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Työvuoron peruminen koronariskin vuoksi
Jos työntekijän lähipiirissä on koronavirukseen sairastunut henkilö, työntekijäkin määrätään
todennäköisesti karanteeniin. Jos asiaa vasta selvitetään ja altistuminen on epävarmaa, työnantaja
saattaa alkaa harkita työntekijän työvuoron perumista tällä perusteella. Työsopimuslain mukaan
työnantajan tulee maksaa työntekijälle täysi palkka, jos työntekijä on ollut sopimuksen mukaisesti
työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä. Asiasta
voidaan sopia toisin. Työntekijän palkkaoikeus kestää enintään 14 vuorokautta, jos kyse on esimerkiksi
tulipalosta, poikkeuksellisesta luonnontapahtumasta tai näiden kaltaisesta yllätyksellisestä
tapahtumasta.
Jos työntekijällä ei ole todettu koronavirustartuntaa, hän ei ole karanteenissa ja hänellä olisi
mahdollisuus saapua työvuorolleen, olisi palkkaa ennemmin maksettava. Palkanmaksuvelvollisuuden
kestoon vaikuttaa se, onko kyse esimerkiksi tulipaloon verrattavissa olevasta, yllättävästä
epidemiasta. Tilanteen eteneminen ja yllätyksellisyys siis voi vaikuttaa siihen, kuinka pitkään
työntekijälle maksettaisiin palkkaa. Jos koronavirus leviää Suomessa nopeasti ja laajemmin, se on
kuitenkin myös työoikeuden kannalta uusi tilanne. Tiedotamme jäsenistöä, jos näyttää siltä, että
palkanmaksuvelvollisuutta koskevaa kantaa on tarpeen täsmentää.
Tällaisessa tilanteessa vammaispalvelun kanssa kannattaa selvittää, mistä perumisessa on ollut kyse.
Kuntien tulee ottaa huomioon, että monelle henkilökohtaisen avun käyttäjälle koronaviruksen
kaltainen infektio voi olla huomattava riski ja aiheuttaa hengenvaaraa. Tällöin on mielekkäämpää, että
työntekijä jää ennemmin pois töistä kuin lähtee töihin tartuttamaan muita.

Keinoja varautua työntekijän poissaoloon
Tässä on listattuna erilaisia vaihtoehtoja työntekijöiden poissaoloihin varautumiseen. Käytössä voi olla
useampikin keino, eivätkä nämä ole tärkeysjärjestyksessä.
1. Omaisen toimiminen avustajana

Vammaispalvelulain mukaan omainen tai muu läheinen henkilö voi toimia henkilökohtaisena
avustajana vain erityisen painvasta syystä. Omaisen tai muun läheisen palkkaaminen avustajaksi voi
vammaispalvelulain perustelujen mukaan olla perusteltua esimerkiksi silloin, kun perheen
ulkopuolisen avustajan löytäminen osoittautuu vaikeaksi. Rekrytointiongelmat ovat siis yleisestikin syy
mahdollistaa omaisen toimiminen avustajana ja esimerkiksi poikkeuksellisen tautiaallon takia syy voi
korostua erityisesti.
2. Työehtosopimuksen mukaiset työaikajoustot

Joissakin tilanteissa työntekijän poissaoloa voidaan kattaa sopimalla toisen työntekijän kanssa
työaikajoustoista työehtosopimuksen mukaan. Kaikkiin tilanteisiin joustot eivät sovi, koska joustoissa
esimerkiksi viikoittaisen työajan pitää pysyä normaaleissa rajoissa.
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