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HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TUNTI-ILMOITUKSET POSTILAKON AIKANA 

Postilakon aikana henkilökohtaisien avustajien tunti-ilmoituksia voi lähettää Kainuun sotelle 
sähköisesti tai toimittaa niitä tiettyihin Kainuun soten toimipisteisiin.  
 
Pyydämme toimittamaan tunti-ilmoitukset ensisijaisesti sähköisesti Omasote –
asiointipalvelun kautta. Työnantaja kirjautuu Omasote –asiointipalveluun ja lähettää sähköisen 
henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoituksen. Neuvontaa ja oheistusta saa puhelimitse 
palvelusihteeriltä (gsm 044 797 4268) ma – to klo 9 – 11.30 välisenä aikana. Kuvallinen ohje 
löytyy työnantajille annetusta henkilökohtaisen avun ohjeesta (s. 22 – 23) ja Kainuun soten 
internet-sivuilta https://sote.kainuu.fi/henkilokohtainen-apu 

 
Työnantajan läheinen tai tarvittaessa henkilökohtainen avustaja voi toimittaa tunti-ilmoituksen 
Omasotessa viesti-toiminnolla, jos työnantaja ei voi toimittaa sähköistä tunti-ilmoitusta. Tunti-
ilmoituksen lähettäjä kirjautuu Omasoteen omilla tunnuksillaan, lähettää viestin ja 
liitetiedoston vammaispalveluille tai henkilökohtaisen avun neuvontaan. Viestin otsikkoon 
tulee kirjoittaa ”Tunti-ilmoitus”. Hyväksymme vain skannatun pdf-tiedoston tai selkeän 
valokuvan. Tunti-ilmoitus ei etene sijaispalkanmaksulle, jos siitä puuttuu työnantajan 
allekirjoitus.  

 
Paperiset tunti-ilmoitukset tulee toimittaa alla lueteltuihin toimipisteisiin. Kirjekuoreen tulee 
merkitä ”Vammaispalvelut/henkilökohtainen apu, tunti-ilmoitus”. Toimipisteitä ovat: 

 
Kehitysvammapalvelut/Toimintakeskus Teema, osoite: Laskutie 10, 89400 Hyrynsalmi. 
Toimipiste avoinna ma - pe klo 8 – 14. 

 
Vammaispalvelut, osoite: Koskikatu 1, 87200 Kajaani. 
Lukollinen postilaatikko on toimipisteen ulko-oven luona (ma – su klo 00 - 24). 

 
Vammaispalvelut, osoite: Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo. 
Lukollinen postilaatikko on sosiaalitoimiston aulassa (ma – pe klo 9 – 13) ja toinen portaikon 
ylätasanteella (ma – pe klo 8 – 16).  

 
Paltamon Terveysasema/Triage, osoite: Sairaalatie 7, 88300 Paltamo 
Toimipiste avoinna ma - to klo 8 – 16 ja pe 8 – 15. 

 
Ristijärven terveysasema/ neuvonta (kanslisti), osoite: Aholantie 17, 88400 Ristijärvi. 
Toimipiste avoinna ma - to klo 8 – 15 ja pe 8 – 14. 

 
Vammaispalvelut, osoite: Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo. 
Lukollinen postilaatikko on terveysaseman perhekeskuksen ulko-oven luona  
(ma – su klo 00 - 24) ja toinen perhekeskuksen 1. kerroksessa (ma – pe klo 8 – 15).  

 
Vammaispalvelut, osoite: Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi. 
Lukollinen postilaatikko on Kunnantalon C-rapun ulko-oven vieressä (ma - su klo 00 - 24). 
 
Kehitysvammapalvelut/Vuolijoen työkeskus, osoite: Tynnyrikankaantie 3, 88270 Vuolijoki. 
Toimipiste avoinna ma – pe klo 8 – 14. 

 
Lisätietoja antaa palvelusihteeri Riitta Moilanen, gsm 044 797 4268.  
Soittoaika ma – to klo 9.00 – 11.30 välisenä aikana. Muuna aikana yhteydenottopyynnön voi 
jättää puhelinvastaajaan.  

https://sote.kainuu.fi/henkilokohtainen-apu

