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Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Suomen Punainen Risti ovat sopineet koronaviruksen vuoksi 
käynnistettäväksi yhteistyönä ”Kauppakassi”-palvelun alueen asukkaille, jotka eivät millään muulla 
tavalla kykene huolehtimaan päivittäistavaroiden hankinnasta. Kuntalaisella ja kunnalla ovat kaikki muut 
tavat ensisijaisia turvata päivittäistavaroiden hankinta.  
Kauppakassitoiminta on sosiaalihuollon lakisääteiseen varautumistehtävään liittyvää 
viranomaistoimintaa, jossa Suomen Punainen Risti avustaa.  
Seuraavassa on iso joukko menettelytapaohjeita ja vinkkejä. Joudumme varautumaan siihen, että 
menettelytapoja tarkistetaan, kun näemme auttamistarpeen lähiviikkojen aikana.  
Punainen Risti on jo operaatiovalmiudessa. Toivon mukaan saamme odottaa ensimmäisiä avunpyynnöt 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä vasta muutaman viikon kuluttua, kun tarve kasvaa. 
 
Toiminnan tavoitteet: 

1. Toteuttaa viranomaisia tukevaa toimintaa 
2. Toteuttaa Punaisen Ristin ydintehtävää 
3. Auttaa niitä jotka erityisesti tarvitsevat apua 
4. Tuoda turvaa poikkeuksellisena aikana 

 
Toiminnan turvallisuus 

• Viranomaiset rajoitukset koskevat myös Punaisen Ristin toimijoita  
• Jos kuulut riskiryhmään perussairauden tai ikäsi vuoksi, pidä huolta itsestäsi ja pysy kotona. 

Voit osallistua auttamistehtävään, mitkä voi hoitaa kotoa käsin esimerkiksi puhelimella 
• Älä lähde tehtävälle sairaana  
• Asiointitehtävät on hyvä tehdä parityöskentelynä. Se nopeuttaa toimintaa kaupassa ja 

osoitteiden löytämistä.  
• Huolehtikaa omasta ja työparin jaksamisesta 

 
Vaatetus ja tunnistautuminen 

 
• Tehtävillä käytämme Punaisen Ristin liiviä sekä henkilökorttia 
• Kiinnitä huomiota siisteyteen 
• Toistaiseksi hengityssuojaimia ei ole tarpeen käyttää 
• Kertakäyttöhansikkaita voi käyttää, jos on asiakaskontaktia 

 
Toiminnan organisointi (lyhyt kuvaus) 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on lähettänyt kuntiin tänään (pe 20.3.) infon, jossa 
korostetaan oman avun, naapuriavun ja kunnan roolia ruoka-avun järjestämisessä (liite).  
Viimesijaisin keino on turvautua kuntayhtymän sosiaalipalveluiden apuun. Tämän viimesijaisen 
avun toimittajana on Punainen Risti. (HYKYN toimeksiannosta). 
 

1. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä päättää asiakkaat, jotka ohjataan Punaiselle 
Ristille. 
 

2. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä toimittaa tiedot asiakkaista (yhteystiedot) arkisin 
klo 12 mennessä SPR:n Lahden alueen osastolle (ensihuolto@sprlahdenalue.com). 
 

3. SPR:n Lahden alueen osasto toimittaa asiakkaiden yhteystiedot ko. alueen SPR:n 
osastolle samana päivänä klo 12-16. 
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4. Osasto on yhteydessä puhelimitse asiakkaaseen, selvittää ostostarpeet, tekee ostokset 

ja toimittaa ne asiakkaalle samana päivänä klo 16-20 tai erikseen asiakkaan kanssa 
sopien. Kukin osasto tekee hankinnat tarkoituksenmukaisella tavalla (emme ole sidottu 
mihinkään kauppaketjuun). 
 

5. Hyvään operaatiotoimintaan kuuluu, että viestit kuitataan vastaanotetuksi ja tehtävät 
suoritetuksi (ensihuolto@sprlahdenalue.com) 
 

6. SPR:n osasto maksaa kauppaan ostokset, toimittaa kuittikopiot piiriin ja piiri maksaa 
kaikki kulut osastolle. Kuitista tulee näkyä ostokset ja avustettavan henkilön nimi. 
Operaation jälkeen SPR laskuttaa kaikki kulut hyvinvointikuntayhtymältä. 

 
Ruoka-apu 

• Foodie.fi nettisivusto tai muu kauppalista helpottaa puhelimessa hankintojen 
selvittämistä. 

• Kysy mahdolliset allergiat ja huomio tämä, jos korvaavia tuotteita pitää hakea. 
• Kyseessä on kertaluonteinen apu eli jos asiakas tarvitsee myöhemmin ruokakassin, 

hänen tulee ottaa yhteyttä uudellaan (Ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri: puh 044 
4825050 tai sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvonta Polku puh. 03 8194850) 

• Lähtökohta on perustarvikkeiden hankinta/välittäminen, erikoistuotteet tai alkoholi 
eivät kuulu niihin  

• Pyydä kassalta kaksi kuittia, toinen asiakkaan ruokakassiin ja toinen osastolle. 
Vähintään SPR:lle pitää jäädä kuitista kopio edelleen laskutusta varten. 

