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Tiedote henkilökohtaisten avustajien korona -

suojautumisesta pahentuneessa koronatilanteessa  
 

Koronatilanne on Keusoten alueella vaikeutunut vuoden 2022 alussa. Tämän vuoksi 

ajantasaista tietoa suojautumiseen liittyen annetaan jatkossa Keusoten 

vammaispalvelujen verkkosivuilla henkilökohtaisen avun tuottamistavasta riippumatta.  

 

FFP2 -maskeja voi tilata toistaiseksi Koronalta varautumiseen (10 

kpl/työnantaja)  
 

Aiemmin FFP2 -suojaimia on toimitettu varautumistarkoituksessa 4 kpl/työnantaja, 

määrää nostetaan toistaiseksi kymmeneen kappaleeseen. Määrän tilapäisellä 

nostamisella reagoidaan muuttuneeseen tilanteeseen ja pyritään varmistamaan 

välttämättömän tuen ja avun saaminen myös niissä tilanteissa, kun avustettava on saanut 

koronatartunnan. Mahdolliset muutokset ja käytännöt muun muassa tilattavien suojaimien 

määristä päivitetään jatkossa alla oleville Keusoten verkkosivuille ja sieltä aukeavaan 

tilauslomakkeeseen.  https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/yksityisten-

palveluntuottajien-ohjaus-ja-tuki/ 

 

Työntekijän altistuminen koronalle  
 

Keusote suosittaa altistumistapauksissa vapaaehtoista lähikontaktien välttämistä 5 vrk 

ajan. Mikäli henkilökohtaisen avun työtehtäviä ei voida siirtää myöhemmälle ajankohdalle, 

altistunut työntekijä (ei oireinen) voi tehdä työvuorot FFP2 -maskilla suojautuneena koko 

työvuoron ajan. Myös ruoka- ja juomatauot suositellaan pidettäviksi eri tilassa muista 

henkilöistä.  

 

Mikäli työnantaja kieltää rokotetun työntekijän työhön saapumisen altistumisen vuoksi, 

työntekijä voi käyttää halutessaan lomapäiviä ja mikäli hän ei tähän suostu, työntekijä voi 

jäädä kotiin ja saada palkkaa viiden vuorokauden ajalta. Altistuneella työntekijällä ei ole 

subjektiivista oikeutta jäädä pois työstä, jos hän ei ole sairastunut tai työkyvytön.  

 

https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/yksityisten-palveluntuottajien-ohjaus-ja-tuki/
https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/yksityisten-palveluntuottajien-ohjaus-ja-tuki/
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Työntekijän palaaminen työhön korona -oireiden tai koronan sairastamisen 

jälkeen  
 

Mikäli altistunut työntekijä saa oireita, hänen tulee jäädä sairastamaan kotiin vähintään 5 

vuorokauden ajaksi oireiden alusta, vaikka oireet loppuisivat jo aikaisemmin. Sama ohje 

koskee testillä (myös pikatesti) todettua koronaa tilanteessa, jossa henkilö on oireeton. 

Tässä tapauksessa viisi päivää lasketaan testin tekemisestä eteenpäin.  

 

Mikäli oireet jatkuvat viiden päivän jälkeen, henkilökohtaisen avun työnantaja voi 

heikentyneen koronatilanteen johdosta pidentää ilman todistusta tapahtuvan 

sairauspoissaolon kestoa yhteensä enintään kymmeneen palkalliseen sairauslomapäivään 

asti. Koronan sairastamisen jälkeen suositellaan käyttämään FFP2 suojaimia 10 

vuorokauden ajan oireiden alkamisesta lukien. Kahvi- ja ruokailutauot suositellaan 

viettämään muista erillisessä tilassa.    

 

Henkilökohtaisen avun työntekijöiden rokotussuoja 
 

Tartuntatautilakiin (1227/201) on tehty määräajaksi säännös 16 g § sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden suojaamiseksi koronavirukselta. Säännös 

koskee kaikkia tehtäviä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski ns. riskiryhmään 

kuuluville.  

 

Myös henkilökohtaisen avun katsotaan kuuluvan niiden palvelujen piiriin, joita edellä 

mainittu lain säännös koskee. Tästä johtuen työntekijällä tulee olla joko:  

• korona -rokotteen antama suoja tai  

• enintään kuusi kuukautta aiemmin sairastetun ja laboratoriovarmistetun taudin 

antama suoja COVID-19-tautia vastaan 

Avustajien rokotussuojan tarkistaminen on henkilökohtaisen avustajan työnantajan 

velvollisuus. Ostopalveluissa ja palvelusetelillä tuotetussa henkilökohtaisessa avussa 

palveluntuottaja huolehtii rokotussuojan tarkistamisesta.  

 

Lisätietoja: 

Vammaispalvelut 

Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun keskus  
PL 46, 05801 Hyvinkää  
Sähköposti: ha-keskus@keusote.fi, tai p. 050 497 2730 (arkisin klo: 9-15). 
 
Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, 
Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. 
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