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Henkilökohtainen apu – toimintaohjeita koronatilanteessa 
 
Tämä on Jyväskylän kaupungin vammaispalvelujen toimintaohje henkilökohtaisen avun 
työnantajille, joka on laadittu avuksi koronaepidemian aikana. Tämä toimintaohje sisältää 
monia tärkeitä asioita, muun muassa sijaisten rekrytointiin, työsopimuslain muutoksiin ja 
suojavarusteiden hankkimiseen liittyen. Yhteystiedot löytyvät tämän toimintaohjeen lopusta. 
Työnantajan tulee perehtyä huolellisesti tähän toimintaohjeeseen. 
 
Valtioneuvosto totesi 15.6.2020, että Suomessa ei enää vallitse valmiuslain edellyttämät 
poikkeusolot. 16.6.2020 alkaen on luovuttu valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä. 
Eduskunta on päättänyt muuttaa työsopimuslakia väliaikaisesti ajalle 1.4.- 31.12.2020. 
Henkilökohtaisen avun 29.4.2020 päivätyt toimintaohjeet koronatilanteessa muuttuvat tämän 
seurauksena joiltain osin. Lisätietoa normaalikäytänteistä löytyy henkilökohtaisen avun 
työnantajan tietopakettista. Tietopaketissa olevat ohjeistukset ovat voimassa, jollei tässä 
tiedotteessa toisin asiasta linjata. Muun muassa omaisen toimisesta avustajana ja avustajan 
käytöstä sairaalajakson aikana löytyy tiedot toimintaohjeesta, joka löytyy osoitteesta:  
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/henkilokohtaisen_avun_infopaketti_201
8.pdf 
0 
 
Henkilökohtaista apua koskeva STM:n antama kotiin vietävien palveluiden varautumisohje on 
toistaiseksi voimassa 31.8.2020 saakka. 
 
 
Hyvään hygieniaan kiinnitettävä edelleen eritystä huomiota  
 
Lähikontakteja suositellaan edelleenkin vältettäväksi, koska koronaviruksen tiedetään 
tarttuvan niiden välityksellä. Kaikissa kotiin annettavissa palveluissa on ensisijaisen tärkeää, 
ettei työskennellä sairaana. Edelleen tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta, käsienpesusta 
vedellä ja saippualla sekä alkoholipitoisen käsihuuhteen käytöstä. Kasvojen, nenän, silmien 
ja suun koskettamista tulee välttää, ellei juuri ole pessyt käsiä. Myös kättelyä tulee yhä 
välttää koronaviruksen leviämisen estämiseksi. 
 
 
Henkilökohtaisen avustajan sairastuessa 
 
Avustajan tulee jäädä kotiin sairastamaan, jos hänellä ilmenee pieniäkin flunssan oireita. 
Avustaja voi ilmoittaa työnantajalle sairaudestaan omalla ilmoituksellaan. Kaupunki ei 
toistaiseksi edellytä sairauslomatodistuksen toimittamista vammaispalvelun toimistolle 
avustajan kymmenestä ensimmäisestä sairauslomapäivästä.  
 
Kelan tartuntapäiväraha tulee kyseeseen, mikäli työntekijä on lääkärin määräyksestä asetettu 
karanteeniin (tartuntatautilaki 60 §). Jos työntekijä sairastuu esimerkiksi koronaan, on hänellä 
oikeus Kelan omavastuuajalta palkkaan (perustunneilta suunniteltujen työvuorojen) 1 + 9 
arkipäivältä. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/henkilokohtaisen_avun_infopaketti_2018.pdf
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Tarvittaessa sijaisten rekrytoinnissa avustaa henkilökohtaisen avun palveluohjaaja Mari 
Mäkelä, p. 014 266 3906, arkisin klo 9–12, mari.makela@jyvaskyla.fi 
 