• Huomioikaa, että kylmätuotteet tulee toimittaa perille viiveettä, jotta kylmäketju ei 
katkea. On hyvä varata kylmälaukut ja kylmäkallet mukana kauppareissulla. 

• Asiakkaan luona soita asiakkaalle (tai ovikelloa) ja varmista, että hän osaa ottaa 
kauppakassin talteen.  

• Tavarat voi jättää käytävään ja näin huolehditaan siitä, että fyysinen etäisyys 
asiakkaaseen säilyy koko toimituksen ajan. 

 
Rahan käsittely:  

• Tässä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän avustusoperaatioissa Punaisen 
Ristin osasto maksaa kassalla ostokset omista varoistaan. Asiakas ei anna 
missään vaiheessa rahaa tai pankkikortteja Punaisen Ristin toimijoille. 

 
SPR:n Lahden alueen osaston rooli 

• SPR:n Lahden alueen osasto toimii tässä operaatioissa Punaisen Ristin paikallisena 
koordinaattorina. Yhteyshenkilö on Erno Seppänen, earyhma@sprlahdenalue.com, 
puhelin 0400 358677 

• Tarvittaessa SPR:n Lahden alueen osasto avustaa osastoja, joilla ei ole resursseja 
osallistua tähän operaatioon (Orimattila, Pukkila) 

 
Vapaaehtoisten matka- ja muut mahdolliset kulukorvaukset:  

• Sopimuksemme mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä vastaa toiminnasta 
aiheutuvista kuluista. Laskutus tapahtuu SPR:n Hämeen piirin kautta. 

• Vapaaehtoisen matkakulut, puhelinkulut, parkkimaksut voi laskuttaa SPR:n Hämeen 
piiriltä M2-matkahallintajärjestelmän kautta kerran viikossa tai erikseen sopien 
harvemmin.  

• M2-matkahallintajärjestelmän käytöstä toimitamme pyydettäessä kirjautumis- ja muut 
ohjeet.  
 

Mitä pitäisi nyt ensimmäisenä tehdä? 
Ilmoita oman osastosi tähän operaatioon liittyvät yhteystiedot SPR:n Lahden alueen 
osastolle earyhma@sprlahdenalue.com. (jos ette vielä ole toimittaneet). 
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Kaipaamme osaston käytössä olevaa sellaista @-osoitetta, johon SPR:n Lahden 
alueen osasto voi välittää asiakkaiden yhteystiedot. Ilmoittakaa myös osastossa 
toiminnasta vastaavan yhteystiedot. 

Yhteyshenkilöt osastossa ja piirissä:  
• SPR Lahden alueen osasto Erno Seppänen, earyhma@sprlahdenalue.com , puhelin: 

0400 358 677 
• SPR Hämeen piiri, valmiuspäällikkö Tommi Mattila, 0405895780 

tommi.mattila@redcross.fi  
• Pirjo Mattila 0405895779 pirjo.mattila@redcross.fi  

 
 
 
Tampereella 20.3.2020 
 
 
Tommi Mattila   Pirjo Mattila 
valmiuspäällikkö   ea- ja terveydenhuollon päällikkö 
SPR:n Hämeen piiri    SPR:n Hämeen piiri 

 
 
 
Liitteet: 

• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kirje kunnille (20.3.2020) 
• Käsihygienia 
• Toimintaohje vapaaehtoistoimintaan, mikäli kohdataan flunssaoireinen henkilö 

  

mailto:earyhma@sprlahdenalue.com
mailto:tommi.mattila@redcross.fi
mailto:pirjo.mattila@redcross.fi


LIITE 2 
 
Käsihygienia:  
 

1. Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan.  
2. Käytä kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen yleisissä saniteettitiloissa. Älä käytä 

yhteispyyhkeitä  
3. Jos käsien peseminen ei ole mahdollista, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta.  
4. Pese kädet aina kotiin tullessasi, ennen ruokailua ja yskimisen, niistämisen sekä WC:ssä 

käynnin jälkeen.  
5. Kädet on hyvä pestä myös kaupasta lähtiessä 
6. Älä koskettele käsilläsi silmiä, nenää tai suuta. Älä kättele tai halaa 
7. Yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan, heitä se roskiin ja pese kädet.  
8. Yski tai aivasta hihaan, jos sinulla ei ole nenäliinaa.  

  



Liite 3 

Toimintaohje vapaaehtoistoimintaan, mikäli kohdataan flunssaoireinen henkilö  

 
Flunssan oireet voivat johtua tavallisesta virusinfektiosta, kausi-influenssasta tai 
koronavirustartunnasta.  
 
Toimi näin:  
 

1. Pysy mahdollisuuden mukaan etäällä sairastuneesta, THL suosittaa vähintään kahden metrin 
etäisyyttä  

2. THL suosittelee, että et oleskele henkilön läheisyydessä 15 minuuttia kauempaa.  
3. Kysy henkilöltä, onko hän matkustanut kahden viikon sisällä  tai ollut lähikontaktissa 

koronavirustartunnan saaneen kanssa.  Mitä sitten? 
 
 
 
 


