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Kyselytunnin vastaukset 

Viikolla 14 järjestimme Facebookissa iltapäivisin kyselytunnit koskien kunnanpalveluja. Toimialat oli jaettu 
eri päiviin. Tässä koosteena kysymyksiä ja vastauksia kyselytunneista.  

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Hammastarkastukset ja hammashoito 

Onko lasten hammastarkastukset tauolla, siis ne vuositarkastukset joihin tulee automaattisesti kutsu. 
Siirtyykö vai perutaanko kokonaan? Pitääkö kenties itse varata aika kun poikkeustila ohi vai tuleeko kutsu? 

- Kyllä, lasten määräaikaistarkistukset ovat tauolla, eivät ole kiireellistä hoitoa. Kaikille tulee 
automaattisesti kutsu, kun epidemia on ohi. Jos aika on jo olemassa, soitamme kaikille potilaille ja 
annamme uuden ajan kesäkuun loppuun tai heinä/elokuulle. 

Akuuttitilanteessa hammashoitoon pääsee kuitenkin vielä? 

- Kyllä. Tällä hetkellä hoidamme lohkeamat, isot kariekset, juurihoitojen jatkot, kiireelliset 
oikomiskäynnit, kiireelliset poistot sekä päivystykset. Aikaa ei kuitenkaan välttämättä saa omalle 
hammaslääkärille, sillä riskiryhmään kuuluva hammashuolto henkilökunta ei tee potilastyötä 
ministeriön ohjeen mukaisesti. Epidemiatilanteen pahentuessa keskitymme vain kiireelliseen 
päivystyshoitoon. 

Neuvolatarkastukset 

Varmaan sama homma neuvolatarkastuksissa? 

- Neuvoloissa tehdään tarkastukset alle 8 kk ikäisille ja muiden tarkastuksia tehdään 
epidemiatilanteen rauhoituttua. 

Hengitystieoireet 

Jos saan hengitystieoireita, ja olen ensin kotona ja hoidan itseäni oireen mukaan, mutta alkaa tuntua, että 
tarvitsisin lääkärin arviota (mutta en sairaalatasoista hoitoa) minne otetaan yhteys? 

- Koronapuhelimeen tai päivystyspuhelimeen klo 8-18.  
o Janakkalan päivystysnumeroon klo 8-18 p. 03 680 1430 
o Korona-puhelimeen klo 8-18 p. 03 6801 063  
o Ensisijaisesti toivomme, että otetaan yhteyttä klo 8-18 ja klo 18 jälkeen ja viikonloppuisin voit 

olla yhteydessä Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystykseen p.03 629 4500 
Terveysasemalle tai Kanta-Hämeen keskussairaalaan ei pidä tulla soittamatta ensin. 

o Puhelimessa arvioidaan vastaanoton tarve. Molemmilla terveysasemilla on 
tulehdusvastaanotot, jossa tutkitaan sairastuneita, jos emme pysty tilannetta arvioimaan 
puhelimessa. 
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Omaishoitajien tuen mahdolliset korotukset koronan aikana  

Koronaepidemian vuoksi moni omaishoitaja on etäopetuksen, päivätoimintojen ja päivähoidon rajoittamisen 
myötä menettänyt mahdollisuuden käydä kodin ulkopuolisissa töissä. Vaikka teoriassa ottaen olisikin 
esimerkiksi erityisen tuen oppilaalle oikeus lähiopetukseen, on se oppilaan (moni riskiryhmää) ja 
yhteiskunnan turvallisuuden kannalta kuitenkin voimakkaasti ei-toivottua. Tästä johtuen moni kunta on 
ottanut käyttöön omaishoidontukeen ns. "koronakorotuksen", jossa omaishoidon hoitopalkkiota on korotettu 
niiden omaishoitajien kohdalla, jotka kodin ulkopuolisten palveluiden ja "hoitoavun" lakattua ovat joutuneet 
jäämään kokonaan pois ansiotyöstään. Onko Janakkala korottanut tai aikeissa korottaa omaishoidon 
palkkioita tässä entistä sitovammassa hoitotilanteessa? 

- Janakkalassa ei ole toistaiseksi käytössä ns. "koronakorotusta" omaishoidon hoitopalkkioon. 
Kaikkiin omaishoitajiin olemme kuitenkin olleet yhteydessä poikkeustilanteen vuoksi ja tarvittaessa 
olemme pohtineet omaishoitajien kanssa yhdessä yhteistä uutta palveluratkaisua 
omaishoitajuuteen. Tilanteen pitkittyessä jää harkittavaksi myös olisiko koronakorotusta syytä 
kuitenkin miettiä. 
 