 
Lisätyön teettäminen koronaepidemian aikana  
 
Jos koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa joudutaan teettämään yksittäisillä 
työntekijöillä suunniteltua enemmän töitä, lisätunteja on ensisijaisesti pyrittävä tasaamaan 
avustajien työvuorojaksojen ajalle. Lisätöitä tulee ensisijaisesti tarjota osa-aikaisille avustajille 
ja heille tulee tehdä uusi määräaikainen työsopimus tehtävään. Jos lisätyön teettäminen ei 
riitä ja työnantajalle tulee tarve teettää ylityötä, tulee hänen ottaa yhteyttä vammaispalvelujen 
sosiaalityöntekijään. Mikäli sijaisia ei ole löytynyt ja ylityön teettäminen on ollut välttämätöntä 
ja muut maksamisen ehdot täyttyvät, työnantaja voi hakea ylityökorvauksia maksettavaksi 
ottamalla yhteyttä vammaispalvelujen sosiaalityöntekijään.  
 
 
Työvuoroluettelo 
 
Jokaiselle työpaikalle on työaikalain mukaan laadittava työvuoroluettelo, josta käy ilmi muun 
muassa työntekijän säännöllisen työajan alkaminen ja päättyminen. Työvuoroluettelo on 
laadittava niin pitkälle ajanjaksolle kuin mahdollista, kuitenkin vähintään viikoksi. 
Työvuoroluetteloa laadittaessa työnantajan on varattava työntekijälle tai tämän edustajalle 
tilaisuus esittää mielipiteensä. Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden 
tietoon, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen 
työvuoroluetteloa saa muuttaa vain, jos työntekijä siihen suostuu, tai töiden järjestelyihin 
liittyvästä painavasta syystä. 
 
Työvuorojen siirto 
 
Työvuoroluetteloa voidaan aina muuttaa, mikäli työnantaja ja avustaja siitä yhdessä sopivat. 
Jos muutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, tulisi työvuoroluetteloon tehdä vain ne 
muutokset, jotka ovat toiminnan kannalta välttämättömiä. Näissä tilanteissa voi harkita 
työvuorojen mahdollista siirtämistä kuluvan kuukauden sisällä. 
 
Henkilökohtaisen avustajan lomauttaminen 
 
Mikäli työnantajalla on työn tarjoamiseen liittyvä este (esimerkiksi omaa henkeä uhkaava 
tilanne, sairastuminen äkillisesti, sairaalahoitoon siirtyminen) tulee työnantajan välittömästi 
antaa työntekijälle ilmoitus lomautuksesta. Lomauttaminen voi tapahtua vain työnantajan 
aloitteesta, avustaja ei voi lomauttaa itseään. 
 
Työsopimuslain väliaikaisten muutosten voimassaoloaikana ajalla 1.4.-31.12.2020 
lomautusilmoitus on annettava 5 vuorokautta ennen lomautuksen alkamista. Normaalisti 
ilmoitusaika on 14 vuorokautta. Kysymys on mahdollisuudesta eli työnantajan ei ole pakko 
lyhentää ilmoitusaikaa. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos henkilökohtaista avustajaa 
tarvitaan töihin alkuperäisellä 14 vuorokauden ilmoitusajalla. 
 
Jos työnantaja on lähiaikoina lomauttanut työntekijän, kannattaa huomata, että laissa on nyt 
mahdollisuus lyhentää lomautusilmoitusaikaa näidenkin lomautusten osalta: 
 

- Työnantaja, joka on ilmoittanut työntekijälle lomauttamisesta ennen muutoksen 
voimaantuloa, saa väliaikaisen lain voimassa ollessa lomauttaa työntekijän, kun 
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ilmoituksesta on kulunut vähintään viisi päivää. Tämä koskee lomautuksia, joissa 
lomautusilmoitus on annettu, mutta 14 päivän ilmoitusaika on vielä kesken. 

 
- Käytännössä työnantaja voi siis ilmoittaa työntekijälle, että lomautusilmoitusaika on 

viisi päivää. Lomautus alkaa tällöin jo ilmoitettua aikaisemmin. Työnantajan on 
kuitenkin ilmoitettava työntekijälle lomautusilmoitusajan lyhentämisestä viimeistään 
lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä. 

