vaikeusasteen lievenemiseen. 
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Kiinassa käynnistyi alkuvuonna 
koronaviruksen aiheuttama CO-
VID-19 -tartuntatautiepidemia. 
Maailman terveysjärjestö WHO 
julisti koronavirusepidemian pan-
demiaksi 11.3.2020. Sairaanhoi-
topiirien varmennetut tapaukset 
ilmoitetaan päivittäin Terveyden- 
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) 
verkkosivuilla. Tartuntaa epäiltä-
essä näytteitä otetaan potilailta, 
joilla on hengitystieinfektion oirei-
ta ja terveyden- ja sosiaalihuollon 
henkilökunnalta. 

Epidemian leviämisen estämiseksi 
on tärkeää suojata riskiryhmiä eli 
iäkkäitä ja perussairaita. Lievistä 
hengitystieinfektion oireista kärsi-
vien tulee sairastaa kotona ja vält-
tää sosiaalisia kontakteja. 

Virus tarttuu ihmisestä toiseen 
pääasiassa pisaratartuntana lähi-
kontaktissa. Tartunta on mahdol-
linen kosketustartuntana käsien 
kautta. Tartuntariskiä voi alen-

taa huolellisella käsihygienialla ja 
noudattamalla annettuja ohjeita. 
Sairastuneiden oireita ovat kuume, 
yskä ja hengenahdistus.
 
Kainuun sote on perustanut pan-
demiavastaanotot keskussairaa-
laan ja terveysasemille. Drive-In 
–näytteenotto toimii keskussairaa-
lan päivystyksen yhteydessä ja tes-
ti voidaan tehdä henkilön ollessa 
autossa eikä sairaalaan tarvitse 
mennä sisälle. Ajanvaraus Drive 
In- näytteenottoon tehdään nume-
rosta 116 117. 

Tartuntojen määrän oletetaan li-
sääntyvän kesälomien ja rajoitus-
ten lieventämisten myötä. Epide-
mian huipun arvioidaan siirtyneen 
kesäkuulta lokakuulle ja kestävän 
jopa yli vuoden.
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Mi kä li epäi let ko ro na vi rus tar tun taa, tee tes ti 
omao lo pal ve lus sa tai ole yh tey des sä päi vys-
ty sa pu nu me roon 116 117.

Näy te CO VID-19-tut ki mus ta var ten ote taan 
kai kil ta hen ki löil tä, joil la on ko ro na vi ru sin-
fek tioon so pi via oi rei ta tai joil la lää kä rin 
ar vion pe rus teel la on ai het ta epäil lä ko ro-
na vi rus tar tun taa. Koh den ta ma ton ta oi reet-
to man väes tön tes taus ta ei kui ten kaan ole 
tar koi tuk sen mu kais ta teh dä.

Kai nuun so ten näyt tee not to Ka jaa nin alueel-
la ta pah tuu KAKSn pan de mia vas taa no tol la 
ja muis sa kun nis sa ter vey sa se mil la. Hen gi-
tys tiein fek tio-oi rei sen tu lee ol la yh tey des sä 

pu he li mit se omaan ter vey sa se maan tai 116 
117 pääs täk seen näyt tee not toon. Kai nuun 
so te kun tayh ty män toi mi pis teis sä suo ri tet-
ta va CO VID-19 ko ro na vi rus tes taus on po ti-
laal le tar tun ta tau ti lain no jal la mak su ton.

Kai nuun kes kus sai raa las sa ole va Dri ve In 
tes taus paik ka mah dol lis taa tes tauk sen ul ko-
ti lois sa, jo ka on ris kit tö mäm pää se kä tes taa-
jien et tä tes tat ta van kan nal ta. Tes tau sa jan 
saat soit ta mal la 116 117. Val tio neu vos ton 
ke ven täes sä ra joi tus toi mia ko ros tuu yk si lön 
vas tuul li suus en ti ses tään. Tes taus jär jes te lyt 
mah dol lis ta vat ny kyi sel lään tar tun to jen to-
tea mi sen vii vy tyk set tä. On erit täin tär keää, 
et tä hen gi tys tieoi rei set ha keu tu vat vii vy-

tyk set tä tes tat ta vak si. Tes ti tu los saa daan 
tyy pil li ses ti al le vuo ro kau des sa.

Kai nuu lai nen voi ha lu tes saan käyt tää myös 
Ter veys ta lon tai Me hi läi sen tes ti pal ve lua 
THL:n CO VID-19 tes taa misk ri tee ris tön täyt-
tyes sä. Tes taa misk ri tee ris tön täyt tyes sä Kai-
nuun SO TE-kun tayh ty mä kom pen soi oman 
tes ti kus tan nuk sen sa suu ruu den suo raan 
tes tin suo rit ta jal le. Kompensaation suuruus 
18.5. alkaen on 106€ (alv 0%)/testi, ylijäävä 
osuus jää itse maksettavaksi. Menettely on 
voimassa toistaiseksi.

Hätätilanteessasoita112.

Mi kä li epäi let saa nee si 
ko ro na vi rus tar tun nan

Yli 70-vuo tiai ta hen ki löi tä py ri tään suo-
jaa maan ko ro na vi rus tar tun nal ta. Heil lä on 
suu rem pi ris ki saa da tau dis ta va ka via, sai-
raa la hoi toa vaa ti via oi rei ta. Vas tus tus ky ky 
voi hei ken tyä myös pe rus sai rauk sien, ku ten 
dia be tek sen tai sy dän- ja ve ri suo ni sai rauk-
sien ta kia.

