
                                               
 

Hyvä henkilökohtaisen avun asiakas, avustaja ja henkilökohtaisen avun 
palveluntuottaja 

Korona-viruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen Auran kunnan 

vammaispalvelut on laatinut täydentäviä ohjeita henkilökohtaisen avun käyttäjille ja 

ostopalvelutuottajille. Ohjeita päivitetään tilanteen muuttuessa. 

Tavoitteena on turvata välttämätön henkilökohtainen apu 

Poikkeusolojen aikana henkilökohtaisella avulla pyritään turvaamaan asiakkaiden 

välttämätön apu kotona sekä kodin ulkopuolella (esim. kauppa-apu, lääkärissä käynti, 

apteekki- ja viranomaisasiointi, ulkoilu asiakkaan pyynnöstä). Poikkeusolojen aikana 

henkilökohtaisen avustajan on mahdollista hoitaa välttämättömiä kodin ulkopuolisia asioita 

ilman asiakkaan läsnäoloa.  

Tavoitteena on koronaviruksen leviämisen torjuminen 

Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi on suositeltavaa välttää tarpeettomia 

lähikontakteja. Tämä tulee huomioida myös henkilökohtaisen avun palvelun käytössä - 

erityisesti vapaa-ajalle tarkoitetun avun toteuttamisessa. 

Auran kunta suosittelee välttämään esimerkiksi virkistys- ja harrastustoimintaan 

osallistumista sekä kauppakeskuksissa ja muissa julkisissa paikoissa oleskelua. Vierailut 

vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä ovat kiellettyjä. 

Koronavirukselta voi suojautua samalla tavoin kuin muiltakin hengitystieinfektioiden 

aiheuttajilta. Keskeistä on huolehtia käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Hyvällä 

käsihygienialla tarkoitetaan, että huolehditaan käsienpesusta vedellä ja saippualla sekä 

alkoholipitoisen käsihuuhteen käytöstä. Hyvällä käsihygienialla pystytään parhaiten 

ehkäisemään altistumista koronavirukselle.  

 

 

 

 



                                               
 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos on määritellyt riskiryhmät seuraavasti: 

 Yli 70-vuotiaat henkilöt ovat muista alttiimpia saamaan vakavan 

koranavirusinfektion 

 Vakavan koronavirusinfektion vaaraa voivat lisätä ne perussairaudet, jotka 

merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön 
vastustuskykyä, esimerkiksi: vaikea-asteinen sydänsairaus; huonossa 

hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus; diabetes, johon liittyy elinvaurioita; 

krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta; vastustuskykyä heikentävä tauti, 

kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva leukemia tai lymfooma (ei 

ylläpitohoito); vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi 

suuriannoksinen kortisonihoito) 

Suojautuminen: Ensisijaisesti kukin hankkii suojaimensa itse 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille ohjeen koskien kotiin annettavia 

palveluja koronavirustilanteessa. 

Henkilökohtaisen avun työnantaja vastaa henkilökohtaisten avustajien työturvallisuudesta 

ja koronaepidemian vaatimista varotoimista. 

Mikäli työnantajana olet itse hankkinut suojavarusteita epidemiatilanteessa, niin voit 

hakea vammaispalveluilta korvausta kohtuullisista kustannuksista. Toimitathan tällöin 

vammaispalveluille kuitin sekä vapaamuotoisen hakemuksen. Kunta korvaa 

vammaispalvelulain mukaan työsuhteesta aiheutuvat välttämättömät kulut työnantajana 

toimivalle henkilökohtaisen avun käyttäjälle kuitteja vastaan. Vallitsevissa poikkeusoloissa 

suojavälineitä ei ole kuitenkaan aina helposti saatavilla. 

Tutustu ohjeisiin 

THL:n ohjeet: 

• Ohjeet koronavirustaudin COVID-19 kotihoitoon 

• Yskimis- ja käsihygienian toteuttaminen 

 



                                               
 

 

Jos itse sairastut koronavirukseen tai joudut karanteeniin 

Henkilökohtainen avustajasi ei voi tulla kotiisi töihin ilman suojavarusteita, jos: 

• sairastut koronaviruksen takia tai 

• samassa taloudessa asuva perheenjäsenesi sairastuu tai 

• perheesi saa määräyksen pysytellä karanteenissa tai 

Tällöin samassa kodissa asuva perheenjäsen voi tarvittaessa toimia avustajana 

väliaikaisesti, mikäli se hänelle sopii. Palkanmaksua varten hänellä pitää olla 

määräaikainen työsopimus. Kodin ulkopuoliset henkilöt eivät voi tässä tilanteessa toimia 

avustajana tartuntariskin takia. 