 
- Jos työnantaja käyttää tätä lyhentämismahdollisuutta, lomauttamisesta on ilmoitettava 

työntekijälle henkilökohtaisesti eli on varmistettava, että hän saa tiedon lomautuksen 
alkamisajankohdasta. 

 
Työsopimuslain muutos mahdollistaa lomautusten jatkumisen 31.12.2020 saakka sen 
mukaan, miten ne on alun perin ilmoitettu. 
 
Korvausta maksetaan ilmoitusajalta, eli enintään 14 vuorokautta (perustunneilta 
suunniteltujen työvuorojen mukaan, kuitenkin enintään 8 h/pv). Henkilökohtaisen avun 
työtuntilistaan merkitään suunnitellut työtunnit ilmoitusajalta, eli enintään 14 vrk:n ajalta ja 
tehdään merkintä työnkeskeytyminen sarakkeeseen (lyhenne ÄL). 15 vrk alkaen tehdään 
lomauttamisilmoitus. Lomautusilmoituksen antaminen on tärkeää, jotta työntekijä voi hakea 
lomautuksen ajalta korvausta Kelalta, ilmoituksen voi antaa esimerkiksi työsuojelun 
lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: 
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Lomautusilmoitus/a8741f35-fe01-4aca-
a419-3da22f2f6e6a 
 
Lomautetulla henkilökohtaisella avustajalla on mahdollisuus tehdä henkilökohtaisen 
avustajan työtehtäviä toisella henkilökohtaisen avun työnantajalla lomautuksen aikana. 
Avoinna olevia henkilökohtaisen avun tehtäviä voi tiedustella henkilökohtaisen avun 
palveluohjauksesta.  
 
Koeaikapurku taloudellisella ja tuotannollisella perusteella 
 
Työsopimuslain poikkeusajalla 1.4.-31.12.2020 työsuhde on mahdollista päättää 
koeaikapurkuna myös taloudellisella ja tuotannollisella perusteella. Koeaikapurun syyt 
vastaavat tässä taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita, eli työn pitää olla 
vähentynyt pysyvästi ja olennaisesti. Henkilökohtaisessa avussa tämä voi liittyä esimerkiksi 
siihen, että henkilö siirtyy pysyvästi käyttämään palveluseteliä, eikä toimi enää itse 
työnantajana. 
 
Jos työntekijän työsuhde puretaan koeaikana tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, hänelle 
tulee antaa koeaikapurun peruste tiedoksi kirjallisesti. 
 
Takaisinottoajan pidennys 
 
Työntekijän takaisinottoaika pitenee ja se on yhdeksän kuukautta, mikäli työsuhde on 
irtisanottu taloudellisella ja tuotannollisella perusteella lakipoikkeusten ollessa voimassa. 
Henkilökohtaisessa avussa tämä koskee varsin harvoja tilanteita. Tämän suhteen on hyvä 
olla valppaana, jos on ensin siirtynyt esimerkiksi palvelusetelin käyttäjäksi, mutta palaakin 
uudelleen omien avustajien työnantajaksi. Säännös on väliaikaisesti tämä: 
 
”Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanomalleen, 
työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos työnantaja 

https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Lomautusilmoitus/a8741f35-fe01-4aca-a419-3da22f2f6e6a
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tarvitsee työntekijöitä yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai 
samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.” 
 
Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen 
 
Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen on työsopimuslain väliaikaisten lakimuutosten 
aikana 1.4.-31.12.2020 mahdollista samoin perustein kuin vakituisessa työssä olevan 
työntekijän. Muutos laajentaa työnantajan mahdollisuuksia lomauttaa määräaikainen 
työntekijä.  
 
 
Henkilökohtainen apu asumisyksiköissä vieraillessa 
  
Asumisyksiköissä asuvien riskiryhmäläisten suojaamiseksi suojaimia jaetaan avustajille 
asumisyksiköistä. Ryhmäkodeissa sallitaan taas henkilökohtaisten avustajien käynnit, mutta 
suositellaan toiminnan tapahtuvan mahdollisuuksien mukaan ulkona tai muualla kuin 
ryhmäkodissa. Avustajan tullessa sisätiloihin yksiköstä annetaan hengityssuojain 
käytettäväksi koko käynnin ajan ja yleisissä tiloissa liikkumista vältetään. Kaikessa 
toiminnassa on edelleen huomioitava lähikontaktien välttäminen. 
 