Toi min taoh jee na on suo si tus, et tä yli 70-vuo-
tiaat py sy vät eril lään kon tak teis ta mui den 
ih mis ten kans sa mah dol li suuk sien mu kaan. 
Val tio neu vos to ke hot taa yli 70-vuo tiai ta vält-
tä mään liik ku mis ta ko din ul ko puo lel la, kos-
ka se li sää tar tun ta ris kiä. Mi kä li on vält tä-
mä tön tä käy dä it se kau pas sa, ap tee kis sa tai 
ter vey sa se mal la tai muu toin asioi da, se oli si 
hy vä teh dä sil loin, kun mui ta asiak kai ta on 
liik keel lä vä hän. Etäi syyt tä mui hin ih mi siin 
on pi det tä vä vä hin tään kah den met rin ver ran. 
Ul koi lu ja liik ku mi nen ovat mah dol li sia, kun 
ne teh dään so siaa li sia kon tak te ja vält täen.

Tehostetustakäsihygieniasta on tär keää huo-
leh tia. Kaik kien vel vol li suus on omal la toi-
min nal la es tää tau tia le viä mäs tä.

Lap sia ei pi dä vie dä yli 70-vuo tiail le hoi toon. 
Huo len pi toa voi puo lin ja toi sin osoit taa nyt 
muil la kei noil la. Yli 70-vuo tiai den ja mui-
den ris ki ryh mäs sä ole vien luo na ei pi dä tar-
peetomastivierailla. Yh teyt tä hei hin voi pi-
tää esi mer kik si pu he li mit se. Mi kä li vie rai lu 
on vält tä mä tön tä, kät te lys tä, ha laa mi ses ta 
ja muis ta lä hi kon tak teis ta pi tää luo pua. Vie-
rai lul la pi tää käyt tää suun ja ne nän edes sä 
esi mer kik si hui via.

Nyttarvitaanmyös
vapaaehtoistenapua-
kuinkasinävoitautaa?
Lä hei set ih mi set ja naa pu rit ovat tär kei tä 
tu ki joi ta ar jen su ju mi sek si poik keu so lois-
sa. Ky sy lä hei sel tä si tai naa pu ril ta si, tar-
vit see ko hän apua. En si si jai ses ti tu lee ai na 
sel vit tää oli si ko apua asioin tiin saa ta vis sa 
hen ki lön lä hi pii ris tä, ys tä vis tä tai naa pu-

reis ta ja vii me kä des sä kun nan on jär jes-
tet tä vä asioin ti.

Suo men Pu nai nen Ris ti koor di noi va paaeh-
tois työ tä ja toi mii vi ra no mais ten apu na Kai-
nuun alueel la. SPR:n va paaeh toi sek si voi 
il moit tau tua In ter ne tis sä: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/ja 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/
7109

MistäapuaKainuussa?
1. Vält tä mät tö män asioin nin (ruo ka, elin-
tar vik keet, lääk keet tms.) tur vaa mi sek si 
ota yh teyt tä en si si jai ses ti ystäviin,läheisiin,
omaisiin janaapurustoon. Jos omai set tai 
lä hi pii ri ei vät voi Ke la-kor til la ha kea ap tee-
kis ta lääk kei tä, yli 70-vuo tias voi ha kea ne 
tois tai sek si it se. Ky sy neu vo ja myös omas ta 
ap tee kis ta si.

2. Hyö dyn nä yri tys ten ko tiin kul je tus ta. Use-
at kaupatjaravintolat tar joa vat mak sul lis ta 
ko tiin kul je tus ta. Mo net kau pat ovat suun-
nan neet au kio loai ko ja yli 70-vuo tiail le, jot ta 
he voi si vat käy dä it se asioil la, jos omai set tai 
lä hi pii ri ei vät voi aut taa.

3. Apua voit saa da myös järjestöiltä (Suo-
men Pu nai nen Ris ti, asu kas- ja ky läyh dis-
tyk set jne.) ja seurakunnista. Huo mioi, et tä 
joi den kin jär jes tö jen apu voi ol la myös mak-
sul lis ta. Avun pyyn nöt tu lee oh ja ta Pu nai sen 
Ris tin ko ro na-avun pai kal li so sas to jen koor-
di naat to reil le:

SPRHyrynsalmi
Ju ha Hank ki la p. 044 292 0253
Maa rit Nur mi p. 044 720 8714

SPRKajaani (myös Pal ta mon alueel la)
Jou ni Ha lo nen p. 045 128 3003 

SPRKuhmo 
Al po Karp pi nen p. 040 038 1100

SPRSotkamo 
Kat ri To lo nen p. 050 411 4750

SPRSuomussalmi
Hilk ka Kemp pai nen p. 040 096 7541

SPRRistijärvi
Paa vo Ke rä nen p. 050 348 9628

4.  Kainuunkuntienneuvontapalvelu
 (eiterveysneuvontaa)
• Hy ryn sal mi: puh. 044 720 8714 (kun ta), 

puh. 044 292 0253 (SPR)
• Ka jaa ni: puh. 040 688 7000 (klo 8–16) tai 

asiointiapu@kajaani.fi ja teks ti vies ti 044 
7100 058

• Kuh mo: kau pun gin vaih de 08 615 5521 
(klo 9–15) se kä pal ve lu nu me rot 044 725 
5295 ja 044 725 5396 (klo 8–17)

