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HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJA JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUNTUOTTAJA

Tavoitteenamme on koronaviruksen leviämisen torjuminen ja välttämättömän
henkilökohtaisen avun turvaaminen. Valmiuslakien käyttöönoton keskeinen tarkoitus on
suojata riskiryhmässä olevien kansalaisten turvallisuutta ja terveyttä. Keskeistä on huolehtia
käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Hyvällä käsihygienialla pystytään ehkäisemään
työntekijöiden ja asiakkaiden altistumista koronavirukselle.
Poikkeusolojen aikana henkilökohtaisella avulla pyritään turvaamaan asiakkaiden
välttämätön apu kotona sekä kodin ulkopuolella, kuten esimerkiksi kauppa-apu, lääkärissä
käynti, apteekki- ja viranomaisasiointi sekä ulkoilu asiakkaan pyynnöstä. Soite suosittelee,
että henkilökohtaisen avun saajat rajaisivat henkilökohtaisen avun vapaa-ajan tuntien käytön
vain välttämättömään tarpeeseen. Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi on suositeltavaa
välttää tarpeettomia lähikontakteja. Tämä tulee huomioida myös henkilökohtaisen avun
palvelun käytössä. Asumispalveluiden kaikissa yksiköissä on vierailukielto, joka koskee myös
yksiköissä toteutettavaa henkilökohtaista apua.
Mikäli avustaja sairastuu tai ei voi mennä koronakaranteenin vuoksi työhön, voi avustamisen
turvaamiseksi tässä poikkeuksellisessa tilanteessa toimia samassa kodissa asuva
perheenjäsen avustajana väliaikaisesti. Palkanmaksua varten tulee tehdä hänen kanssaan
määräaikainen työsopimus. Työnantajamalilla oleva voi vaihtoehtoisesti avustajan
saamiseksi olla yhteydessä Soiten henkilökohtaisen kiireellisen avun palveluntuottajaan puh.
044 5066 030 avustajan saamiseksi.
Henkilökohtaisen avun työnantajan on mahdollista perua työntekijän työvuorot
koronaviruksen tartuntaepäilyn vuoksi, jolloin työntekijä voidaan lomauttaa. Mikäli vapaaajan avustajan tarvetta ei ole tällä hetkellä myöskään ole, avustajan voi lomauttaa.
Lomautuksessa noudatetaan poikkeusolojen aikana annettuja ohjeita ja säännöksiä.
Työntekijän suojavarusteista vastaa työnantaja tai ostopalveluntuottaja. Suojavarusteita
käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti. Suojautumistarvikkeista on maailmanlaajuisesti
pulaa, joten niiden käyttö ohjataan niihin toimintoihin, joissa se on välttämätöntä.
Tavanomaisia varotoimia tulee kuitenkin noudattaa. Henkilökohtaisen avustajan ei pidä
työskennellä oireisena ja hänen on aina huolehdittava hyvästä hygieniasta.
Ohjeet liittyen korona viruksen varautumiseen ovat koko ajan muuttuvia, joten teidän tulee
seurata aktiivisesti THL:n julkaisemia (www.thl.fi) ohjeita koronavirukseen liittyen. Myös
Heta-liitto on julkaissut ohjeen koronavirukseen varautumisesta (www.heta-liitto.fi).
Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen tähän tiedotteeseen, voitte olla yhteydessä
vammaispalveluun asiakaspalveluun puhelimitse ma-pe klo 9-12 puh. 040 8042 122.
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