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TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJILLE JA AVUSTAJILLE  

 

Tervehdys hyvä työnantaja ja avustajasi. Tässä tiedotteessa on hyvin tärkeää asiaa.    

Kulunut vuosi on ollut raskas ja korona on monin tavoin aiheuttanut huolta meille kaikille.                                                 

Olemme kuitenkin selvinneet. Ja selviämme jatkossakin.  Yhdessä.                                                                                        

Kiitämme teitä työnantajia ja avustajia tästä vuodesta.  Hyvää ja Onnellista tulevaa vuotta 2022!   

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä on nyt Päijät-Sote. Linkki: www.paijat-sote.fi 

 

Avustajien palkkamuutos 1.1.2022 alkaen työehtosopimuksen piiriin kuulumattomien 

työnantajien osalta   

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän hallitus on 13.12.2021 (§ 195) hyväksynyt 

henkilökohtaisen avun työnantajamallin avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset 

lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut avustajasta aiheutuvat kulut. 

Työehtosopimuksen piiriin kuulumattomien työnantajien avustajien osalta on tulossa 1.1.2022 

alkaen seuraavia muutoksia:  

 -  1.1.2022 alkaen maksetaan avustajalle peruspalkkana 11,08 €/h siten, että se korottuu jatkossa 

vastaavasti kuin Heta-työehtosopimuksen piirissä olevilla. (nykyinen peruspalkka 10,63€ / tunti)  

- kokemuslisää maksetaan jatkossa 1, 3, 5 vuosien lisäksi myös 8 vuoden jälkeen, kuten myös 

Heta-työehtosopimusta noudattavien osalta maksetaan. Kokemuslisä 1,25 %. (nykyinen 1 %) 

- lauantaikorvaus on 1.1.2022 alkaen 25 % (nykyinen 20%)  

-  tilapäinen hoitovapaa alle 10 vuotiaan lapsen osalta on palkallinen kolmen ensimmäisen 

sairauspäivän osalta. Edellyttää terveydenhuollon todistuksen.  

-  työpäiväksi sattuva avustajan 50- ja 60-vuotispäivä tai avustajan perheen jäsenen tai omaisen    

hautajaispäivä on palkallinen vapaapäivä 1.1.2022 alkaen.     

Lisätietoa näistä muutoksista saa Apurista ja Sijaismaksupalvelusta.  

 

Avustajien palkkamuutos 1.11.2021 alkaen Heta-työehtosopimusta noudattavien osalta  

Heta-liittoon kuuluvien työnantajien avustajiin noudatetaan Heta työehtosopimusta.  Avustajan 

palkka on 1.11.2021 alkaen A-palkkaryhmässä 11,08 € / tunti ja B-palkkaryhmässä 12,32 € / tunti.    

 Lisätietoa Apurista ja Sijaismaksupalvelusta tai Heta-liitosta www.heta-liitto.fi  

 

Heta-liittoon kuuluvien työnantajien tulee toimittaa jäsenmaksusta kuittikopio vuosittain 

Heta-työehtosopimusta noudatetaan niissä työsuhteissa, joissa työnantaja on liittynyt jäseneksi 

Heta-liittoon.  Avustaja ei voi liittyä Heta-liittoon eikä maksaa jäsenmaksua työnantajan puolesta. 

Heta-liitto laskuttaa jäseniään vuosittain jäsenmaksulla. Muistathan toimittaa vuoden 2022 osalta 

jäsenmaksusta kopion, kun olet jäsenmaksun maksanut.  

http://www.paijat-sote.fi/
http://www.heta-liitto.fi/
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Avustajavälitys mukana WorkPilots - kokeilussa   

Henkilökohtaisen avun keskuksen Avustajavälityksessä on aloittanut heinäkuussa sosiaaliohjaaja 

Tanja Kosonen. Ole yhteydessä Tanjaan, jos tarvitset avustajaa työsuhteeseen lyhyeksi ajaksi tai 

vakituiseen työhön.   

Osallistumme Apurin avustajavälityksessä 1.12.2021-31.5.2022 uudenlaisen 

avustajavälityssovelluksen pilotointijaksoon. Sovelluksen on tarkoitus auttaa työntekijää ja 

työnantajaa löytämään toisensa. Sovellusta käytetään tietokoneella tai mobiililaitteella. Työnantaja 

avaa sovellukseen avoimen työpaikan esimerkiksi sijaistustarvetta varten ja palveluun 

rekisteröityneet avustajat saavat siitä ilmoituksen itselleen ja voivat hakea tarjottua työtä. Kokeiluun 

osallistuvat erikseen siihen hyväksytyt työnantajat ja avustajat. Ilmoittaudu Avustajavälitykseen, 

mikäli olet kiinnostunut kuulemaan aiheesta lisää. 

Yhteystiedot: Avustajavälitys   Tanja Kosonen    p. 044 018 7346   tanja.kosonen@phhyky.fi 

 

Kokemuslisän hakemista varten uusittu lomake  

Tämän tiedotteen ohessa on lomake, jolla avustaja voi hakea kokemuslisää.  Lomakkeeseen on 

lisätty ohjeistusta.  Työnantajan tulee opastaa uutta avustajaansa hakemaan kokemuslisää jo heti 

työsuhteen alkaessa.  Myös ne avustajat, joilla on nyt 1.1.22 alkaen mahdollisuus saada 

kokemuslisää yli 8 vuoden kokemuksesta, käyttävät tätä lomaketta. Lomakkeita saa lisää mm 

Sijaismaksupalvelusta tai Apurin verkkosivulta. 

 

Apurin verkkosivulta saa nyt koneella täytettäviä lomakkeita ja tiedotteita  

Olemme päivittäneet lomakkeita ja niitä voi tulostaa ja / tai tallentaa tietokoneella täytettäväksi.  

Henkilökohtaisen avun keskus Apurin verkkosivun löydät Päijät-Soten sivuilta henkilökohtaisen 

avun kohdalta.  Linkki: https://paijat-sote.fi/apua-ja-tukea-arkeen/vammaisille/tukea-

arkeen/henkilokohtainen-apu/ 

Tämäkin tiedote on luettavissa Apurin verkkosivun kautta.  

 

Työaikakirjanpito  

Työnantajalla on vastuu tuntilistojen toimittamisesta ajoissa Sijaismaksupalveluun heti jokaisen 

jakson jälkeen. Palautusaikataulu vuodelle 2022 on tämän tiedotteen ohessa. Tuntilista pitää olla 

molempien osapuolien hyväksymä.  

Työvuorosuunnitelma tulee olla tuntilistoissa näkyvissä.  Suunnitelluilla tunneilla on merkitystä 

avustajan palkanmaksussa tilanteissa, joissa, avustajalla on sairausloma tai työ on keskeytynyt 

työnantajasta johtuvasta syystä.  

Avustajan sairauslomista tulee toimittaa todistus Sijaismaksupalveluun. Työnantaja voi edellyttää 

avustajalta sairaustodistusta jo heti ensimmäisestä poissaolopäivästä. Jos työnantajan luvalla 

avustaja on poissa työstä, tulee työnantajan antaa tästä kirjallinen selvitys Sijaismaksupalveluun.  

Työnantaja, muistathan hävittää asianmukaisesti yli kaksi vuotta vanhat avustajien 

sairaustodistukset, jos olet niitä arkistoinut itsellesi talteen. 

mailto:tanja.kosonen@phhyky.fi
https://paijat-sote.fi/apua-ja-tukea-arkeen/vammaisille/tukea-arkeen/henkilokohtainen-apu/
https://paijat-sote.fi/apua-ja-tukea-arkeen/vammaisille/tukea-arkeen/henkilokohtainen-apu/
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Vuosilomat 

Vuoden 2021 lomapäivät tulee olla pidettynä 30.4.2022 mennessä.  Myös vuoden 2022 kesälomia 

on hyvä suunnitella ajoissa.  Avustajavälityksestä voi kysyä sijaista avustajan loman ajalle.  

Tässä perusasioita vuosilomista huomioitavaksi:   

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4.–31.3. Kesälomakausi 2.5.–30.9. Talvilomakausi 1.10–30.4.    

Loman ajankohdan päättää työnantaja huomioiden kuitenkin työntekijän esittämät toiveet.  

Kesälomakaudella on pyrittävä antamaan 24 lomapäivää, jos mahdollista, mutta ainakin vähintään 

12 arkipäivän pituinen yhdenjaksoinen loma.  

Talvilomakaudella tulee lomat olla pidettynä viimeistään 30.4. mennessä 

Myös lauantait kuluttavat vuosilomaa.  Jos työntekijä pitää lomaa kalenteriviikon, kuluu kuusi 

vuosilomapäivää eli myös lauantai. Tässä ei ole väliä sillä, mitkä ovat työntekijän työpäiviä silloin, 

kun hän on töissä. Esimerkiksi osa-aikaisella työntekijällä kuluu vuosilomaa tämän säännön 

mukaan, vaikka hän ei olisi normaalisti töissä kuin joinakin päivinä viikossa.   

  

Korona   

Vammaispalveluiden toimistot ovat edelleen suljettuina koronasta johtuen. Henkilöstö tekee osin 

etätyötä.  Tapaamiset, kotikäynnit ja suojavarusteiden noudot vain ajanvarauksella.  

Vammaispalvelun Trion toimipisteestä jaetaan edelleen suojavarusteita avustajien käyttöön. 

Avustajien tulee edelleen käyttää kasvomaskia työnantajan luona työskennellessään.  Saatavilla 

on myös kertakäyttöesiliinoja ja kertakäyttökäsineitä.  

Jos kertakäyttökäsineitä tarvitaan muutoin, kuin koronalta suojautumiseen, tulee työnantajan olla 

yhteydessä omatyöntekijään ja sopia käsineiden hankinnasta ja mahdollisista kulukorvauksista. 

Rokotuksista löytyy tietoa Päijät-Soten sivuilta:    

https://paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista/ 

 

 

 

Vuosi vanha, jota vielä eletään, 
ihan pian on valmis mailleen menemään 

Monet ihmiset tulevat elämäämme, 
mutta viipyvät vain hetken. 

Kuitenkin he jättävät jälkensä sydämeemme. 
Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä!  

toivottavat  
 

Apurin Aune ja Tanja   sekä   Sijaismaksupalvelun palvelusihteerit   

https://paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista/