 
Avustajien suojautuminen koronaepidemian aikana  
 
Kotiin vietävissä palveluissa henkilökohtaisten avustajien hengityssuojainten käyttövelvoite 
riskiryhmäläisten kanssa työskenneltäessä päättyy. Henkilökohtainen avustaja SAA 
KUITENKIN HALUTESSAAN käyttöönsä Jyväskylän kaupungilta hengityssuojaimia 
ikäihmisten tai riskiryhmiin kuuluvien kanssa toimiessaan. Sairastuneiden tai oireisten 
asiakkaiden kanssa työskenneltäessä käytetään kirurgista nenä-suusuojainta ja 
suojakäsineitä. Kaupunki huolehtii, että henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimivalla 
vammaisella henkilöllä on käytettävissä tarvittavia suojavälineitä.   
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 11.6.2020 ohjeen, joka on voimassa 31.8.2020 
saakka, kotiin annettavien palvelujen työntekijöiden suojautumisesta. Tarkoituksena on 
suojata riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita mahdolliselta avustajan kantamalta taudilta.  
Tämänhetkisen tiedon perusteella yli 70-vuotiaat henkilöt ovat muita alttiimpia saamaan 
vakavan koronavirusinfektion. Riskiryhmiin kuuluu iäkkäiden henkilöiden lisäksi 
pitkäaikaissairaita ja vammaisia henkilöitä. Riskiryhmiin luetaan näiden lisäksi henkilöt, joilla 
on sellainen vakava perussairaus tai vamma joka merkittävästi huonontaa 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 
syöpätauti  

• vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suuriannoksinen 
kortisonihoito) 

 
Henkilökohtaisen avun osalta ohjeistus avustajien suojautumisesta on seuraava: 
 



 

 
- Kun avustettava on terve ja oireeton eikä kuuluu riskiryhmään: noudata 

koronatilanteessa annettuja yleisiä hygieniaohjeita, avustajalla ei ole tarvetta erillisille 
suojavarusteille. 

 
- Kun avustettava on terve ja oireeton, mutta kuuluu riskiryhmään: STM ohjeistaa 

avustajaa käyttämään kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai kertakäyttöistä 
kankaista suojainta, esimerkiksi huivia. Kankaista suojainta käytetään vain kerran tai 
se pestään tai hävitetään käytön jälkeen. 
 

- Kun avustettava on sairastunut hengitystieinfektioon: avustajan on käytettävä 
kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta, suojakäsineitä sekä suojatakkia tai 
esiliinaa. 

 
Jyväskylän kaupungin vammaispalvelujen toimistolta on saatavissa suojavarusteita 
avustajien käyttöön. Suojavarusteita voi saada ainoastaan, mikäli työnantaja kuuluu edellä 
mainittuihin riskiryhmiin tai on sairastunut hengitystieinfektioon tai hänellä on todettu 
koronatartunta.  
 
Suojavarusteita luovutetaan kerrallaan enintään kahden viikon tarpeisiin. Jos työnantajalla on 
tarve suojavarusteille, tulee hänen ottaa yhteyttä vammaispalvelujen sosiaalityöntekijään tai 
palveluohjaajaan ennen suojavarusteiden noutamista. Työnantaja sopii yhdessä 
vammaispalvelujen työntekijän kanssa suojavarusteiden hakemisesta vammaispalvelujen 
toimistolta.  
 
Suojavarusteet on tarkoitettu ainoastaan Jyväskylän kaupungin vammaispalvelujen 
henkilökohtaisen avun työnantajamallin asiakkaille. 
 