• Pal ta mo: kun ta vä lit tää va paaeh toi sia 
kaup pa- ja ap teek kia sioin tiin, yh teys 

 en si si jai ses ti teks ti vies til lä 
 p. 044 7500 738 tai 044 7500 989. 
 Tie to vä li te tään va paaeh toi sil le.
• Ris ti jär vi: 08 6155 431 ma–pe klo 9-15.30 

se kä puh. 044 720 8714 (kun ta), puh. 050 
348 9628 (SPR), 044 3620 023 (seu ra kun-
ta)

• Sot ka mo: kun nan vi ras to ta lon vaih de 
 08 615 5811, ma–to, pe 8–15
• Suo mus sal mi: puh. 0400 967 541 (SPR), 

040 521 8708 (SPR), 050 339 6437 (SPR)

Kun tien In ter net-si vuil la on myös pal jon kun-
ta koh tais ta ja jat ku vas ti päi vit ty vää tie toa 
kun ta koh tai sis ta asiois ta ko ro na vi ru se pi de-
miaan liit tyen. Kai nuun yh tei sen www.kainuu.
fi -verk ko pal ve lun kaut ta löy dät kaik ki Kai-
nuun kun tien, kun tayh ty mien ja kun tien yh-
des sä omis ta mien yh tiöi den pal ve lut.

5. Kai nuun alueel la toi mii usei ta yk si tyi siä 
yri tyk siä, jot ka tar joa vat mak sul lis ta pal ve-
lua. Näi tä pal ve lu ja ovat esi mer kik si asioin-
ti, sii vous, saat ta ja pal ve lut ja ruo ka pal ve lu.

Kun ta lai set voi vat ha kea tie toa oman kun nan 
yri tyk sis tä Kai nuun so ten In ter net-si vuil ta 
suo ra link ki yri tys ten yh teys tie toi hin. Kai-
nuun alueen pal ve lun tuot ta jis ta löy tyy tie toa 
myös hy vin voin nin pal ve lu tar jot ti mes ta, ks. 
palvelutarjotin.kainuu.fi ja parastapalvelua.fi

Ikään ty nei den kai nuu lais ten asia ka soh jaus 
on kes ki tet ty Kai nuun so tes sa, sote.kainuu.
fi/palveluohjaus-ja-neuvonta

Kainuunsotenasiakasohjauksenpuhelinnu-
meroon0861569728,johonvoisoitaamaa-
nantaistatorstaihinklo9.00–15.00japerjan-
tainaklo9.00–14.00tailähetääsähköpostia:
palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

6. Jos lä hei set, naa pu rit, omai set tai muut 
ta hot ei vät voi aut taa ja si nul la on ta lou del-
li sia on gel mia ota yh teyt tä oman kun nan 
aikuissosiaalityöhön.

Yh tey de no tot kai kis sa kun nis sa ma–toklo
9–15japeklo9–14takaisinsoitopalvelunnu-
meroon0861567741.

Ohjeita yli 70-vuotiaille sekä karanteenissa 
oleville ja miten voimme tukea heitä Kainuussa

Tietoja
päivitetty
8.5.2020

Epä var ma ti lan ne ai heut taa ih mi sis sä pal jon 
huol ta ja epä var muut ta. Apua ja kes kus te lu-
kump pa ni löy tyy ver kon kaut ta useas ta eri pai-
kas ta.

•Kainuunkriisikeskuspalveleenumerossa
 0447826030,netissäosoiteessa:
 www.mielenterveysseurat.fi/kainuu
• Valtakunnallinen24/7kriisipuhelin
 09 252 50111
• Chatalle29vuotiaille: sekasin247.fi

• Pal ve lui ta, joi den tar koi tuk se na on ih mi sen 
aut ta mi nen, tuen tar joa mi nen si tä tar vit se-
vil le ja ko ke mus ten ja ka mi nen tukinet.net

• Uuvutaakovanhemmuus?Tääl tä saat apua 
ar jen haas tei siin: enjaksa.fi 

• Apuanuorille: normaali.fi
• Yhdessäselviydytään-sivusto on mak su ton ja 

avoin kai ke ni käis ten las ten van hem mil le.yh-
dessaselviydytaan.fi/fi

• Kai kil le avoin na ole vas ta Mielenterveystalosta 
löy dät tie toa, oma hoi to-oh jel mia, op pai ta, 

 oi re na vi gaat to rei ta se kä pal ve lu ha ku ja: 
 www.mielenterveystalo.fi
• SPR on avan nut kai kil le kan sa lai sil le avoi men 
Autavanpuhelimen (ma-pe 9-21, puh. 0800 
100 200).

• ValtakunnallinenKirkonkeskusteluapu 
 0400 2211 80 (avoin na jo ka il ta 18-24)
 kirkonkeskusteluapua.fi
• Kajaaninpoikkeusolojenajaksi
 palvelunumero040 688 7000 
 (ma-pe klo 8-16)

Kes kus te lua pua krii si ti lan tees sa

Ohjeet päivystyskäyntiin 
Kainuun keskussairaalassa
Kainuun keskussairaalan päivystykseen ko-
ronaviruspandemian aikana saapuvien tulee 
ehdottomasti noudattaa annettua ohjeita.

Jos saat hengitystieinfektion, joka merkittä-
västi huonontaa vointia, soita päivystyksen 
ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen 
116 117. Numeroon tulee ottaa yhteyttä en-
nen pandemiavastaanotolle saapumista.

Mikälipäivystyskäyntionvältämätöntä,toi-
minäin:
•  Kaikki hengitystieoireiset (nuha, yskä, 

hengenahdistus) tai kuumeiset potilaat 
ohjataan pandemiavastaanoton sisään-
käynnille F4. Vastaanotto sijaitsee uu-

den sairaalan pohjoispäädyssä (punaiset 
opasteet ohjaavat ovelle).

•  Muut päivystyspotilaat päivystyksen si-
säänkäynnistä F2

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

Pandemianaikanaonvoimassavierailukielto,
jokakoskeekaikkeatarpeetonta liikkumis-
tasairaalassa.Hengitystieoireisten ei tule 
saapua kiireettömille ajanvarauksille kuten 
näytteenottoon, kuvantamiseen tai vastaan-
otoille (aika peruttava).

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

Valtioneuvoston16.3.2020toteamienpoik-
keusolojenvuoksiulkopuolistenvierailutsai-
raaloissaonkiellety.Tapauskohtaisestiarvi-
oidenpoikkeukset voidaan sallia kriittisesti 
sairaiden ja lasten oireettomille läheisille, 
saattohoidossa olevien läheisille sekä puoli-
solle tai tukihenkilö synnytysosastolla. Vain 
välttämättömien saattajien käynnit sallitaan 
(liikuntarajoitteiset, taksisiirrot). Vieraili-
joilla ei saa olla hengitystieoireita.

Kaikkisellainenterveysasemantoiminta,joka
onmahdollistahoitaaetäkontaktein,hoide-
taansiten. Tämä voi tarkoittaa jo varatun 
vastaanottoajan muuttamista etäkontak-
tiksi. Terveysasemalta ollaan tällöin yhtey-
dessä potilaaseen. Poikkeustilan aikana kii-
reettömään hoitoon pääsemisestä voidaan 
joutua joustamaan ja kiireettömiä vastaan-
ottoaikoja perumaan.

Oneritäintärkeää,etäterveysasemillesaa-
vutaanVAINerillisenyhteydenotonjaajan-
varauksenperusteella.Ajanvarauksessapy-
ritäänsiihen,etäyhtäaikaaeiolisimonta
potilastaodotamassavuoroaan.

Akuutitoireetjaolemassa
oleviensairauksienakuutit
pahenemiset:
• Lievät hengitystieoireet tulee sairastaa 

kotona.
• Sähköiset palvelut:

 ■ Omasote(omasote.kainuu.fi)-palvelus-
sa voit kysyä ohjausta ja neuvontaa 

 Terveysasemien chatin kautta ma–to klo 
8–16 ja pe klo 8–15

 ■ Omasote-palvelussa voit myös katsoa tu-
lokset, jos sinusta on otettu näytteitä 

 koronavirusepäilyn vuoksi.
 ■ Tietoakoronaviruksesta-puhelinneu-

vonta ma–pe klo 8–21 ja lauantaisin klo 
9–15

  • puhelimitse 0295 535 535 tai teksti-
  viestillä 050 902 0163 (tarkoitettu  

 henkilöille, jotka eivät voi käyttää 
  puhelinpalvelua)

 ■ sote.kainuu.fi -sivulta jaOmasotesta
(omasote.kainuu.fi) löytyy ”koronabotti”, 
jonka kautta voi tehdä oirearvion, saada ko-
tihoito-ohjeita ja löytää tietoa sairausloma-
todistukseen liittyen.

•  Mikäli vointi heikkenee ja tarvitset arvio-
tasairaanhoidontarpeesta,tuleesoitaa
päivystysapunumeroon116117taiterve-
ysasemanpäivystysnumeroon lisäohjeiden  
saamiseksi. Yhteydenoton perusteella po-

tilaalle annetaan ohjeet päivystyspolikli-
nikalle tai terveysasemalle saapumisesta 
ja kulkureitistä. Päivystysnumeroon tul-
leisiin yhteydenottoihin vastataan 1 päi-
vän aikana.

•  Hätätilanteessa tulee soittaa hätänume-
roon 112.

•  Sairauspoissaolotodistusta varten tulee 
ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai 
omaan terveysasemaan, jotta päivystys-
apunumero 116117 ei tukkeudu sairaus-
lomapyynnöistä.

Kiireettömiä terveysaseman palveluita tar-
vitsevien tulee ottaa yhteyttä terveysase-
malle Omasoten kautta tai puhelimitse. Yh-
teydenottoihin pyritään vastaamaan kolmen 
(3) vuorokauden sisällä.

Laboratorionäyteiden
otaminenpandemianaikana

Asiakkaan tulee saapua laboratorionäyt-
teenottoajalle yleisiin tiloihin vain,mikäli
hänelläeiolehengitystieinfektionoireita.

Jos asiakkaalla on varattuna laboratorioaika 
ja sitä odottaessa ilmenee hengitystieinfek-
tionoireita,tuleeotaayhteytäomalleter-
veysasemalletaihoidostavastaavaanyksik-
köönlisäohjeidensaamiseksi.

Yhteydenotossa arvioidaan, voidaanko näyt-
teenottoa siirtää. Jollei se ole mahdollista, 
suunnitellaan, miten näytteenotto voidaan 
parhaiten järjestää ja mitä kautta terveys-
asemalle tulee saapua näytteenottoa varten.

