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PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN HENKILÖ- 

KOHTAISEN AVUN OHJE KORONAVIRUSEPIDEMIAN  
AJALLE  
 
 

Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa. 
 
Karviaisen suositus on, että henkilökohtainen apu kohdennetaan niille 

asiakkaille, joille palvelu on päivittäisten toimintojen ja kotona pärjää-
misen kannalta välttämätöntä. Tavoitteena on turvata asiakkaille vält-

tämätön henkilökohtainen apu. Henkilökohtaiset avustajat kuuluvat 
hallituksen linjauksen mukaisesti kriittisen alan työntekijöihin. 
 

Suojaimien tarve Koronapandemian aikana  
(Lisätty päivitys 28.4.2020) 

 
Julkisuudessa on paljon keskustelua suojainten välttämättömyydestä 

ja etenkin niiden käytöstä kotiin vietävissä palveluissa. Eri tahojen oh-
jeet ovat olleet ristiriidassa keskenään. Tämänhetkisen ohjeistuksen 
mukaan hengityssuojainta (kirurginen suunenäsuojain) kehotetaan 

käyttämään riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa lähikontaktiti-
lanteessa. Henkilökohtaisen avun asiakkaiden osalta tehdään tervey-

denhuollon toimesta THL:n määritysten mukainen kartoitus siitä, kuka 
asiakkaista kuuluu riskiryhmään. Vammaispalveluista ollaan yhteydes-
sä riskiryhmään kuuluviin asiakkaisiin ja sovitaan tarvittavien suo-

jaimien toimittamisesta asiakkaille. 
 

Altistuneista ja sairastuneista asiakkaista ilmoitetaan mahdolliselle pal-
veluntuottajalle ja vammaispalveluun. Kuten alla ohjeessa todetaan, 
pääsääntöisesti avustaja ei voi mennä koronavirukselle altistuneen tai 

koronaviruksen vuoksi sairastuneen asiakkaan luokse. Jos näin on kui-
tenkin meneteltävä, käytetään kirurgista suu- ja nenäsuojusta, suoja-

käsineitä, suojalaseja/visiiriä sekä suojatakkia lähihoidossa eli vartalo-
kontaktissa potilaaseen. Esimerkiksi lääkkeiden antamisessa käteen, 
ruoan tarjoamisessa tai vastaavissa toimenpiteissä, missä ei ole varta-

lokontaktia, ei tarvita suojatakkia. Jos avun tarvitseminen jatkuu yh-
den asiakkaan kohdalla tunteja ja vartalokontakti syntyy todennäköi-

sesti vierailun aikana, on syytä käyttää suojatakkia. Katso suojavarus-
teiden pukemis- ja riisumisohjeet tiedotteen lopusta. 
  

Altistuneen tai sairastuneen avustaminen kuitenkin sovitaan erikseen 
Karviaisen vammaispalvelujen kanssa. Lisäksi altistuneen tai sairastu-

neen asiakkaan avustamisessa tarvittavaan suojaukseen saa lisäohjei-
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ta työterveyshuollosta (jos käytössä on työnantajamalli) tai Karviaisen 

terveyspalveluista.  
 
Palveluntuottaja huolehtii omien työntekijöidensä tarpeellisesta suo-

jautumisesta. Jos tuotteita ei ole saatavilla, voi olla yhteydessä Karvi-
aisen vammaispalveluun. 

 
 
Koronaviruksen leviämisen torjuminen tarpeettomia lähikon-

takteja välttämällä 
 

Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi on suositeltavaa välttää tar-
peettomia lähikontakteja. Tämä tulee huomioida myös henkilökohtai-

sen avun palvelun käytössä - erityisesti vapaa-ajalle tarkoitetun avun 
toteuttamisessa. Keskeistä on huolehtia käsien pesusta ja käsidesin 
käytöstä. Hyvällä käsihygienialla pystytään parhaiten ehkäisemään 

työntekijöiden ja asiakkaiden altistumista koronavirukselle. 
  

Karviainen suosittelee välttämään esimerkiksi virkistys- ja harrastus-
toimintaan osallistumista sekä kauppakeskuksissa ja muissa julkisissa 
paikoissa oleskelua. Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asu-

mispalveluyksiköissä ovat kiellettyjä. Myös henkilökohtaisen avustajien 
käyntejä asumisyksiköissä tulee välttää. Avustajan kanssa voi kuiten-

kin edelleen käydä esimerkiksi ulkoilemassa. Käytännöistä on sovittava 
asumisyksikön henkilökunnan kanssa.  
 

 
Jos henkilökohtaisen avun saaja sairastuu koronavirukseen tai 

joutuu karanteeniin  
 
Henkilökohtainen avustaja ei pääsääntöisesti voi mennä asiakkaan ko-

tiin, jos 
• asiakas itse tai samassa taloudessa asuva perheenjäsen sairastuu 

koronaviruksen vuoksi  
• asiakkaan perhe saa määräyksen pysytellä karanteenissa tai 
• asumisyksikkö saa määräyksen pysytellä karanteenissa.  

Ota tällaisessa tilanteessa yhteyttä vammaispalveluun.  
Kodin tai asumisyksikön ulkopuoliset henkilöt eivät voi tässä tilantees-

sa toimia avustajana tartuntariskin takia. Tapauskohtaisen harkinnan 
mukaan samassa kodissa asuvalle perheenjäsenelle voidaan tarvitta-
essa myöntää väliaikaisesti lupa toimia avustajana. Palkanmaksua var-

ten omaisella pitää olla määräaikainen työsopimus. Omaishoitaja ei voi 
toimia henkilökohtaisena avustajana. 
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Avustajan lomauttaminen 
 

Jos avustaja on työnantajasta johtuvista syistä, kuten koronavirukseen 
sairastumisen vuoksi tai karenteenin vuoksi estynyt tekemään työtään 

tulee työnantajan lomauttaa avustaja. Jos avustajan lomautus 
tapahtuu äkillisesti ilman etukäteisilmoitusta, on avustajalla oikeus 
palkkaan kahden ensimmäisen työviikon ajalta työvuoro-suunnitelman 

mukaisesti perustuntien osalta. Tällöin palkanlaskentaan 
toimitettavaan tuntilistaan tulee merkitä mistä mihin asti avustaja on 

lomautettu. 
 

Lisätietoja lomautuksesta mm. Työsuojeluhallinnon sivuilta: 
https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/lomautus 
sekä toimintaohjeet TE-palvelujen sivuilta miten tulee toimia 

lomautuksen yhteydessä: 
https://www.te-

palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/jos_sinut_lomautet
aan/index.html 
 

 
Jos avustaja sairastuu  

 
Jos avustaja sairastuu tai joutuu olemaan kotonaan karanteenissa 
altistumisepäilyn takia, voi asiakas palkata toisen henkilön avustajan 

sijaiseksi avustajan sairausloman/ karanteenin ajaksi. 
Asiakas voi myös käyttää tilapäisesti yksityistä palveluntuottajaa Kar-

viaisen hyväksymältä listalta. Lista löytyy Karviaisen nettisivuilta osoit-
teesta: http://www.karviainen.fi/Vammaispalvelut/yksityiset 
 

Asiakas voi poikkeuksellisesti myöntää sairastuneelle avustajalle 
enintään seitsemän peräkkäistä kalenteripäivää sairauslomaa ilman 

lääkärinlausuntoa. Pidemmästä poissaolosta tarvitaan edelleen 
lääkärinlausunto. 
Mikäli avustaja joutuu karanteeniin, pyydetään häntä olemaan 

yhteydessä vammaispalveluun. Jos avustaja sairastuu koronavirukseen 
tai joutuu karanteeniin, heille tehdään karanteenipäätös ja 

kustannukset saadaan täysimääräisenä Kelalta. 
 
  

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/lomautus
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/jos_sinut_lomautetaan/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/jos_sinut_lomautetaan/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/jos_sinut_lomautetaan/index.html
http://www.karviainen.fi/Vammaispalvelut/yksityiset


     28.4.2020 

 

 

Henkilökohtainen apu yksityisen palveluntuottajan kautta 
 
Yksityisten palveluntuottajien tulee pyrkiä etsimään asiakkaalle toinen 

avustaja, jos vakituinen avustaja sairastuu tai joutuu karanteeniin 
altistumisepäilyn takia.  

 
Riskiryhmien suojelemiseksi Karviainen suosittelee hallituksen 
linjauksen mukaisesti minimoimaan kodin ulkopuolella tapahtuvan 

liikkumisen. Tämän vuoksi kodin ulkopuolelle suuntautuvassa avussa 
suositellaan toteutettavan vain välttämättömät toiminnot. 

 
 

Tarvitsetko ohjeistusta henkilökohtaisen avun asioissa? 
 
Mikäli tarvitset ohjeistusta henkilökohtaisen avun asioissa, voit olla 

yhteydessä Karviaisen vammaispalveluun puh. 09 – 4258 2170 ja 09 – 
4258 2385. Puhelinaikamme on maanantaista perjantaihin klo 9 – 12. 

Voit myös kysyä sähköpostitse lähettämällä viestin osoitteeseen 
vammaispalvelut@karviainen.fi 
  

Tutustu myös Heta-Liiton ohjeisiin  
• Heta-liitto tiedottaa 14.3.2020 Koronavirukseen varautumisesta  

• Koronavirukseen varautuminen – Ohjeita työnantajille ja kunnille 
2.3.2020 
Pyydämme sinua seuraamaan tiedotusta myös Heta-Liiton sivuilta: 

https://heta-liitto.fi/heta  
 

Lisätietoja kuntalaisille löydät Karviaisen nettisivuilta: 
http://www.karviainen.fi/ajankohtaista/1/koronavirus_covid_19_tilann
etiedote 

 
THL:n valtakunnallinen tiedotus löytyy sivuilta:  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 
  

https://heta-liitto.fi/heta
http://www.karviainen.fi/ajankohtaista/1/koronavirus_covid_19_tilannetiedote
http://www.karviainen.fi/ajankohtaista/1/koronavirus_covid_19_tilannetiedote
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
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TYÖNTEKIJÄN SUOJAAMINEN JA HYGIENIA, KUN AVUSTETTA-
VALLA ON COVID-19-TAUTIIN SOPIVAT OIREET  

 Noudata hengitystieinfektiota sairastavan asiakkaan lähihoidossa ta-

vanomaisia varotoimia sekä kosketus- ja pisaravarotoimia (THL Tavan-

omaiset varotoimet ja varotoimiluokat 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-

torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/tavanomaiset-

varotoimet-ja-varotoimiluokat)  

 Käytä kertakäyttöisiä suojakäsineitä, kirurgista suu-
nenäsuojusta, visiiriä/silmiensuojainta, suojatakkia tai esiliinaa.    

 Jos käytät IIR-merkittyä suu-nenäsuojusta, johon on yhdistetty kasvo-

visiiri, niin silloin erillistä silmiensuojainta ei tarvita.  

Ennen avustettavan luo menoa  
 Pakkaa mukaan varustelaukkuun   

 kertakäyttöiset suojakäsineet, kirurginen suu-

nenäsuojus, silmiensuojain, suojatakki/esiliina. Jos käytät IIR suu-

nenäsuojusta, silmiensuojainta ei tarvita.  
 oma käsihuuhdepullo mukaan omien käsien puhdistamista varten.   

 suihkutettavaa desinfiointiainetta tai desinfioivia käsipyyhkeitä työväli-

neiden puhdistamista varten.  
 Mieti etukäteen, missä saat suojavarusteet puettua ja riisuttua turvalli-

sesti: asiakkaan oven ulkopuolella vai eteisessä vai jossain muual-

la. Varaa mukaan tarvittaessa pussi tai laukku omille ulkovaatteillesi.  
 Pitkät hiukset, pitkät etuhiukset mukaan lukien, laitetaan kiinni.  