Jyväskylän kaupunki voi myös korvata välttämättömät ja kohtuulliset suojavarusteiden 
hankkimisesta aiheutuneet kustannukset jälkikäteen. Korvausta haetaan vammaispalvelujen 
henkilökohtaisen avun hakemuslomakkeella. Kuitit ostoista tulee liittää hakemukseen 
 
Viikonloppuisin henkilökohtaisen avun työnantajille jaetaan edellä mainitun ohjeistuksen mu-
kaisia välttämättömiä suojavarusteita Kortepohjan toimintakeskuksesta/ asumisyksiköstä 
osoitteesta Tilustie 1, 40740 Jyväskylä (ryhmäkoti Torpan ohjaajat puh: 050 599 5852). Täl-
löin suojavarusteita annetaan vain viikonlopun yli riittävä määrä.  
 
Työnantajien tulee seurata viranomaisten ajantasaisia ohjeita suojautumisesta.  
 
 
Työterveyshuollon ohjaus ja neuvonta henkilökohtaisen avun työnantajille tueksi poik-
keustilanteessa 
 
Voit olla yhteydessä omaan työterveyteen koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä.  
 
Henkilökohtaisen avun palveluohjaus on ajoittain ruuhkautunut 
 
Pahoittelemme ruuhkasta johtuvaa vastauksien viivettä. Jättäessäsi soittopyynnön tai 
sähköpostia odotathan yhteydenottoa. Näin vältämme muun muassa puhelinlinjan/ 
puhelinvastaajan tukkeutumisen. Ole kuitenkin rohkeasti yhteydessä, kun kysyttävää tulee. 
 
 
 
 



 

 
YHTEYSTIEDOT 
 
Jyväskylän vammaispalvelujen toimisto  
Yhteydenotot sosiaalityöhön ja palveluohjaukseen arkisin klo 9-15 
Ylistönmäentie 33, 4. krs, 40500 Jyväskylä 
 
Toimitila on esteetön ja 4. kerrokseen pääsee hissillä. 
Invaparkkipaikka on pääsisäänkäynnin edessä kadun varressa.  
Asiakaspysäköinti talon takana parkkipaikat 77 ja 78. 
 
Henkilökohtaisen avun palveluohjaus,  
Mari Mäkelä, p. 014 266 3906, arkisin klo 9–12 
mari.makela@jyvaskyla.fi 
 
Sosiaalityöntekijä Maria Heikkinen, p. 014 266 3900 
Sosiaalityöntekijä Suvi Hirvimäki, p. 014 266 9002 
Sosiaalityöntekijä Hilja Ryynänen, p. 014 266 3898 
Sosiaalityöntekijä Mikko Kasanen, p. 014 266 3899 
Sosiaalityöntekijä Terhi Tiitto, p. 014 266 3905 
 
Palveluohjaaja Heli Holttinen, p. 014 266 3911 
Palveluohjaaja Heidi Oranen, p. 014 266 3913 
Palveluohjaaja Marjaana Valli, p. 014 266 3903 
 
Toimistovastaava Kirsti Karjalainen, p. 014 266 3891, kirsti.karjalainen@jyvaskyla.fi 
Toimistosihteeri Riitta Vihinen, p. 014 266 3907, riitta.vihinen@jyvaskyla.fi 
Toimistosihteeri Erja Matilainen, p. 014 266 3904, erja.matilainen@jyvaskyla.fi 
Toimistosihteeri Seija Rautiainen, p.014 266 3908, seija.rautiainen@jyvaskyla.fi 
soittoaika maanantai - perjantai klo 10–12 
 
Jyväskylän kaupungin koronasivut:  
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön viranomaisohjeet ja päätökset koronatilanteessa: 
https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa 
 
Neuvontapuhelin kotiin tuotavista palveluista yli 70-vuotiaille: 014 266 0550, arkisin 8-18 
(ohjausta ja neuvontaa, tietoa kauppa-, ateria- ja apteekkiavusta) 
 
Jyväskylän kaupungin terveyspalvelujen koronaneuvontanumero: 014 266 0133, arkisin 8-16 
(neuvonta ja hoidontarpeen arviointi koronavirukseen liittyen) 
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