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TIEDOTE HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJILLE JA AVUSTAJILLE    

Hyvä työnantaja ja avustaja, tässä ajankohtainen tiedote Apurista. Tärkeitä asioita on paljon, joten 
säilytä tämä tiedote. Työnantaja, on tärkeää että informoit avustajaasi tästä tiedotteesta.  

  

Muutoksia avustajien palkkasaataviin 1.8.2022 alkaen:  

Kaikkien työnantajien henkilökohtaisten avustajien palkat nousevat 23 senttiä.  

Hetan työehtosopimuksen piirissä olevilla avustajilla palkankorotus tulee voimaan 1.8. 2022 
Myös työehtosopimuksen piiriin kuulumattomien työnantajien avustajille peruspalkat nousevat 
1.8.2022 saman verran  perustuen Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän hallituksen 
13.12.2021 tekemään päätökseen.   

Palkka: 1.8.2022 alkaen peruspalkka ja Heta-tes A-palkka on 11,31 e / tunti. Heta-tes B-
palkka on 12,55 e / tunti.  

Kokemuslisäoikeuteen tulee 1.8.2022 alkaen huomioitavaksi myös 11 työvuoden kokemus 
Kokemuslisää maksetaan  1, 3, 5 , 8 vuosien ja uutena, 1.8.22 alkaen, 11 vuoden 
kokemuslisään oikeuttavien työvuosien mukaan. Avustajien tulee hakea kokemuslisiä 
hakemuksella ja liitteeksi kopiot työtodistuksista.   

Ilta- ja yövuoron kellonaikojen muutoksia 1.8.22 alkaen:                                                                 
iltavuoro klo 18-21 (nyt 18-23) ja yövuoro klo 21- 06 (nyt 23-06)  

Lomautus: Kun työ keskeytyy äkillisesti työnantajasta johtuvasta systä, esimerkiksi 
työnantaja joutuu yllättäen sairaalaan, tulee avustajille ilmoittaa tieto heti kun mahdollista. 
Ilmoitus on samalla suullinen lomautusilmoitus. Kirjallisena lomautusilmoitus tulee tehdä heti 
kun mahdollista. Lomautusilmoituksesta 14 vrk:n kuluttua alkaa varsinainen palkaton 
lomautus, jos keskeytys edelleen jatkuu.   

Heta -tes mahdollistaa nyt myös lyhyemmän lomautusilmoitus ajan äkillisiin keskeytymisiin; 

Ilmoituksesta vähintään viiden päivän jälkeen voi jo alkaa palkaton lomautus. Tämä muutos 

koskee vain Hetan työehtosopimuksen piirissä olevia.  

Hetan työehtosopimus on voimassa 9.5.2022 - 30.4.2023. Linkki www.heta-liitto.fi  

Lisätietoa muutoksista saa Apurista ja Sijaismaksupalvelusta sekä Heta-tes lukemalla. 

 

Hetan jäsen; jos et vielä ole toimittanut Hetan jäsenmaksun kuittia v 2022 osalta , pyydämme  
toimittamaan  sen Sijaismaksupalveluun mahdollisimman pian.  
Heta-työehtosopimusta noudatetaan vain niissä työsuhteissa, joissa työnantaja on liittynyt 
jäseneksi  Heta-liittoon ja maksanut jäsenmaksunsa. Avustaja ei voi liittyä Heta-liittoon eikä 
maksaa jäsenmaksua työnantajan puolesta. Maksetusta jäsenmaksusta tulee toimittaa vuosittain 
kopio Sijaismaksupalveluun.   

Heta-help  puh 02 4809 2401  kaikille avointa puhelinneuvontaa henkilökohtaisen avun 
työnantajamalliin liittyvissä kysymyksissä . Tämä palvelu ei edellytä Hetan jäsenyyttä. Yhteyden 
saamiseksi tulee kuitenkin ensin rekisiteröityä. Ohjeen saat soittamalla em puhelinnumeroon.  

