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Mikä on uusi koronavirus COVID-19?

✓Koronavirukset ovat suuri joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että 
eläimillä. 

✓Uusi koronavirus aiheuttaa vakavan infektiotaudin, joka on erityisesti 
riskiryhmille vaarallinen. 

✓Nykytiedon mukaan iso osa ihmisiä kuitenkin sairastaa koronaviruksen 
aiheuttaman infektion lievänä.

✓Itämisajaksi kutsutaan aikaa tartunnasta ensioireiden alkuun. Taudin 
itämisajaksi on arvioitu 1–14 päivää, keskimäärin noin 4-5 päivää.

✓Huom! Uusien tietojen mukaan myös oireeton saattaa tartuttaa muita jo 
ennen oireiden alkamista.

Lähde 23.3.2020: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19


✓pisaratartuntana kun henkilö yskii tai aivastaa

✓kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen 
hengitystie-eritteitä

✓virus voi säilyä pinnoilla muutamista tunneista muutamaan päivään

Huom! On hyvä seurata virallisia päivittyviä sivustoja, kuten THL:n nettisivuja. 
Viruksen käyttäytymistä ei tunneta vielä riittävästi ja siksi tiedot saattavat 
muuttua.

Lähde 23.3.2020: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Nykytiedon mukaan (28.3.2020) uusi 
koronavirus tarttuu seuraavilla tavoilla:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19


Mistä löydän luotettavaa tietoa?

THL:n ajankohtainen tieto löytyy 
alla olevan kuvakkeen alta 
klikkaamalla ensin tästä.

THL:n usein kysytyt kysymykset 
löytyvät alla olevan kuvakkeen alta 
klikkaamalla ensin tästä.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19


Lähikontaktien rajoittaminen työssä ja arjessa hidastaa viruksen leviämistä.

Lähikontakteissa tartuntatauti leviää: yksi tartunnan saanut tartuttaa keskimäärin 2-3 
henkilöä.

Mikäli virus leviää hallitsemattomasti - ilman hidastamista - terveydenhuolto 
kuormittuu liikaa.

Myös vapaaehtoistyössä on huomioitava, että suunnitelmallinen, valtioneuvoston 
ohjeiden mukainen ja hyvin koordinoitu toiminta vähentää tartuntataudin leviämistä 
sekä väestön levottomuutta ja vahvistaa turvallisuudentunnetta oikealla tavalla.

Miksi valmiuslaki ja poikkeusolot?



✓suosittelee kolmannen sektorin toimijoiden sulkevan järjestöjen 
kokoontumistilat ja lopettavan kokoontumiset,

✓kieltää vierailut mm. sairaaloissa, vanhusten ja muiden riskiryhmien 
luona ja

✓velvoittaa yli 70-vuotiaat pysymään erillään kontakteista muiden 
ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

On tärkeää, että Punainen Risti pitää yllä varautumistaan ja tukee apua 
tarvitsevia menetelmillä, jotka eivät lisää tartuntataudin leviämistä. 

Valtioneuvosto:



Pohtikaa yhdessä osastoissa ja piirien kanssa, mitä mahdollisuuksia olisi tukea 
avun tarvitsijoita puhelimitse tai verkossa. Voisiko esim. Terveyspiste toimia 
puhelimitse normaaliaukioloaikoina? Onko tiedossa yksin asuvia ikääntyneitä tai 
sairaita, jotka kuuluvat riskiryhmiin? Tarvitsevatko he apua asioinnissa tai 
juttuseuraa puhelimessa? Tietoa ja ohjausta palveluihin?

Suosittelemme selvittämään etukäteen paikalliset terveyspalveluiden ja 
sairaanhoitopiirien ohjeet sekä kirjaamaan itselle valmiiksi ylös tärkeimmät 
numerot ja muut yhteystiedot.

Kannattaa perehtyä etukäteen eri tietolähteisiin, jotta osaa ohjata myös apua 
tarvitsevat oikean tiedon ääreen.

