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     14.10.2020 
 

Korona ajan ohjeistusta 
 
 
Hyvä työnantaja,  
 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittaa, että kotiin annettavissa palveluissa tulisi työntekijöiden 
käyttää maskia kaikkien asiakkaiden kanssa. Samoin Heta-liitto suosittaa, että kunnan on 
huolehdittava, että henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivilla vammaisilla henkilöillä on 
käytettävissä avustajilleen tarvittavia suojavälineitä vastaavasti kuin kotihoidossa. 
 
Terveiden ja oireettomien työnantajien kanssa työskennellessä avustajat käyttävät kertakäyttöistä 
kirurgista suu-nenäsuojusta tai koko kasvot peittävää visiiriä. Jos niitä ei ole saatavilla, niin käytetään 
kankaista pestävää kasvomaskia. Kankaista kasvomaskia käytetään vain kerran. Se pestään 
mahdollisimman korkeassa lämpötilassa joko keittämällä tai vähintään 90°C:een pesuohjelmalla. Jos 
pesu tehdään alhaisemmalla lämpötilalla kuin 60°C:ta, niin esipesu tehdään desinfioivalla 
pesuaineella. 
Työntekijän tulee huolehtia kaikissa avustamistehtävissä tarkoituksenmukaisesta käsi- ja 
yskimishygieniasta.  
 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 2.10.2020 COVID-10-ohje kotihoitoon: 
https://www.tays.fi/download/noname/%7BE870F496-77BE-4A3F-A913-
4E5BFC71B11B%7D/417566 
 
Hengitystieinfektiota sairastavan työnantajan avustamisessa noudatetaan tavanomaisten 
varotoimien lisäksi pisara- ja kosketusvarotoimia. Jos työnantajalla on hengitystieinfektion oireita, 
avustamisessa on käytettävä kertakäyttöistä kirurgista suunenäsuojainta, visiiriä tai silmäsuojaimia, 
esiliinaa ja suojakäsineitä.  
 
Poikkeusjärjestelyt Korona aikana: 
 

Poikkeusjärjestelyt henkilökohtaisen avustajan työnantaja mallissa jatkuvat vielä toistaiseksi. 
Poikkeusjärjestelyjä ovat mm. Omaisen mahdollisuus toimia avustajana, lomautus, sairausloman 
ilmoittaminen omalla ilmoituksella, avustajan mahdollisuus käydä kaupassa ilman työnantajaa sekä 
tarkoituksenmukainen suojautuminen. Olemme tiedottaneet poikkeusjärjestelyistä 23.3.2020 
tiedotteessa. Korona epidemian tilannetta seurataan ja tarkastellaan 
valtakunnallisten linjausten mukaisesti tarvittaessa. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tays.fi/download/noname/%7BE870F496-77BE-4A3F-A913-4E5BFC71B11B%7D/417566
https://www.tays.fi/download/noname/%7BE870F496-77BE-4A3F-A913-4E5BFC71B11B%7D/417566
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Sairausloma ilmoittaminen: 
 

Sairausajan palkanmaksun edellytyksenä on, että työnantaja toimittaa työntekijältä saadun lääkärin- 
tai terveydenhoitajantodistuksen henkilökohtaisen avun yksikköön tuntilistan mukana. Tuntilistaan 
tulee olla merkittynä työvuorosuunnitelmassa sovitut sairaspäivien aikaiset työvuorot. 
Poikkeusjärjestelyjen aikana voi työnantaja antaa työntekijälle luvan olla pois töistä omalla 
ilmoituksellaan kolme päivää. Mikäli sairausloma jatkuu kolmen päivän jälkeen, on työntekijän 
hakeuduttava lääkäriin ja pyydettävä sairauspoissaolotodistus.  
 

 
 
Kuntien yhteystiedot, joista työnantajat voivat tiedustella avustajille tarkoitetuista 
suojavarusteista. 
 
Akaa-Urjala: Vammaispalvelutoimisto p. 040 335 3385 tai p. 040 335 3389. 
 
Hämeenkyrö: Vammaispalvelutoimisto palveluohjaaja Kaija Uusitalo puh. 050 373 0413. 
 
Ikaalinen: Kaikki avustajien suojavarusteisiin liittyvät yhteydenotot vammaispalveluiden 
palveluohjaaja Maria Pyykköselle p. 044 730 1234. Yhteydenottoja ei tule tehdä suoraan 
keskusvarastoon.  
 
Kangasala – Pälkäne:  
Päivystyspuhelin p. 040 701 6958 (ma-pe klo 9-15) 
Sosiaalityöntekijä Essi Kangas p. 040 133 6203 (ma-pe klo 12-13) 
Sosiaalityöntekijä Sari Jaakkola p. 050 395 6679 (ti-to klo 12-13) 
Sosiaalityöntekijä Ritva Ahteneva p. 050 372 3181 (ma-pe klo 9-15) 
 
Lempäälä: Suojaimia voi tiedustella palveluohjaaja Jaana Roos p. 044 423 5672  
 
Mänttä-Vilppula-Juupajoki: Vammaispalvelutoimisto palveluvastaava Riikka Palomäki, p. 044 466 
3375. 
 
Nokia: Nokia: Ottakaa yhteyttä vammaispalveluihin ja tiedustelkaa tarvittavista suojavarusteista ja 
niiden saatavuudesta. Salla-Mari Pekkola p. 050 3956446 tai sosiaaliohjaaja Sannamari Hakala/Paula 
Mäkinen p. 050 395 1723, puhelinajat ma-to klo 9.00-10.00. 
 
Parkano-Kihniö: Suojavarusteista voi tiedustella klo 8.00-16.00 välisenä 
aikana numeroista 040 619 4573 ja 040 619 4477. 
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Pirkkala-Vesilahti: Henkilökohtaisille avustajille jaetaan 4 kangasmaskia/avustaja. Suojia voi noutaa 
Pirkkalassa sosiaalitoimiston neuvonnasta (Suupantie 2) ma-pe klo 10-11.30. Soita ovikelloa 
saapuessasi tai soita puh. 03 565 24940, mikäli kukaan ei tule avaamaan ovea. Toimistossa ei ole 
kaikille avointa käyntiaikaa toistaiseksi. Vesilahdella voit sopia suojien noutamisesta asiakasohjaaja 
Minna Kärkkäisen kanssa puh. 050 389 5250. 
 
 
Sastamala-Punkalaidun: 
Ottakaa yhteyttä vammaispalveluihin ja tiedustelkaa tarvittavista suojavarusteista ja niiden 
saatavuudesta sekä tilaamisesta. 
Sosiaalityöntekijä Leena Alavilo p. (03) 5213 4104 
Vammaispalveluohjaaja Katja Kaski p. 040 619 5028 
Palvelusihteeri Kirsti Kulju p. 050 522 4101 
 
Tampere-Orivesi: Vammaispalvelutoimistosta saa avustajille suunenäsuojaimia ja tarvittavia muita 
suojaimia. Suojaimia voi tiedustella henkilökohtaisen avun yksiköstä puh. 041 730 2108. Ma, ke, to, 
pe klo 9-14 ja ti klo 13-17. 
 
Valkeakoski: Tarvittavia suojaimia avustajille voi tiedustella vammaispalveluista.  
Puhelinajat: tiistaisin ja torstaisin klo 9-10. Muina aikoina jätä vastaajalle viesti ja yhteystietosi, niin 
olemme yhteydessä sinuun päin. 
sosiaalityöntekijä Susanna Tuomi-Toljola 040 335 7320 
sosiaaliohjaaja Sari Mäkelä p. 040 335 7247 (21.10. alkaen) 
sosiaaliohjaaja Päivikki Koskinen p. 040 335 7315 
 
Virrat-Ruovesi: Vammaispalvelut p. 044 715 1244 (klo 13-13.30) tai sosiaalitoimisto 044 715 1401. 
Soitamme kaikille asiakkaille yksilöllisen suunnitelman varmistamiseksi. 
 
Ylöjärvi: Suojainten hakeminen sovitaan soittamalla keskusvarastoon arkisin ti-pe klo 8-13 välisenä 
aikana ja sopimalla hakuaika, Martti Vesterinen puh. 0503590817 
Suojaimia koskeviin tiedusteluihin vastaa johtava hoitaja Soile Ridanpää arkisin ma-pe klo 10-14 
välisenä aikana puh. 0503063965 
Ensisijainen suojain on henkilökohtainen visiiri. 
Vammaispalvelujen työntekijät ovat tavoitettavissa puhelinaikana ma-ti, to-pe klo 12-13, sos.tt. 
Marja Holmi-Alakomi p. 03 56528496, sos.tt. Aitolkin Kylliäinen p. 03 56528385 ja sosiaaliohjaaja 
Hanne Mälkki, p. 03 56528422. 
  
 


