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HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUN SAAJA

Vallitsevista poikkeusoloista huolimatta on tärkeää turvata välttämätön henkilökohtainen
apu. Poikkeusolojen aikana henkilökohtaisella avulla pyritään turvaamaan asiakkaiden
välttämätön apu kotona sekä kodin ulkopuolella kuten esimerkiksi kauppa-apu, lääkärissä
käynti, apteekki- ja viranomaisasiointi sekä tarvittava ulkoilu. Sosiaali- ja Terveysministeriö
on ohjeistanut, että henkilökohtaisen avun toteuttamista ei ole oikeutta paikallisten
ohjeistuksin rajoittaa.
Suosittelemme kuitenkin, että vallitsevassa tilanteessa henkilökohtaista apua käytettäisiin
vapaa-ajan tuntien osalta vain välttämättömään tarpeeseen koronaviruksen leviämisen
torjumiseksi.
Erityisesti
pyydämme
huomioimaan
asian
vakavuus
koskien
asumisyksiköitämme, joissa koronaviruksen leviämisen riski on suuri.
Henkilökohtaisen avun saajalla on 1.4.2020 lukien halutessaan mahdollisuus käyttää hänelle
myönnettyjä henkilökohtaisen avun tunteja kuukausitason sijaan vuositasoisesti. Näin ollen
kuukausien vaihtuessa henkilökohtaisen avun saaja ei menetä käyttämättä jääneitä
henkilökohtaisen avun tuntejaan vaan ne siirtyvät käytettäväksi loppuvuoden 2020 ajaksi,
jolloin esimerkiksi henkilökohtaisen avun vapaa-ajan tuntien käyttö on oletettavasti
turvallisempaa kuin tämän hetkisessä epidemiatilanteessa. Mikäli sinulla ei vielä ole
käytössäsi tätä vuositasomuutosta ja toivot sitä, jotta et koronaepidemian aikana menetä
henkilökohtaisen vapaa-ajan tunteja, on kyseinen muutos mahdollista toteuttaa edelleen
soittamalla vammaispalvelutoimistoon ja ilmoittamalla halukkuutesi tähän muutoksen.
Muutos on mahdollista toteuttaa kaikilla henkilökohtaisen avun toteuttamismuodoilla eli
sekä palvelusetelinä, työnantajamallilla että omana tai ostopalveluna. Muutos tarkoittaa
käytännössä sitä, että mikäli sinulle on myönnetty 30 tuntia kuukaudessa henkilökohtaista
apua vapaa-aikaan, on se vuositasoisesti myönnettynä ajalle 1.4-31.12.2020 yhteensä 270
tuntia ja vuodelle 2021 yhteensä 360 tuntia vuodessa.
Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi on suositeltavaa välttää tarpeettomia lähikontakteja.
Tämä tulee huomioida myös henkilökohtaisen avun palvelun käytössä. Valmiuslakien
käyttöönoton keskeinen tarkoitus on suojata riskiryhmässä olevien kansalaisten
turvallisuutta ja terveyttä. Keskeistä on huolehtia käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.
Hyvällä käsihygienialla pystytään ehkäisemään työntekijöiden ja asiakkaiden altistumista
koronavirukselle.
Työntekijän suojavarusteista vastaa työnantaja tai ostopalveluntuottaja. Tässä
poikkeustilassa Soiten vammaispalvelut on aloittanut suojavarusteiden jakamisen
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työnantajille. Niitä jaetaan Soiten korona aikaisen ohjeen mukaisesti. Suojavarusteiden
jakoajoista ja paikoista tiedotetaan työnantajia joko sähköpostilla tai puhelimitse sekä
vammaispalveluiden nettisivuilla.
Ohjeet liittyen korona viruksen varautumiseen ovat koko ajan muuttuvia, joten teidän tulee
seurata aktiivisesti THL:n julkaisemia (www.thl.fi) ohjeita koronavirukseen liittyen. Myös
Heta-liitto on julkaissut ohjeen koronavirukseen varautumisesta (www.heta-liitto.fi). Soiten
vammaispalvelujen nettisivuilta (www.soite.fi) saat myös ajankohtaista tietoa koronan
vaikutuksista vammaispalveluissa.

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen tähän tiedotteeseen, voitte olla yhteydessä
vammaispalveluun asiakaspalveluun puhelimitse ma-pe klo 9-12 puh. 040 8042 122.

VAMMAISPALVELU
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