Kuinka voimme auttaa ilman 
lähikontakteja?



✓Huomioikaa osaston resurssit ja vapaaehtoisten oma jaksaminen

✓Perehdytetään uudet vapaaehtoiset Punaisen Ristin periaatteisiin.

✓Punaisen Ristin vapaaehtoiset eivät järjestä lähikontaktia edellyttävää 
apua koronavirustautiin sairastuneille, vaan ohjataan paikallisen avun 
piiriin ohjeiden mukaisesti.

Kuinka voimme auttaa ilman 
lähikontakteja?



✓Sopikaa osastoissa, voitteko varmistaa puhelimitse osaston avun piirissä 
olevilta esim. Terveyspisteissä asioivilta ihmisiltä heidän tilanteensa. 
Onko heillä ruokaa ja lääkkeitä, ja saavatko he apua omaisiltaan tai 
kunnalta?

✓Myös terveyden edistämisen vapaaehtoiset voivat kartoittaa avun 
tarvetta puhelimitse, mikäli osastossa on niin sovittu ja puhelinnumero 
on tiedossa. 

✓Vapaaehtoisten suositellaan ilmoittavan havaitsemistaan tarpeista 
sovitun mukaisesti osastoonsa ja neuvoa voi pyytää myös piiristä. 

Kuinka voimme auttaa ilman 
lähikontakteja?



Miten voimme auttaa ilman, että levitämme virusta ja vaarannamme itsemme tai 
autettavan?

Ohje vapaaehtoisille 

✓Vapaaehtoistehtäviin pyritään löytämään uusia toimintamuotoja esim. puhelimitse tai 
verkossa tapahtuva toiminta, vaarantamatta avunsaajien tai vapaaehtoisten terveyttä.

✓Osasto varmistaa, että puhelin tai muu yhteys säilyy erityisesti riskiryhmiin kuuluvien 
ihmisten kanssa.

✓Epävarmassa tilanteessa voit aina kysyä neuvoa tai lisätietoja oman piirisi 
vastuuhenkilöiltä.

✓Kannustamme yhteistyöhön paikallisten viranomaisten sekä järjestöjen kanssa

Ohje asiointiapuun

Tapoja auttaa osaston avun piirissä olevia 
ihmisiä:

https://rednet.punainenristi.fi/Koronaohje
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/news/ASIOINTIAVUN%20OHJE%20OSASTOILLE%20FI.pdf


Kansalaisille suunnattu palvelunumero 0295 535 535 palvelee 
arkisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. (Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa 

eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa, vaan näissä tilanteissa on käännyttävä oman kunnan 
terveydenhuollon puoleen.)

Huom! Oman alueen sairaalan tai terveyskeskuksen 
päivystykseen tulee ottaa yhteyttä puhelimitse, jos kuulut 
riskiryhmään. Vakavissa oireissa edelleen soitto 112. Älä mene 
suoraan vastaanotolle.

Jos sairastut etkä kuulu riskiryhmään ja selviydyt kotona, pysy 
kotona.

Miten ja mihin ohjaan apua tarvitsevia? 
Kannustamme yhteistyöhön eri tahojen kanssa: meillä kaikilla on sama tavoite: 
auttaa apua tarvitsevia epidemiatilanteessa



✓Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut

✓Valtakunnallinen Korona-info-chat

✓MIELI Suomen Mielenterveysseuran Kriisipuhelin päivystää päivittäin 
ympäri vuorokauden numerossa 09 2525 0111. Keskusteluapua saa 
koronaviruksen aiheuttamiin huoliin tai mihin tahansa muihin kriiseihin 
tai murheisiin. Ruotsinkielinen puhelin (09 2525 0112) päivystää ma ja ke 
klo 16–20 sekä ti, to ja pe klo 9–13. Kriisipuhelimen arabian- ja 
englanninkielinen linja (09 2525 0113) päivystää ma ja ti klo 11–15, ke klo 
13–16 ja 17–21 sekä to klo 10–15.