Avustettavan luona  
 Pese kädet saippualla ja vedellä tai käsihuuhteella ennen suojavarus-

teiden pukemista.  

 Suojavarusteiden pukemisen jälkeen puhdis-
ta kätesi vielä kertaalleen ennen suojakäsineiden laittoa.   

 Varaa paperipyyhkeitä käsien kuivaamiseen saippuavesipesun jälkeen.   

 Pidä varustelaukkua kertakäyttöisessä muovipussissa COVID-potilaan 
luona.  

 Sulje matkapuhelin ja muut mobiililaitteet kertakäyttöiseen muovipus-

siin. Vältä matkapuhelimen ja muiden laitteiden käyttöä asiakkaan luo-
na.  

 Desinfioi käytetyt työvälineet ja varustelaukku ennen kuin poistut asi-

akkaan luota tai heti asiakkaan asunnon ulkopuolella. Jos et voi desin-

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/tavanomaiset-varotoimet-ja-varotoimiluokat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/tavanomaiset-varotoimet-ja-varotoimiluokat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/tavanomaiset-varotoimet-ja-varotoimiluokat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/tavanomaiset-varotoimet-ja-varotoimiluokat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/tavanomaiset-varotoimet-ja-varotoimiluokat


     28.4.2020 

 

fioida työvälineitä, sulje käytetyt varusteet omaan suljettavaan pussiin 

poiskuljetusta ja myöhempää desinfiointia/sterilointia varten.  

 Puhdista kädet asiakkaan luota lähtiessäsi käsihuuhteella.   

Käynnin jälkeen  
 Laita käytetyt suojavarusteet, hoidossa käytetyt kertakäyttötarvik-

keet sekä varustelaukun että mobiililaitteiden suojana ol-

leet muovipussit tiiviiseen jätepussiin ja vie pussi suljettuna sekajäteas-
tiaan.  

 Jos suojalasit eivät ole kertakäyttöiset, laita ne omaan pussiinsa ja toi-

mita pestäväksi.  

 
Suojainten riisuminen COVID-19-potilaiden hoidossa  

 

Kun suojaimet riisutaan oikeassa järjestyksessä, vältetään tilanne, jossa omilla 

käsillä kontaminoidaan silmien, nenän tai suun limakalvoja tai levitetään mik-
robia ympäristöön. Suojaimet laitetaan riisumisen myötä suoraan erilliseen 

pussiin.  

1. Riisu pitkähihainen, esiliina ja suojakäsineet ja laita ne jätepussiin.  

2. Desinfioi kädet   
3. Riisu silmiensuojain/kasvosuojus (visiiri) ja laita siirtopussiin pesua 

varten.  

4. Desinfioi kädet  
5. Riisu kirurginen suu-nenäsuojus ja laita se jätepussiin.  

6. Desinfioi kädet.  

 

Huomioi ohjeet: 

Työterveyslaitoksen ohje Kertakäyttökäsineiden riisuminen. 

https://www.ttl.fi/wp-

content/uploads/2016/11/Malliratkaisu_Kertakayttokasineiden_riisuminen.pdf 

THL: Koronavirustartuntojen torjunta kotisairaanhoidossa 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-

taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-

kotihoidon-palveluissa 

THL:n muistisäännöt käsihygieniaan 
https://thl.fi/documents/533963/1873329/kasihygienia_palveluasumis

essa_A3_vihrea.pdf/dffe476b-934f-4b95-b4b7-2f4ca8adbdd2 

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/Malliratkaisu_Kertakayttokasineiden_riisuminen.pdf
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-kotisairaanhoidossa
https://thl.fi/documents/533963/1873329/kasihygienia_palveluasumisessa_A3_vihrea.pdf/dffe476b-934f-4b95-b4b7-2f4ca8adbdd2

