
Kuulonkuntoutuksen tilanne poikkeusolojen aikana 

 

Pohjois-Suomi 

  

Lapin keskussairaalan kuuloaseman toimintaa on vähennetty ja keskitetty 

kiireellisiin ja päivystyksellisiin käynteihin. Kiireellisyys arvioidaan aina 

asiakaskohtaisesti. Kuuloa ja toimivaa kojetta työssään tai opiskelussa tarvitseva 

pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan nopeasti sekä äkillisesti kuulon 

menettävät henkilöt. Kojeiden säätöjä ja korjauksia pyritään tehtävän 

mahdollisimman paljon ilman potilaskontakteja. Tällöin asiakkaat ovat Kuuloasemalle 

yhteydessä puhelimitse, jonka jälkeen heitä ohjeistetaan joko lähettämään kojeet 

asemalle säätöjä ja korjauksia varten tai mahdollisesti järjestetään piste, johon 

kojeen/kojeet voi tuoda korjausta tai säätöä varten. Kuuloasemalla sihteeri ja 

kuntoutusohjaaja ovat puhelimitse tavoitettavissa ja antavat ohjausta ja neuvontaa 

kuulokojeen käyttöongelmissa sekä apuvälineisiin liittyen.  

 

Oulun yliopistollisessa sairaalan kuulokeskus jatkaa toimintaansa ja potilaat 

voivat tulla vastaanotolle oman harkinnan mukaan.  Korjausta vaativat kojeet 

toivotaan lähetettäväksi postitse.   

 

Kainuun keskussairaalan kuuloasema toimii normaalisti. Potilaita on ohjeistettu, 

että he eivät saa tulla sairaana vastaanotolle. Jonkin verran potilaat ovat itse 

peruneet aikoja. Jos niitä jatkossa tulee enemmän esim. kojekokeiluaikoja aletaan 

perua, laitetaan heidät jonoon. Tilanne muuttuu ja elää jatkuvasti. Kuulokojeiden 

huollot toimivat vielä normaalisti. Kuntoutusohjaajat hoitavat kotikäynnit etänä. 

Päiväkoti- ja koulukäynnit on siirretty myöhempään ajankohtaan, koska lapset nyt 

suurin osa kotonaan. Verkostoneuvottelut tehdään myös etäyhteyksillä. 

  

Länsi-Suomi, Lounais-Suomi ja Keski-Suomi 

  

TYKS:in alueella kuulokoje- ja apuvälinehuollot tehdään normaalisti. Toivotaan, että 

huoltoon tulevat laitteet lähetetään postissa ylimääräisen henkilöliikenteen 

minimoimiseksi. Kiireelliset kuulontutkimukset toteutetaan ja lasten (vauvojen) ajat 

pyritään myös toteuttamaan. Ajanvaraukset, myös sisäkorvaistuteleikkaukset, on 

peruttu 25.3. lähtien kaikilta kiireettömiltä potilailta. Yli 70-vuotiaiden ja muiden 

riskiryhmäläisten toivotaan pysyvän hallituksen ohjeiden mukaan kotona. 

Kuulokeskus on auki, mutta toiminta on hyvin rajoitettua toistaiseksi. Ilman 

yhteydenottoa/ ajanvarausta ei kuulokeskukseen saa mennä. TYKS:in alueella 

Turun kaupunginsairaala ja aluesairaalat (Turunmaan sairaala, Loimaan sairaala ja 

Salon sairaala) toimivat samoilla ohjeilla kuin TYKS. 



  

TAYS:in kuulokeskuksessa hoidetaan kiireellisimmät asiakkaat. Riskiryhmäläisiä ei 

hoideta. Heihin kuuluvat mm. yli 70v, jonkun perussairauden omaavat, 

syöpähoidoissa käyvät, tupakoivat ja ne joilla on hengitystieinfektio. 

Sisäkorvaistutteiden aktivoinnit pyritään hoitamaan suunnitellusti. Kuulokojehuolto 

neuvoo puhelimitse. Tarvittaessa kojeen voi lähettää korjattavaksi ja se palautuu 

asiakkaalle postitse. Kuntoutusohjaaja toimii etäyhteyksillä. Ensitietokurssi 24.4. 

sekä työikäisten ensitieto 5.5. on peruttu ja siirretään myöhempään ajankohtaan.  

  

Kanta-Hämeen keskussairaala alueella kaikki kiireettömät ajat on peruttu ja 

asiakkaille annetaan puhelinneuvontaa. Korvatautien poliklinikka vastaanottaa 

kiireellisiä asiakkaita. Kuulokojeita voi lähettää korjattavaksi tai ne voi tuoda 

neuvontaan. Kojeita tulee huoltoon myös kuntien kuulonkuntoutuksen 

vastuuhenkilöiden kautta. Kevään ensitietokurssi on peruttu. 

  

Satakunnan keskussairaalan alueella kaikki kiireettömät ajat on peruttu mutta 

puhelinneuvontaa tehdään. Korvapoliklinikan päivystys ottaa vastaan kiireelliset 

asiakkaat. Kuulokojehuolto toimii pääasiassa postin välityksellä. Kuntoutusohjaaja 

antaa neuvontaa ja tarvittaessa myös tinnitusohjausta puhelimitse. 

  

Keski-Suomen keskussairaalan kuuloaseman kiireettömät ajat on peruttu. 

Korvapoliklinikan päivystys palvelee kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita. 

Kuuloasemalla palvellaan puhelimitse ja he lähettävät postilla lainakojeita. Myös 

yksityiset palveluntuottajat eivät tee ostopalveluun liittyviä kojesovituksia yli 70 –

vuotiaille, joillekin työikäisille voivat tehdä.  

 

Seinäjoen keskussairaalan kuuloasemalle sijoitettu huolto toimii, mutta potilaan 

täytyy ottaa aina etukäteen yhteyttä. Yli 70-vuotiaita ei oteta fyysisesti paikalle 

ollenkaan. Sairaalan ostopalvelusopimusyhteistyökumppani on muuttunut. Se on nyt 

Seinäjoen Kuulostudio. Ostopalveluna tuotettavat kojesovitukset ja säädöt jatkuvat 

normaalisti myös yli 70-vuotiaiden osalta. 

 

Vaasan keskussairaalan tiedote 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilaille/ajankohtaista/uutiset/2020/keskussaira

alassa-suuri-osa-toiminnasta-jatkuu-normaalisti/   

  

Kokkolan keskussairaala 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilaille/ajankohtaista/uutiset/2020/keskussairaalassa-suuri-osa-toiminnasta-jatkuu-normaalisti/
https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilaille/ajankohtaista/uutiset/2020/keskussairaalassa-suuri-osa-toiminnasta-jatkuu-normaalisti/


Keskussairaalan poliklinikoilla hoidetaan ensisijaisesti kiireellistä hoitoa vaativat 

potilaat ja ajankohtainen epidemiatilanne huomioiden myös välttämätön osa ei-

kiireellistä hoitoa. 

 

Itä-Suomi 

  

Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä Mikkelin keskussairaala palvelee kuuloasioissa 

supistetusti, päivystyksellistä hoitoa tarvitsevat akuutit korvapotilaat hoidetaan. 

Kuulokojeiden korjauksia otetaan vastaan joko postitse tai sairaalan seinässä on 

postilaatikko, johon voi viedä kojeen. Lainakojeita lähetetään postin välityksellä 

ainoastaan. Kuntoutusohjaaja ei tee kotikäyntejä mutta palvelee puhelimitse.  

  

Kuopion yliopistollisen sairaalan kuulonkuntoutuksen palvelut on suljettu 30.3. 

alkaen toistaiseksi. Kuulokojesovitukset ja kuulokojeiden säätöpalvelut siirtyvät 

myöhempään ajankohtaan. Kuulokoje- ja apuvälinehuollon (Istekki Oy) palvelut 

toimivat edelleen. Kuulolaitteet tulee lähettää huoltoon mieluiten postin välityksellä. 

Kiireellisissä tapauksissa (vain yksi koje käytössä) laitteen voi tuoda huoltopaikan 

postilaatikkoon yhteystietoineen kontakteja välttäen. Lainakojeita annetaan 

mahdollisuuksien mukaan. Kuntoutusohjauksen koti- ja laitoskäyntejä ei tehdä, vain 

kiireelliset apuvälineasiat kuten palovaroitinasiat hoidetaan. 

  

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuulonkuntoutuksen palvelut ja kuulokoje- 

sekä apuvälinehuollon palvelut toimivat toistaiseksi entisellään (yli 70-vuotiaat oman 

harkinnan mukaan). Kuntoutusohjaajien koti- ja koulukäyntejä tehdään harkinnan 

mukaan ja tarpeelliset, tärkeät apuvälinepalvelut hoidetaan. Ohjausta ja neuvontaa 

annetaan puhelimitse ja sähköpostin välityksellä.  

  

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuulonkuntoutuksen palvelut toimivat supistetusti, 

kiireelliset kuulokojeasiat ja kuulolaitehuollon palvelut hoidetaan, mutta asiakkaita 

pyydetään sopimaan käynnistään aina ensin puhelimitse.  

  

Uusimaa 

 

HUS aikuisten kuulokeskus on muuttanut Kirurgisesta sairaalasta 

väistötiloihin. Väistötilat sijaitsevat Silmä-korvasairaalassa os. Haartmaninkatu 4 E 

ja Foniatrian poliklinikan tiloihin Rubik-kiinteistöön Länsi-Pasilaan os. 

Maistraatinportti 2, 6. krs. Tarkistathan kutsusta, mihin osoitteeseen sinut on 

kutsuttu. Ajanvarauksen puhelinnumerot ja puhelinajat pysyvät ennallaan. 



HUS Lasten kuulokeskus toimii Kirurgisessa sairaalassa os. Kasarminkatu 11-13. 

Kirurgisessa sairaalassa hoidetaan tällä hetkellä tietyillä osastoilla COVID-19 -

potilaita, mutta se ei vaikuta sairaalan muissa tiloissa tapahtuvaan toimintaan. 

Lasten kuulokeskukseen saavutaan pääoven kautta. Tarvittaessa saat 

vahtimestareilta apua.  

Hyvinkään sairaalan Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka tekee 

kuulontutkimuksia ja kojesovituksia potilaille, jotka eivät kuulu ikänsä tai muun syyn 

vuoksi riskiryhmään. Riskiryhmään kuuluvat ei-kiireettömät ajanvarauspotilaat, myös 

kuulokojesovituspotilaat on siirretty odottamaan syksyyn epidemiatilanteen 

rauhoittumista. Ostopalvelu on ohjeistettu toimimaan sovitusten osalta samoin. Mikäli 

tulee akuuttia asiaa, kuten kojeen rikkoontumista tai vaikea kuulonlasku, jolloin 

potilas tarvitsee kiireellistä apua, hänen asiansa pyritään järjestämään.  

  

Valkean talon kuulokeskus palvelee toistaiseksi normaalisti, noudattaen kuitenkin 

viranomaisohjeita.  

 

 