Miten ja mihin ohjaan apua tarvitsevia?

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/puhelinpalvelu-ja-chat
https://mieli.fi/fi/keskusteluapua-saatavilla-joka-p%C3%A4iv%C3%A4-ja-y%C3%B6-kriisipuhelimessa-ja-verkossa
https://mieli.fi/sv/st%C3%B6d-och-hj%C3%A4lp/kristelefon-hj%C3%A4lp-och-st%C3%B6d-i-sv%C3%A5ra-livssituationer
https://mieli.fi/lang-opt/other-languages/arabia/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA


✓Mielenterveyden keskusliiton Neuvonta-chat on avoinna ma–to klo 12–15. 
Valtakunnallinen mielenterveysneuvonta (020 391 920) on avoinna arkisin klo 10–15. 
Puheluun vastaa ammattilainen. Vertaistukipuhelin (0800 177 599) on avoinna arkisin 
klo 10–15. Puheluun vastaa mielenterveysongelmia itse kokenut ihminen.

✓Väestöliiton verkkopalvelussa on suomalaisten järjestöjen tuottamia palveluita ja 
vertaistukea. Omia palveluita on suunnattu eri ikäryhmille: nuorille, aikuisille, 
ikäihmisille ja perheille. Tietoa ja tukea koronaepidemian aikana saa esimerkiksi 
ryhmä-chateista, joita järjestetään eri aiheista. Psykoterapeuttien pitämä ajanvaraus-
chat on kahdenkeskinen reaaliaikainen kirjoitettu keskustelu asiantuntijan kanssa.

Miten ja mihin ohjaan apua 
tarvitsevia?

https://www.mtkl.fi/mista-apua/
http://www.vaestoliitto.fi/?x27375=11012077
https://www.hyvakysymys.fi/kohderyhma/nuoret/
https://www.hyvakysymys.fi/kohderyhma/aikuiset/
https://www.hyvakysymys.fi/kohderyhma/ikaihmiset/
https://www.hyvakysymys.fi/kohderyhma/perheet/
https://www.hyvakysymys.fi/ryhmachat/
https://www.hyvakysymys.fi/ajanvarauschat/


✓HelsinkiMission ruotsinkielisille senioreille tarkoitettu puhelinpalvelu
käynnistyi 24. maaliskuuta. Numero (045 341 0504) on avoinna ti–to klo 
15–17. 

✓Senioripysäkki-puhelimessa HelsinkiMission ammattiauttajat tarjoavat 
keskusteluapua yli 60-vuotiaille. Yhteydenottopuhelin (045 341 0506) on 
avoinna ma–to klo 9–11.

✓Sekasin-chat on valtakunnallinen, laajasti avoinna oleva 
keskustelupalvelu, joka tukee mielen hyvinvointia ja mielenterveyden 
ongelmista selviämistä. 

Miten ja mihin ohjaan apua tarvitsevia?

https://www.helsinkimissio.fi/uutiset/seniori-olemme-tukenasi-myos-poikkeustilan-aikana
https://www.helsinkimissio.fi/uutiset/seniori-olemme-tukenasi-myos-poikkeustilan-aikana


Edistämällä terveyttä ja toimintakykyä sekä vähentämällä tapaturmia voimme 
toimia apuna myös häiriötilanteessa ja vähentää siten terveydenhuollon 
kuormitusta.

Vapaaehtoisten antaman tuen merkitys on suuri tilanteessa, jossa viranomaisten 
voimavarat ovat tiukoilla.

Tehdään yhteistyötä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Ellei mahdollista 
osallistua muiden toimintoihin ja avun tarve on ilmeinen, käynnistetään apu 
mahdollisuuksien mukaan itse. Muistetaan kuitenkin poikkeuksellinen 
tartuntatautitilanne ja valtioneuvoston ohjeistukset.

Muistetaan, että:


