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Anvisningar med anledning av coronaviruset för personer som använ-
der personlig assistans 

 
Esbo har tagit fram kompletterande anvisningar för personer som använder personlig 
assistans samt för servicesedelproducenter och producenter av köpta tjänster. Anvis-
ningen uppdateras när situationen förändras. 
 
Senaste uppdatering: 
- Anvisningar för att hindra spridningen av coronaviruset borttagna. 
- Besöksanvisningar borttagna.  
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Om du själv insjuknar i en luftvägsinfektion eller i coronavirussjukdomen eller blir 
satt i karantän 

Din personliga assistent kan inte komma hem till dig för att jobba utan skyddsutrust-
ning om  

• du insjuknar i en luftvägsinfektion eller i coronavirussjukdomen eller  

• en familjemedlem som bor i samma hushåll insjuknar eller  

• din familj blir förordnad i karantän  

• din boendeenhet blir förordnad i karantän 
 

Då kan en familjemedlem som bor i samma hem vid behov tillfälligt fungera som assi-
stent, om det passar hen och om du avtalar om detta med funktionshinderservicen. 
För att få lön måste familjemedlemmen ha ett tidsbegränsat arbetsavtal. Läs den se-
parata anvisningen om leverans och användning av skyddsutrustning. 

 
Om din assistent insjuknar eller förordnats i karantän 

Om din assistent insjuknar kan du anställa en annan person som vikarie under ti-
den. En insjuknad assistent är på sjukfrånvaro. Du kan undantagsvis bevilja den in-
sjuknade assistenten sjukledigt i högst nio på varandra följande kalenderdagar utan 
ett utlåtande från sjuk- och hälsovården. Om frånvaron är längre än det ska assisten-
ten fortfarande lämna in ett utlåtande av hälsovården till arbetsgivaren (inte till funkt-
ionshinderservicen). Vi rekommenderar att assistenten utnyttjar hälsocentralens vide-
omottagning (assistenter som bor i Esbo). 

 

Om din assistent förordnats i karantän 

Om assistenten insjuknar eller förordnats i karantän kan du anställa en annan 
person som vikarie under tiden. En assistent som förordnats i karantän ska permitte-
ras. Om du redan har ett beslut om servicesedel för vikariatet kan du skaffa en vikarie 
av en servicesedelproducent. Om du inte har ett beslut om servicesedel ska du kon-
takta funktionshinderservicen. Vid behov utreds möjligheten att trygga nödvändig 
hjälp till exempel genom köpta tjänster eller hemvård.   
 
Folkpensionsanstalten kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom, när en an-
ställd förordnats i karantän (60 § i lagen om smittsamma sjukdomar) för att förhindra 
att coronaviruset sprids. Mer information om dagpenning vid smittsam sjukdom finns 
på Folkpensionsanstaltens webbplats (fpa.fi). 
 
Om assistenten meddelar att hen eventuellt blivit exponerad för coronaviruset, 
men om hen inte har några symtom, det vill säga hen inte är sjuk, kan hen jobba. Om 
arbetsgivaren då avbokar ett assistansskift är arbetsgivaren skyldig att betala lön för 
assistenten för skiftet. I en sådan situation har arbetsgivaren själv ansvar för kostna-
derna för en eventuell vikarie, eftersom det inte finns någon grund för att använda en 
vikarie. Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren betala full lön till en arbetstagare 
som avtalsenligt har stått till arbetsgivarens förfogande men av en orsak som berott 
av arbetsgivaren inte har kunnat utföra sitt arbete. En assistent som inte är sjuk eller i 
karantän och kan utföra sitt arbetsskift räknas som tillgänglig.  

Var får jag skyddsutrustning? 

Assistentens arbetsgivare har ansvar för att skaffa skyddsutrustning för assistenten. 
Mer information finns i funktionshinderservicens separata anvisning om leverans och 
användning av skyddsutrustning.  
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Kan jag kräva att min personliga assistent är vaccinerad? 

Lagen om smittsamma sjukdomar har tillfälligt utökats med en ny paragraf, 48 a 
§. Lagändringen gäller till 31.12.2022. I lagen om smittsamma sjukdomar finns en till-
fällig bestämmelse om skydd av klienter och patienter inom social- och hälsovården 
för coronaviruset. Lagen gäller också personlig assistans. Utgångspunkten är att as-
sistenter antingen ska ha vaccinskydd mot coronaviruset eller ha haft bekräftad coro-
navirussmita inom de senaste sex månaderna som skyddar mot ny smitta.     

Läs mer om reglerna för att kräva coronavaccinering på Heta-liittos webbplats (på 
finska) 

Kan jag permittera min assistent? 

Handbok om personlig assistans för arbetsgivare innehåller närmare anvisningar för 
permittering. Kontakta ändå funktionshinderservicen, eftersom du vid permitteringen 
ska följa de anvisningar och bestämmelser. som getts för undantagstiden. 
 
Coronavirusepidemin kan orsaka situationer där en permittering inte går att förutse 
och man måste avboka ett arbetsskift utan att i förväg meddela om permittering (till 
exempel om arbetsgivaren överraskande tas in på sjukhus). 

Hur ska jag göra om jag blivit tvungen att be assistenten jobba övertid? 

Om det undantagstillstånd som orsakas av coronaepidemin har inneburit att du varit 
tvungen att låta assistenten jobba övertid, ska du i första hand försöka jämna ut tim-
marna över assistentens arbetsperiod.  
 
Om du inte hittat andra arbetstagare, om det varit nödvändigt att ha assistenten att 
jobba övertid och om de övriga villkoren för att betala övertidsersättning, kan arbetsgi-
varen ansöka om att övertidsersättning ska betalas ut.  
 
Lämna in ansökan till funktionshinderservicen. Till ansökan ska du bifoga uppgifter ur 
arbetstidsbokföringen, som visar grunderna för att betala ut övertidsersättning, och en 
utredning över orsakerna till övertidsarbetet. Ansökan handläggs av en socialarbetare 
som bedömer om övertiden ska ersättas för arbetsgivaren. 

Får assistenten lön om hen eller hens barn insjuknar eller misstänks ha insjuknat 
eller under karantän? 

Om en anställd har förordnats att vara borta från sin arbetsplats på grund av att hen 
blivit sjuk eller misstänks ha blivit sjuk, betalar arbetsgivaren lön på samma grunder 
som för en sjukledighet. Endast assistenter vars arbetsgivare hör till Heta-Liitto har 
rätt att stanna hemma för att sköta om ett barn under 10 år eller ett barn med funkt-
ionsnedsättning när barnet plötsligt insjuknar. Frånvaron med lön kan vara i högst tre 
arbetsdagar. De assistenter vars arbetsgivare inte hör till Heta-Liitto har inte rätt att 
sköta ett sjukt barn hemma och få lön samtidigt.  
 
En vårdnadshavare till ett barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjuk-
dom om barnet förordnats i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan jobba. Mer 
information om dagpenning vid smittsam sjukdom finns på FPA:s webbplats (fpa.fi). 

Personlig assistans med servicesedel 

Om du får personlig assistans med servicesedel och din assistent insjuknar eller för-
ordnats i karantän på grund av exponering, ska det företag som producerar tjänsten 
försöka hitta en annan assistent för dig. Servicesedelproducenten har ansvar för assi-
stenternas säkerhet i arbetet och för de säkerhetsåtgärder som coronavirusepidemin 
kräver. 

https://heta-liitto.fi/korona/koronaukk/henkilokohtainenapujakoronarokotteet/
https://heta-liitto.fi/korona/koronaukk/henkilokohtainenapujakoronarokotteet/
https://www.espoo.fi/sv/stod-i-vardagen/funktionshinderservicen/personlig-assistans-till-personer-med-funktionsnedsattning
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Läs också Heta-Liittos anvisningar 

Vi ber att du följer informationen också på Heta-Liittos webbplats (på finska). 
https://heta-liitto.fi/heta   

 

Mer information om coronaviruset finns på stadens webbplats.  

• suomeksi www.espoo.fi/koronavirus  

• på svenska www.esbo.fi/coronaviruset  

• in English www.espoo.fi/coronavirus  
 
Om du vill fråga något om personlig assistans av Esbo stads funktionshinderservice 
kan du ringa socialhandledaren för personlig assistans.  
 
Socialhandledare, tfn 050 326 00 85 (arbetsgivare) 
• måndagar kl. 9–11 
• tisdagar kl. 12–14 
• onsdagar kl. 9–11 
• fredagar kl. 9–11 
 
Socialhandledare, tfn 050 306 82 80 (servicesedel) 
• måndagar kl. 9–11 
• tisdagar kl. 12–14 
• torsdagar kl. 9–11 
• fredagar kl. 9–11 
 
Du kan också ställa frågor eller lämna ett meddelande om att du vill bli uppringt ge-
nom att skicka e-post till vammaispalvelut@espoo.fi   

https://heta-liitto.fi/heta
http://www.esbo.fi/coronaviruset
http://www.esbo.fi/coronaviruset
http://www.espoo.fi/coronavirus
mailto:vammaispalvelut@espoo.fi