Tila-jakulkujärjestelytterveysase-
millapandemianaikana

Kajaaninpääterveysasemaja
Vuolijoenterveysasema
Asiakkaiden tulee ottaa etukäteen yhteyt-
tä puhelimitse. Vastaanotto tapahtuu ajan-
varauksella. Hoitoa tarvitsevat Kajaanin ja 
Vuolijoen pandemiaoireiset potilaat ohja-
taan keskussairaalan pandemiavastaanotol-
le. Kiireetöntä hoitoa tarvitsevat potilaat, 
joilla ei ole hengitystieinfektion oireita, hoi-
detaan terveysasemilla hoidon tarpeen ar-
vion perusteella.

PaltamonjaRistijärventerveysasemat
Asiakkaiden tulee ottaa etukäteen yhteyttä 
puhelimitse. Vastaanotto tapahtuu ajanva-
rauksella. Sekä Paltamon että Ristijärven 
pandemiaoireiset potilaat hoidetaan Pal-
tamon terveyskeskuksessa, mikäli oirekuva 
ei vaadi ohjaamista päivystyspoliklinikalle.
Paltamossa hengitystieoireiset potilaat saa-
puvat terveysasemalle pääovesta (yläkerran 
ovi). Potilaat ohjataan Aulaan 1, joka sijait-
see terveysaseman ja hoitokodin välisessä 

käytävässä. Potilaiden tulee laittaa kasvoil-
leen suojamaski, joita löytyy aulasta.

Kaikki muut potilaat tulevat alakerran oves-
ta (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 hengitystieoi-
reita ilmenee aiemmin varattua aikaa odot-
taessa, tulee ottaa yhteyttä terveysasemalle 
jatkohoidon tai näytteenoton suunnittelua 
varten. 

Ristijärven terveysaseman vastaanotto-
toiminta suljetaan resurssivajeen vuoksi 
3.4.2020 alkaen toistaiseksi. Ristijärvellä 
asuvat potilaat hoidetaan Paltamon terve-
ysasemalla. Vastaanototapahtuuajanva-
rauksella. Terveysasemalle saa yhteyden 
soittamalla joko Paltamon tai Ristijärven 
takaisinsoittopalveluun. Hengitystieoireiset 
potilaat tulevat ajanvarauksen perusteella 
Paltamon terveysasemalle yläkerran pää-
ovesta. Muiden potilaiden kulku tapahtuu 
alakerran (laboratorion ja hammashuol-
lon) ovesta. 
Ristijärven palvelukeskuksen muut toimin-
not (esimerkiksi laboratoriopalvelut ja ham-
mashoitola) jatkuvat toistaiseksi aiempaan 
tapaan.

Sotkamonterveysasema
Hengitystieoireiset ohjautuvat vastaanotolle 
puhelinkontaktin kautta. Tarvittaessa heille 
varataan vastaanottoaika. Kulku vastaan-
otolle tapahtuu ENSIAPU-kyltin ovesta.  
Muut EI-hengitystieoireiset potilaat tule-
vat joko pääovesta, jossa on TERVEYSASE-
MA-kyltti tai PERHEKESKUS-kyltin ovesta, 
josta on kulku laboratorioon ja röntgeniin.
Kuhmonterveysasema
Hengitystieoireiset ohjautuvat vastaanotolle 
puhelinkontaktin kautta. Tarvittaessa heille 
varataan vastaanottoaika. Kulku vastaan-

otolle tapahtuu ensiavun ovesta (terveys-
aseman päätyovi).  Muut EI-hengitystieoi-
reiset potilaat tulevat pääovesta.

Hyrynsalmenterveysasema
Sisälle tullaan ensiavun ovesta, odotetaan 
eteisessä, jossa käsidesi ja maskit. Tästä on 
soitettava hoitajalle, joka tulee hakemaan 
asiakkaan vastaanotolle.

Suomussalmenterveysasema
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 sai-
raaloissa, terveydenhuollon yksiköissä se-
kä vanhusten hoivayksiköissä on pääsään-
töisesti kielletty. Rajoittamistoimenpitee-
nä myös kukkalähetyksettaimuut lähetti-
palvelutyksiköidenpotilailleontoistaiseksi
kiellety. Rajoitus on voimassa valmiuslain 
voimassaoloajan. Pandemian edetessä toi-
minnassa ja toimintaohjeissa voi tapahtua 
muutoksia. Niistä tiedotetaan erikseen.

Terveysasemienpuhelinnumerot

Terveysasema Päivystys Kiireetön Potilastoimisto

Kajaani 116 117 (KAKS) 08 6156 7207 08 6156 7229
Vuolijoki 116 117 (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

Lisätietojajaajankohtaisiaoh-
jeitavoiseurata:
sote.kainuu.fi



4 Koronainfo

Kysyttävää koronaviruksesta
Kainuun sote on avannut maanantaina 30.3. 
sähköpostiosoitteen korona@kainuu.fi joka on 
tarkoitettu kansalaisneuvontaan koronaviruk-
seen liittyvissä asioissa. Kysymyksiin vastaavat 
Kainuun soten asiantuntijat. Mikäli kyse on sai-
raustapauksesta, ollaan yhteydessä numeroon 
116 117, tai hätätapauksessa 112. Sähköpostiin 
vain kiireettömiä kysymyksiä koronasta.  Kysy-
myksiin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien 
mukaan mahdollisimman pian.

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 
päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, 
jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystiein-
fektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja 
tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievis-
tä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. 

Hätätilanteessa soita 112. Päivystysnumero ei 
ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, 
vaan sitä varten on STMn tietoa koronaviruk-
sesta puhelinneuvonta 0295 535 535. 

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löy-
tyy lisää tietoa koronaviruksesta, tilanteesta Kai-
nuussa, sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua 
sairastuessa tai kriisitilanteessa.

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilan-
teesta Kainuussa päivittäin. Soten tiedotteet ai-
heesta koostetusti löytyvät soten verkkosivuilta.

sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-
soten-koronavirusta-
kasitelevat-tiedoteet

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

Kiireellisissäsosiaalisenavuntilanteis-
sasoitetaansosiaalipäivystykseenpuh.
0447970676.Mikälisosiaalipäivystysei
pystyvastaamaan,soitetaanhätäkeskuk-
seen112.

Kainuun soten sosiaalipäivystys ohjaa ja 
neuvoo kiireellisen sosiaalihuollon tar-
peessa olevia kuntalaisia Hyrynsalmen, 
Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, 
Sotkamon ja Suomussalmen alueella. So-

siaalipäivystyksen tehtäviä ovat äkilliset 
kriisit, kuten perhe- ja lähisuhdeväkival-
tatilanteet, 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 
lastensuojelutilanteissa yhteyttä otetaan 
oman asuinkunnan lastensuojelun sosiaa-
lityöntekijöihin ja muissa kiireettömissä 
asioissa oman asuinkunnan aikuissosi-
aalipalveluiden sosiaalityöntekijöihin.

Hyrynsalmi

Terveysasema: Vastaanotto on suljettu ajalla 
29.6.–26.7.2020.  Kiireelliset päivystysasiakkaat 
hoidetaan Suomussalmen kiirevastaanotolla 
puh. 08 6156 6200. Sulkuaikana marevan-asiak-
kailla kerran viikossa näytteenotto Hyrynsalmel-
la. Kiireelliset reseptien uusinnat Omasote- tai 
Kanta.fi -palveluiden tai terveysaseman kautta. 
Sulkuaikana uusinta myös Suomussalmen ta:n 
kautta. Kainuun soten hoitotarvikejakelu on kiin-
ni 6.7.–2.8.2020
Laboratorio: Laboratorio on avoinna tiistaisin 
ajalla 29.6.–26.7.2020. Terveyskeskuslabora-
toriot palvelevat supistetusti: varattavia aikoja 
on vähennetty ja pääsääntöisesti vain lääkärin 
määräämät välttämättömät kokeet sekä INR:t 
voidaan ottaa eikä spirometria tutkimuksia teh-
dä. Päivystysajanvaraus toimii myös em. päivinä. 
Varattavat avoimet ajat löytyvät ajanvaraussi-
vuiltamme www.nordlab.fi
Suunterveydenhuolto: Hammaslääkärin vas-
taanotto suljettu 29.6.–31.7.2020. Kiireellisissä 
tapauksissa yhteydenotto Suomussalmen ham-
mashoitolaan p. 08 6156 6134. Suuhygienistin 
vastaanotto suljettu 6.–31.7.2020
Fysioterapia:Suljettu 6.7.–2.8.2020. Akuuteissa 
tapauksissa yhteys Suomussalmen fysiotera-
piaan.
Vanhuspalveluidenpäivätoiminta:Suljettu ajalla 
22.6.–2.8.2020. Vanhuspalveluiden matalan kyn-
nyksen infopisteet Suljettu ajalla 18.5.–6.9.2020
Muistipoliklinikkajamuistineuvola: 
Suljettu ajalla 29.6.–2.8.2020
KainuunmerenTyöterveys:
Suljettu ajalla 6.7.-–31.7.2020. 
Perheoikeudellisetpalvelut/lastenvalvojat:
Suljettu ajalla 20.7.–2.8.2020

Kajaani

Terveysasemat:Vastaanottotoiminta on supis-
tettua kesä-elokuussa. Kiireettömiä vastaan-
ottoaikoja on saatavilla rajallisesti. Vuolijoen 
terveysaseman vastaanotto on suljettu ajalla 
29.6.–26.7.2020. Kiireellisissä asioissa ota yh-
teys pääterveysasemalle. Kajaanin pääterveys-
aseman potilastoimisto puh. (08) 6156 7229 on 
avoinna poikkeuksellisesti ajalla 8.6.–16.8.2020 
ma–ti klo 8–15 ke–pe klo 8–14. Muistikoordi-
naattoritoimintaa ei ole ajalla 29.6.–19.7.2020. 
Kiireelliset reseptien uusinnat Omasote tai Kan-
ta.fi –palveluiden, apteekin tai Kajaanin pääter-
veysaseman potilastoimiston kautta.
Hoitotarvikejakelu: Kainuun soten hoitotarvike-
jakelu on kiinni 6.7.–2.8.2020
Fysioterapiajaapuvälinelainaamo: Fysiotera-
pian ja apuvälinelainaamon toimisto avoinna 
22.6.–31.7.2020 klo 8.00–12.00. Fysioterapian 
puhelinaika normaalisti.
Laboratorio:Keskussairaalan laboratorion näyt-
teenottopiste on auki klo 7.00–15.00. Vuolijoen 
laboratorio on avoinna tiistaisin ajalla 29.6.–
26.7.2020. Terveyskeskuslaboratoriot palvele-
vat supistetusti: varattavia aikoja on vähennet-
ty ja pääsääntöisesti vain lääkärin määräämät 
välttämättömät kokeet sekä INR:t voidaan ottaa 

eikä spirometria tutkimuksia tehdä. Päivystys-
ajanvaraus toimii myös em. päivinä.Varattavat 
avoimet ajat löytyvät ajanvaraussivuiltamme; 
www.nordlab.fi
Suunterveydenhuolto: Otanmäen hammashoi-
tola suljettu 1.6.–6.9.2020. Kiireellisissä tapauk-
sissa yhteydenotto p. 08 6156 7850
Neuvolatyö:Keskusneuvolan matkailijoiden ro-
kotusneuvonta ja rokotusten aloitus on suljettu 
6.7.–2.8.20. Aloitetut rokotukset, tetanustehos-
teet hoidetaan.
Aikuissosiaalipalvelut: Työllistymistä edistävä 
monialainen yhteispalvelu (Kainuun TYP) on 
suljettuna ajalla 6.–24.7.2020. Toimeentulotu-
kihakemukset pyydetään jättämään Välikatu 21 
B postilaatikkoon.
Vanhuspalveluidenpäivätoiminta:
Suljettu ajalla 22.6.–2.8.2020
Vanhuspalveluidenmatalankynnyksen
infopisteet:Suljettu ajalla 18.5.–6.9.2020
Muistineuvola:Suljettu ajalla 29.6.–2.8.2020
Muistipoliklinikka:Suljettu ajalla 29.6.–2.8.2020
Eläinlääkintähuolto:Vuolijoella ei pieneläinvas-
taanottoa 22.6.–12.7. ja 3.8.–16.8.2020
Perheoikeudellisetpalvelut/lastenvalvojat: Sul-
jettu ajalla 20.7.–2.8.2020

Kuhmo

Terveysasema: Kiireettömiä vastaanottoaikoja 
on saatavilla rajallisesti. Kiireelliset reseptien 
uusinnat Omasote tai Kanta.fi- palveluiden, ap-
teekin tai terveysaseman kautta. Kainuun soten 
hoitotarvikejakelu on kiinni 6.7.–2.8.2020
Laboratorio: Laboratorion näytteenottopiste on 
auki klo 7.00–15.00. Terveyskeskuslaboratoriot 
palvelevat supistetusti: varattavia aikoja on vä-
hennetty ja pääsääntöisesti vain lääkärin mää-
räämät välttämättömät kokeet sekä INR:t voi-
daan ottaa eikä spirometria tutkimuksia tehdä. 
Päivystysajanvaraus toimii myös em. päivinä. 
Varattavat avoimet ajat löytyvät ajanvaraussi-
vuiltamme; www.nordlab.fi
Vanhuspalveluidenpäivätoiminta:
Suljettu ajalla 22.6.–2.8.2020
Vanhuspalveluidenmatalankynnyksen
infopisteet: Suljettu ajalla 18.5.–6.9.2020
Muistineuvolajamuistipoliklinikka: 
Suljettu ajalla 29.6.–2.8.2020
KainuunmerenTyöterveys:
Suljettu ajalla 6.7.–31.7.2020
Perheoikeudellisetpalvelut/lastenvalvojat: Sul-
jettu ajalla 20.7.–2.8.2020

Paltamo

Terveysasema:Vastaanottotoiminta on supistet-
tua ajalla 22.6.–26.7.2020. Kiireettömiä lääkärin 
vastaanottoaikoja ei ole saatavilla ja kansanter-
veyshoitajan vastaanottoaikoja on saatavilla ra-
jallisesti. Kiireelliset reseptien uusinnat Omasote 
tai Kanta.fi- palveluiden, apteekin tai terveysase-
man kautta. Kainuun soten hoitotarvikejakelu on 
kiinni 6.7.–2.8.2020
Fysioterapia: Suljettu 6.7.–2.8.2020. Akuuteis-
sa tapauksissa yhteys Kajaanin fysioterapiaan.

Laboratorio: Laboratorio on avoinna maanantai-
sin ajalla 22.6.–27.6.2020. Terveyskeskuslabora-
toriot palvelevat supistetusti: varattavia aikoja 
on vähennetty ja pääsääntöisesti vain lääkärin 
määräämät välttämättömät kokeet sekä INR:t 
voidaan ottaa eikä spirometria tutkimuksia teh-
dä. Päivystysajanvaraus toimii myös em. päivinä. 
Varattavat avoimet ajat löytyvät ajanvaraussi-
vuiltamme; www.nordlab.fi
Röntgen:Suljettu ajalla 22.6.–26.7.2020.
Suunterveydenhuolto:Suljettu 6.7.–31.7.2020. 
Kiireellinen hoito Kajaanissa. Yhteydenotto p. 
08 6156 7850
Neuvolatyö: Paltamon neuvolan matkailijoiden 
rokotusneuvonta ja rokotusten aloitus on suljet-
tu 13.7.–28.8.20. Aloitetut rokotukset, tetanus-
tehosteet hoidetaan.
Vanhuspalveluidenpäivätoiminta:
Suljettu ajalla 22.6.–2.8.2020
Vanhuspalveluidenmatalankynnyksen
infopisteet:Suljettu ajalla 18.5.–6.9.2020
Muistineuvolajamuistipoliklinikka:
Suljettu ajalla 29.6.–2.8.2020
KainuunmerenTyöterveys: 
Suljettu ajalla 6.7.– 31.7.2020
Perheoikeudellisetpalvelut/lastenvalvojat:Sul-
jettu ajalla 20.7.–2.8.2020

Puolanka

Eläinlääkintähuolto: Pieneläinvastaanotto ajan-
varauksella kerran viikossa keskiviikkoiltapäi-
visin 8.6.–16.8.2020

Ristijärvi

Terveysasema: Vastaanotto on suljettu ajalla 
29.6.–26.7.2020. Yhteydenotot Paltamon ter-
veysasemalle tai päivystyksellisissä asioissa 
puh. 116 117. Kiireelliset reseptien uusinnat 
Omasote tai Kanta.fi- palveluiden, apteekin tai 
terveysaseman kautta. Sulkuaikana uusinnat 
myös Kajaanin terveysaseman kautta. Kainuun 
soten hoitotarvikejakelu on kiinni 6.7.-2.8.2020
Fysioterapia:Suljettu 6.7.–2.8.2020. Akuuteissa 
asioissa yhteys Kajaanin fysioterapiaan.
Laboratorio: Laboratorio on avoinna keskiviik-
koisin ajalla 29.6.–26.7.2020. Terveyskeskus-
laboratoriot palvelevat supistetusti: varattavia 
aikoja on vähennetty ja pääsääntöisesti vain lää-
kärin määräämät välttämättömät kokeet sekä 
INR:t voidaan ottaa eikä spirometria tutkimuk-
sia tehdä. Päivystysajanvaraus toimii myös em. 
päivinä. Varattavat avoimet ajat löytyvät ajanva-
raussivuiltamme; www.nordlab.fi
Suunterveydenhuolto:Suljettu 29.6.–31.7.2020. 
Kiireellinen hoito Kajaanissa, yhteydenotto p 
08 61567850
Vanhuspalveluidenpäivätoiminta:
Suljettu ajalla 22.6.–2.8.2020
Vanhuspalveluidenmatalankynnyksen
infopisteet:Suljettu ajalla 18.5.–6.9.2020
Muistineuvolajamuistipoliklinikka:
Suljettu ajalla 29.6.–2.8.2020
KainuunmerenTyöterveys:
Suljettu ajalla 6.7.–31.7.2020

Perheoikeudellisetpalvelut/lastenvalvojat:Sul-
jettu ajalla 20.7.–2.8.2020

Sotkamo

Terveysasema:Kiireettömiä vastaanottoaikoja 
on saatavilla rajallisesti. Kiireelliset reseptien 
uusinnat Omasote- tai Kanta.fi- palveluiden, ap-
teekin tai terveysaseman kautta. Kainuun soten 
hoitotarvikejakelu on kiinni 6.7.–2.8.2020
Laboratorio:Laboratorion näytteenottopiste on 
auki klo 7.00–15.00. Terveyskeskuslaboratoriot 
palvelevat supistetusti: varattavia aikoja on vä-
hennetty ja pääsääntöisesti vain lääkärin mää-
räämät välttämättömät kokeet sekä INR:t voi-
daan ottaa eikä spirometria tutkimuksia tehdä. 
Päivystysajanvaraus toimii myös em. päivinä. 
Varattavat avoimet ajat löytyvät ajanvaraussi-
vuiltamme; www.nordlab.fi
Vanhuspalveluidenpäivätoiminta:
Suljettu ajalla 22.6.-2.8.2020
Vanhuspalveluidenmatalankynnyksen
infopisteet:Suljettu ajalla 18.5.–6.9.2020
Muistineuvolajamuistipoliklinikka:
Suljettu ajalla 29.6.–2.8.2020
KainuunmerenTyöterveys:
Suljettu ajalla 6.7.–31.7.2020
Perheoikeudellisetpalvelut/lastenvalvojat:Sul-
jettu ajalla 20.7.–2.8.2020

Suomussalmi

Kiireelliset reseptien uusinnat: Kiireelliset 
reseptien uusinnat Omasote- tai Kanta.fi- 
palveluiden,apteekin tai Suomussalmen pää-
terveysaseman kautta. Kainuun soten hoitotar-
vikejakelu on kiinni 6.7.–2.8.2020
Laboratorio:Laboratorion näytteenottopiste on 
auki klo 7.00–15.00. Terveyskeskuslaboratoriot 
palvelevat supistetusti: varattavia aikoja on vä-
hennetty ja pääsääntöisesti vain lääkärin mää-
räämät välttämättömät kokeet sekä INR:t voi-
daan ottaa eikä spirometria tutkimuksia tehdä. 
Päivystysajanvaraus toimii myös em. päivinä: 
Varattavat avoimet ajat löytyvät ajanvaraussi-
vuiltamme; www.nordlab.fi
Perheoikeudellisetpalvelut/lastenvalvojat:Sul-
jettu ajalla 20.7.–2.8.2020
Vanhuspalveluidenpäivätoiminta: 
Suljettu ajalla 22.6.–2.8.2020
Vanhuspalveluidenmatalankynnyksen
infopisteet:Suljettu ajalla 18.5.–6.9.2020
Muistineuvolajamuistipoliklinikka:
Suljettu ajalla 29.6.–2.8.2020
KainuunmerenTyöterveys:
Suljettu ajalla 6.7.–31.7.2020
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhe-
linpäivystys puh. 08 6156 6000. Terveysase-
man ollessa suljettuna päivystys Kainuun kes-
kussairaalassa Sotkamontie 13, 87300 Kajaani, 
puh. 116 117.

Tarkemmat yhteystiedot ja aukioloajat 
sote.kainuu.fi

Kainuun soten toiminnan sulut – Kesä 2020


