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Tiedote ja toimintaohjeet alle 65-vuotiaiden omaishoitajille, henkilökohtaista 

apua saaville ja henkilökohtaisen avun työnantajille. 

Avustajan tai omaishoitajan sairastuessa: 

• Ota yhteyttä vammaispalveluihin. Kaikista sairastumisista on hyvä ilmoittaa 

omalle työntekijälle. 

• Jos omaishoitaja ja hoidettava ovat altistuneet koronavirukselle, heidän on 

mahdollista jatkaa kotona asumista, mikäli molempien vointi sen sallii. 

• Jos omaishoitaja sairastuu koronavirukseen, hoidettavalle järjestetään 

hoitopaikka tai palvelu järjestetään kotiin. 

• Mikäli avustaja sairastuu, on työantajan ohjattava hänet hakeutumaan oman 

kunnan terveydenhuollon piiriin. Omalla ilmoituksella voi olla pois kolme 

ensimmäistä päivää, sairasajan palkan saamiseksi. 

• Avustajille järjestetään sijaisia ensisijaisesti Opus Eskoon kautta. 

Omaisen toimiminen avustajana: 

• Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia 

omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole 

pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena. 

• Koronaepidemiaa voidaan mahdollisesti pitää asiakkaan tilanteesta riippuen 

erityisen painavana syynä, jonka vuoksi omaisen palkkaaminen olisi vammaisen 

edun mukaista. 

• Omaisen palkkaaminen voisi olla mahdollista, jos: 

1. Henkilökohtainen apu on myönnetty enemmän hoivaan ja huolenpitoon ja sen 

avulla palveluasuminen järjestetään kotiin 

2. Vammaisella henkilöllä on vakavia perussairauksia ja henkilön voidaan katsoa 

kuuluvan linjattuun riskiryhmään 

3. Poikkeustilanteen mahdollinen pitkittyminen johtaa siihen, ettei ulkopuolisia 

avustajia ole muutoin saatavissa 

Omaisen toimimisesta avustajana tulee tehdä vammaispalveluissa erillinen 

määräaikainen päätös poikkeustilanteessa toimisesta 

Lomautus 

Avustaja tulee lomauttaa, jos asiakkaan tarve muuttuu koronavirus-epidemian vuoksi. 

Tällainen tilanne voi olla esim. jos työantaja on määrätty karanteeniin ja 

henkilökohtainen apu on myönnetty vain harrastuksiin ja ulkopuoliseen toimintaan. 



Lomauttaminen tulee olla hyvin perusteltu ja liittyä vammaisen henkilön 

terveydentilan suojelemiseen. 

Ohjeistusta kotiinpäin vietävien palveluiden tartunnan torjunnassa 

noudatettavista toimenpiteistä: 

• ei työskennellä sairaana 

• huolehditaan käsihygieniasta, käsien pesusta vedellä ja saippualla sekä 

alkoholipitoisen käsihuuhteen käytöstä 

• sama(t) työntekijä(t) 

• asiakkaalla on nimetty omatyöntekijä 

• asiakkaalla on tiedossa oman työntekijän puhelinnumero, johon tarvittaessa 

otetaan yhteyttä 

• hengitystieinfektioon sairastunutta potilasta hoidettaessa ja 

hengitystieinfektioon sairastunutta henkilökohtaisen avun saajaa avustettaessa 

on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojusta ja suojakäsineitä 

• jos henkilökohtaisen avun saaja toimii itse työnatajana, kunta korvaa 

vammaispalvelulain mukaan työsuhteesta aiheutuvat kulut työantajana 

toimiville henkilökohtaisen avun käyttäjille 

Tärkeää on, että henkilökohtaiset avustajat ja omaishoitajat suojautuvat 

hoitotoimenpiteiden yhteydessä. 

Suojautuaksesi ja suojataksesi ympärilläsi olevat koronavirukselta, voit hankkia 

suojavarusteita ottamalla yhteyttä Lapuan vammaispalveluihin. Vammaispalveluiden 

kautta on mahdollista saada mm. suojakäsineitä ja hengityssuojaimia. 

Yhteystiedot: 

Vammaispalveluiden työntekijät tavoittaa arkisin kello 8-16.00 

Sosiaalityöntekijä Pia Hameed 044 438 4119 

Sosiaaliohjaaja Neea Martikkala 044 438 4184. 

  

 