Koronaviruksen toteamistilanteessa terveydenhuolto arvioi ja ohjeistaa sinua 

sairaalahoidon tarpeessa. 

Jos avustajasi sairastuu koronavirukseen tai joutuu karanteeniin 

Henkilökohtaisen avustajan työnantaja 

 Jos avustaja sairastuu tai joutuu olemaan kotonaan karanteenissa 

altistumisepäilyn takia, voit palkata toisen henkilön avustajasi sijaiseksi hänen 

sairauslomansa / karanteeninsa ajaksi. 

 Myös omaisellasi voi olla mahdollisuus toimia väliaikaisesti avustajana. 

Tarvittaessa selvitetään mahdollisuus henkilökohtaiseen apuun ostopalvelun 

kautta. Tämä käytäntö on voimassa 31.5.2020 saakka. 

 Sairastunut avustaja on sairauspoissaololla, mutta karanteenissa oleva tulee 

lomauttaa. Lomautuksessa noudatetaan poikkeusolojen aikana annettuja ohjeita 

ja säännöksiä. 

 

 

 

 



                                               
 

 

Henkilökohtainen apu ostopalveluna 

 Jos saat henkilökohtaista apua ostopalveluna ja avustajasi sairastuu tai joutuu 

olemaan kotonaan karanteenissa altistumisepäilyn takia, palvelua tuottavan 

yrityksen tulee pyrkiä etsimään sinulle toinen avustaja. 

 Palveluntuottajat vastaavat suojavarusteiden hankinnasta ensisijaisesti itse. 

 

Aurassa  27.4.2020 

Auran kunnan vammaispalvelut, sosiaaliohjaaja 

Lisätietoja ja neuvontaa saat Auran kunnan vammaispalveluista. 

Mikäli Sinulla on kysyttävää henkilökohtaisesta avusta, voit soittaa numeroon 02 4864 

3227, soittoaika ma-pe klo 10-11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               
 

 

Ohjeita, joihin voit tutustua sekä yhteydenottotiedot: 

 Heta-liitto on laatinut kysymyksiä ja vastauksia -osion työnantajuuteen liittyvissä 

kysymyksissä poikkeustilanteessa (tietoa esimerkiksi lomautuksesta ja työn 

tarjoamisesta, sairastumisesta sekä varautumisesta työntekijäpulaan). Päivittyvät 

ohjeet ja uutiset löydät osoitteesta: https://heta-liitto.fi/korona/ 

 Lisäksi Avustajakeskus on koonnut korona-tilanteeseen liittyviä kysymyksiä ja 

vastauksia 

 –osion työnantajille tueksi. Päivittyvät ohjeet ja uutiset löydät osoitteesta: 

https://www.avustajakeskus.fi/artikkelit/ajankohtaista 

 Suosittelemme seuraamaan aktiivisesti myös THL:n julkaisemia (www.thl.fi) 
ohjeita koronavirukseen liittyen.  

 Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus: https://stm.fi 

 

Hyödyllisiä yhteystietoja ja linkkejä: 

Auran kunta 

puh: 02 486 430 

https://aura.fi 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

Puh. 02 486 410 

https://www.poytyanterveyskeskus.fi 

Auran apteekki 

puh. 02 486 0024 

auranapteekki@apteekit.net 

https://www.auranapteekki.fi 

https://heta-liitto.fi/korona/
http://www.avustajakeskus.fi/artikkelit/ajankohtaista
https://stm.fi/
https://aura.fi/
https://www.poytyanterveyskeskus.fi/
mailto:auranapteekki@apteekit.net
https://www.auranapteekki.fi/


                                               
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

https://thl.fi 

Työterveyslaitos 

https://stm.fi 

OMAOLO 

https://www.omaolo.fi 

Punaisen Ristin (SPR) auttava puhelin 

puh.  0800 100 200 ma-pe klo 9-21 

• puhelimessa voidaan keskustella koronavirusepidemian aiheuttamista huolista ja 

murheista 

https://thl.fi/
https://stm.fi/
https://www.omaolo.fi/

	 Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus: https://stm.fi