Koronatestaukset ja sairaslomatodistukset 

Tehdäänkö Janakkalassa koronatestauksia? Minkälainen linjaus asiassa on, kenet testataan? 

- Tällä hetkellä testauksia ei tehdä Janakkalassa. Näytteitä otetaan Kanta-Hämeen 
keskussairaalassa sairaalahoitoa vaativista potilaista ja sote-henkilöstöstä kun lääkärimme on 
konsultoinut ensin keskussairaalaa. Testauskapasiteetti on vielä rajallinen. 

Miten sitten todetaan esim. koulussa tai varhaiskasvatuksessa tartunta jonka johdosta yksikkö suljetaan jos 
testejä ei tehdä kuin sairaalahoitoa vaativille? 

- Tärkeintä on, että jos on oireita, niin täytyy pysyä kotona ja olla tartuttamatta muita. Jos on useita 
sairastuneita, harkitaan näytteenottoa toki. 

Miten tämä työnantajalle selvitetään? 

- Sovi työnantajasi kanssa poissaolosta. Terveysasemalta emme kirjoita alle 10 vrk sairaslomia 
epidemiatilanteessa. Työnantajia suosittelemme siirtymään alle 10 vrk sairaslomissa 
omailmoitusmenettelyyn. 

Kuinka yrittäjänä tulisi toimia tässä tilanteessa, kun sairauspäivärahan vuoksi tarvitsen 
sairauslomatodistuksen heti ensimmäisestä sairastumispäivästä alkaen? 

- Täytä Omaolo.fi oirearvio, mainitse siellä, että olet yksityisyrittäjä ja saat korvauksen heti 1. päivästä 
alkaen tarviten siihen sairasloman. 
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SIVISTYSTOIMI 
 

Mihin asti suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona? 

Mihin asti tällä hetkellä on suositus, että varhaiskasvatuksessa oleva lapsi pyrittäisi pitämään kotona 
hoidossa. Mikäli lapsi on kotona, niin muistaako kunta vanhempia normaalisti laskulla, vai onko tämä 
ilmaista? 

- 13.5. asti on tämän hetkinen suositus. Kaikki päivät jolloin lapsi on itsejärjestetyssä hoidossa, 
hyvitetään laskussa. 

Koulu- ja esikoulupaikkapäätökset 

Kuinka paljon tämä hidastaa koulupaikkapäätösten tekoa? Entä eskaripaikoista? 

- Päätökset koulu- ja esikoulupaikoista pyritään tekemään normaalissa aikataulussa, mutta pieniin 
viiveisiin on hyvä varautua. 

Kouluruokapaketit 

Kuuluvatko Janakkalan koululaisille jakamat ruokapaketit myös esikoululaisille? Oma lapsi Pilkkeen 
eskarissa, josta nyt ollut kotona. Meille ei tullut daisyyn tietoa, niin ajattelin ettei kuulu mutta nyt ollut 
puhetta muiden kanssa että tämä kuuluu myös eskareille? 

Meilläkin lapsi Pilkkeen eskarista kotona. Huomasimme liian myöhään kunnan daisy viestin, koska se ei ole 
meillä muussa käytössä. Lisäksi kunnan viestinnässä ei ole selkeästi mainittu eskareita � 

- Ruokapaketit jaetaan kunnan ateriapalveluiden piirissä oleville lapsille ja opiskelijoille, eli näin ollen 
asia ei koske mm. Pilkettä. Muuten koskee kyllä myös eskareita. 

- Ruokapakettijakelukokonaisuus pystytettiin niin vauhdilla, että viestinnässämme olisi varmasti ollut 
tarkentamisen varaa. Pahoittelemme! 

Mistä johtuu eriarvoisuus palvelusetelieskarilaisten ja kunnan omassa eskarissa olevien välillä tämän 
ruokapaketin osalta? Pilkkeen eskari on kuitenkin tavallaan kunnan järjestämää eskaria siinä missä 
muutkin, kunnallinen palvelu on vaan ostettu ulkopuoliselta. Moni ollut siinä uskossa että ruokapaketti 
kuuluisi kaikille eskareille. 

- Kunta ostaa yksityiseltä toimijalta esiopetuspalvelun ja maksuun sisältyy ruokahuolto. 

