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https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-palvelualalle, luettu 27.3.2020 

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-kotihoidon-tyontekijat, luettu 27.3.2020 

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

19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19, luettu 27.3.2020 

Kyseisiä www-sivuja on käytetty malleina HS-Veden ohjetta laadittaessa. TTL:n ohjeita tarkistetaan 

säännöllisesti, joten ohjeisiin voi tulla muutoksia.  

TOIMINTAOHJE KORONATARTUNTOJEN VÄLTTÄMISEKSI KÄYTÄESSÄ ASIAKKAAN LUONA 
SUORITTAMASSA PAKOLLISTA TEHTÄVÄÄ 

Taustaa koronaviruksen (COVID-19) tarttumisesta ja siltä suojautumisesta 

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Ilmassa 

virukset eivät säily. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta.  Koronavirukset 

eivät kuitenkaan säily päiväkausia pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Pintojen osuus viruksen le-

viämisessä ei nykytiedon mukaan ole merkittävä. 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos suosittelee suu-nenäsuojuksen käyttöä vain terveydenhuollon am-

mattilaisille ja koronavirusinfektioon sairastuneiden potilaiden lähikontakteille, esimerkiksi sa-

massa taloudessa asuville.  Muut henkilöt, kuten matkailijat tai asiakaspalvelutyötä tekevät henki-

löt, eivät todennäköisesti hyödy suu-nenäsuojuksen käytöstä.  Ei ole näyttöä siitä, että suu-ne-

näsuojuksen laaja käyttö estäisi tartuntoja väestössä.  Vaikka suojus estää suun ja nenän koskette-

lun ja suojaa pisaroilta, siitä on hyötyä vain, jos sitä käyttää oikein. Suojus on vaihdettava usein ja 

hävitettävä turvallisesti. Tämän vuoksi onkin parasta huolehtia ensisijassa hyvästä käsihygieniasta. 

Määräyksiä ennen asiakkaan luokse menoa 

1. HS-Veden työntekijät tai HS-Veden vastuulla olevat palveluntarjoajat eivät saa tulla töi-

hin, jos heillä on hengitystieinfektion oireita, vaikka oireet olisivat kuinka lieviä. 
2. Asiakkaan sisätiloissa käydään vain pakottavissa tilanteissa. Asiakaskäyntejä edellyttävistä 

rutiininomaisista tehtävistä (mittarinvaihdot, huuhtelut yms.) on luovuttu toistaiseksi. 

3. Ennen asiakaskäyntiä pyritään selvittämään, aina kun mahdollista, onko asiakkaan kiinteis-

tössä ihmisiä, joilla on hengitystieoireita.  

a. Jos tällaisia henkilöitä on, harkitse vielä kerran, onko käynti ehdottoman välttämä-

tön. Jos on (esim. laitoksesta johtuvan vahingon toteaminen ja rajaaminen, jota 

esim. puhdistuspalvelun tarjoaja ei pysty dokumentoimaan) kulku kohteeseen on 

pyrittävä järjestämään kiinteistön omistajan kanssa siten, että sairaat henkilöt ovat 

eri huoneessa tai tilassa asentajan käynnin ajan.  

b. Jos asiakas ei suostu asiaa kertomaan, harkitse käynnin välttämättömyys. Jos käynti 

on välttämätön, vaadi kohdan a) mukaiset suojaustoimenpiteet. 
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4. Asiakkaan luokse sisätiloihin ei saa lähettää perussairauden vuoksi koronan riskiryhmään 

kuuluvia työntekijöitä. Muiden riskiryhmäläisten (esim. tupakoitsijat) lähettämistä sisätiloi-

hin vältetään, jos sisällä on hengitystieoireista kärsiviä henkilöitä.  

Toiminta asiakkaan luona 

5. Älä kättele tervehtiessä ja pidä kaikkiin asiakkaan henkilöihin turvaväli (yli 2 m) 

6. Suunnittele käyntisi sisätiloissa mahdollisuuksien mukaan siten, että se olisi 

mahdollisimman lyhyt. Pyri pitämään neuvottelut asiakkaan kanssa ulkona. Pisaroinnin 

välttämiseksi ota tarvittaessa huomioon tuulen voimakkuus ja suunta. Jos tuulee, menkää 

tuulelta suojaan tai asemoitukaa siten, että keskustelette sivutuulessa. 

7. Käytä sisälle mennessäsi käsineitä mahdollisuuksien mukaan, jos joudut koskemaan 

asiakkaan koskettelemiin esineisiin, laitteisiin tms. Kertakäyttökäsineiden käyttäminen on 

suositeltavinta. Katso käsineidenriisumisohje: Käsineet on riisuttava koskematta niiden li-

kaiseen ulkopintaan. Poistettavat käsineet on laitettava sekajätepussiin, suljettava ja vie-

tävä jäteastiaan.   

a. Autoihin hankitaan kertakäyttökäsineitä asiakaskäyntejä varten  

 

8. Jos et voi käyttää käsineitä, varaa mukaasi alkoholipitoista desinfioivaa käsihuuhdetta. 

Huuhtele sillä kädet ennen asiakkaan tiloihin menoa ja sieltä poistuttuasi. Ota käsihuuh-

detta runsaasti (noin ruokalusikallinen) kämmeneesi, ja hiero siihen sormenpäät ja peuka-

lot ja lopuksi hiero aine kauttaaltaan käsiisi. Käsihuuhteella on suositeltavaa puhdistaa kä-

det myös käsineiden riisumisen jälkeen. Desinfioi kätesi ennen kuin menet takaisin autoon, 

ettet saastuta ovenkahvaa, rattia jne. 

a. Ota autoon desinfioiva käsihuuhdepullo ja desinfioivia käsipyyhkeitä omien käsien 

puhdistamista varten. Laita käytetyt pyyhkeet tiiviiseen jätepussiin.  

a. Muista säännöllinen käsienpesu lämpöisellä vedellä ja saippualla, se on suositelta-

vin tapa hoitaa käsihygienia.   

b. Huom! Jos olet käyttänyt kohteessa työkaluja, muista käynnin jälkeen myös niiden 

desinfiointi tai pesu. Muista pestä tai desinfioida tämän jälkeen myös kätesi! 

9. Vältä mobiililaitteiden käyttöä asiakkaiden luona mahdollisuuksien mukaan. 

10. Jos saman asiakkaan luona on käytävä toistuvasti, tulisi saman henkilön hoitaa käynnit.  

 

HS-Vesi 

Jukka Meriluoto 
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