Yksityinen päivähoito ja palveluseteli 

Olen äärimmäisen tyytyväinen lapseni Tervakoskella sijaitsevaan yksityiseen päiväkotiin, jossa lapsellani 
on pitkäaikainen hoitosuhde. Hieman huolissani olen kuunnellut koronan mahdollisista vaikutuksista 
päiväkodin tulevaisuuteen. Haluaisinkin siis kysyä, katkeaako lapseni oikeus varhaiskasvatuksen 
palveluseteliin, jos noudatamme hallituksen linjausta ja järjestämme kotihoidon tämän kriisin vaatimaksi 
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ajaksi? Millä tavoin kunta varmistaa, että kaikilla lapsilla pysyy samat hoitopaikat poikkeustilanteen 
normalisoiduttua? 

- Palvelusetelin sääntökirjan ohjeita noudatetaan myös korona-viruksesta aiheutuneena 
poikkeusaikana. Oikeus palveluseteliin päättyy, jos lapsi ei käytä paikkaa 60 päivään. Palvelusetelin 
voimassaolo päättyy myös, kun perhe tai palveluntuottaja sanoo palvelusopimus irti. Irtisanomisaika 
on kuukausi. Jos yksikkö suljetaan, palveluseteliä ei voi nostaa sulkemispäivästä lukien. 

Jos palveluseteliin on päättynyt ja perhe hakee palveluseteliä uudelleen samaan paikkaan, kunta 
myöntää sen, jos yksikössä on tilaa. 

"Millä tavoin kunta varmistaa, että kaikilla lapsilla pysyy samat hoitopaikat poikkeustilanteen 
normalisoiduttua?" Eli ei mitenkään? Vai? 

- Yksityiseen varhaiskasvatukseen palveluseteli myönnetään samaan paikkaan, jos hoitopaikassa 
vain on tilaa. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa hoitopaikka pysyy samana. 

Jos lapsi on kotona tuohon 13.5. asti, niin tämä 60 päiväähän ei ylity? Meillä oltu siis kotona 17.3. lähtien. 
Lasketaanko se muuten 60 päivää tuosta 17.3. alkaen vai 60 arkipäivää siitä alkaen? 

- Näin on, ei ylity, se lasketaan kalenteripäivinä. 

Nyt olisin kaivannut kunnalta tuen osoitusta yrittäjiä kohtaan ja päätöstä sille, että kriisitilanteesta johtuen 60 
päivän sääntöä ei noudatettaisi. Tavallaan meidän vanhempien "täytyisi" nyt viedä lapsi päiväkotiin, jotta 
päiväkoti pysyy pystyssä. Onko tämä mielestänne kohtuullinen ja oikea tapa toimia tässä tilanteessa?  

- Tämänhetkinen linjauksemme on maksaa 60 päivää palvelusetelikorvausta, mikä on sekin varsin 
pitkä aika, jos lapsi ei ole hoidossa. 

Henkilöstön siirtyminen muihin töihin 

Moni kunnan toiminto ja kiinteistö on nyt kiinni ja sen myötä töitä ei ole. Mitä suljettujen paikkojen työntekijät 
tekevät tällä hetkellä? Suljettujen päiväkotien hoitajia ilmeisesti siirretään muuhun hoitotyöhön, miten näihin 
talkoisiin osallistuu muut kunnan sivistystoimen työntekijät? Aiemmin annoitte vastauksen että tilannetta 
kartoitetaan, onko asia edennyt? 

- Kartoitustyötä on tehty, mutta siirtoja ei ole vielä tässä vaiheessa. Toimimme tilanteen mukaan ja se 
elää jatkuvasti. 

Kirjasto 

Onko kirjastosta mahdollista mitenkään tilata kirjoja jotka saisi noutaa? 

- Hei, valitettavasti ei ole mahdollista lainata tai noutaa kirjoja. Tähän on tullut AVIlta hyvin tiukat, 
valtakunnalliset ohjeet. 
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TEKNINENTOIMI JA HALLINTO 

Puhtauspalveluiden varautuminen epidemiaan 

Onko puhtauspalvelut varautunut toimintatavoissaan epidemiaa ennaltaehkäisevään siivoukseen esim. 
tehostettu kosketuspintojen desinfiointi. 

- Puhtauspalvelut on varautunut epidemiaan ja suorittaa kaikki siivoukset 
terveydensuojeluviranomaisten antamien ohjeistusten mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään 
kosketuspintoihin. 
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