  

http://www.heta-liitto.fi/


Vuosilomat  

Kesälomakaudella tulee työntekijälle  antaa vähintään 12 arkipäivän pituinen yhdenjaksoinen loma.  
Talvilomakaudella tulee lomat olla pidettynä viimeistään 30.4. mennessä   

Huomioitava , että myös lauantait kuluttavat vuosilomapäiviä. Kalenteriviikkoon kuluu kuusi   

vuosilomapäivää eli myös lauantai. Esimerkikki; osa-aikaisella työntekijällä on vain pari 

työpäivää viikossa, mutta vuosiloma merkitään maanantaista lauantaihin.  Loma ei vähennä 

työnantajalle myönnettyjen avustustuntien määrää ja työnantaja voi palkata sijaisen niille 

tunneille ja työpäiville, jotka lomalla oleva olisi normaalisti tehnyt. 

Tarvittaessa kysy neuvoa Apurista ja Sijaismaksupalvelusta lomien suunnitteluun.  

Ryhmähenkivakuutuus sisältyy työtapaturmavakuutukseen  

Oiman palvelun hallinnoimat , työnantajan nimissä olevat työtapaturmavakuutukset avustajia 
varten ovat  voimassa vakuutusyhtiö Pohjolassa. Nämä työtapaturmavakuutukset sisältävät  
ryhmähenkivakuutuksen. 
 

Työturvallisuus   

Työnantajan tulee huolehtia työturvallisuudesta. Työntekijällä tulee olla käytettävissään 

työturvallisuuslain ja työsuojelun edellyttämiä varusteita ja välineitä mm henkilön siirroissa 

avustamiseen. Työnantajan velvollisuus on myös perehdyttää työntekijä välineiden 

asianmukaiseen käyttöön. Tarvittaessa työnantaja hankkii itse avustamisessaan 

välttämättömät suojavarusteet, kuten esim suojakäsineet.  Mahdollisia näistä aiheutuvia 

kulukorvauksia voi työnantaja hakea olemalla yhteydessä Vammaispalvelun omatyöntekijään.    

 

Työaikakirjanpito    

Allekirjoituksilla hyväksytyt tuntilistat tulee toimittaa ajoissa Sijaismaksupalveluun.  

Työvuorosuunnitelma tulee antaa työntekijälle tiedoksi vähintään viikkoa aiemmin ja 

suunnitelma tulee näkyä tuntilistoissa. Suunnitelluilla tunneilla on merkitystä tilanteissa, 

joissa työntekijän sairausloma tai työn keskeytyminen työnantajasta johtuvasta syystä.    

Sairauslomatodistukset  Avustajan sairauslomista tulee toimittaa todistus 

Sijaismaksupalveluun. Työnantajan tulee edellyttää avustajalta sairaustodistusta jo heti 

ensimmäisestä poissaolopäivästä. Jos tämä ei mitenkään mahdollista, voi työnantaja antaa 

luvan vain lyhyeen sairauslomaan ja vain perussairauksiin kuten flunssa , kuume tai 

vatsatauti. Työnantajan tulee antaa tästä kirjallinen selvitys Sijaismaksupalveluun.     

Arkistointi  Sijaismaksupalvelussa arkistoidaan työaikakirjanpitoon ja palkanmaksuun liityvät 
asiakirjat 10 vuotta. Sairauslomatodistusten arkistointiaika on kaksi vuotta. Työnantaja, muistathan 
tuhota asianmukaisesti yli kaksi vuotta vanhat työntekijöiden sairaustodistukset, jos olet niitä 
arkistoinnut itsellesi talteen. Työtodistus tulee antaa työsuhteen päättävälle työntekijälle ja 
työnantajan tulee arkistoida talteen työtodistuksesta kopio,  ellei ole toimittanut sitä 
Sijaismaksupalveluun arkistoitavaksi. Työntekijät saattavat pyytää työnantajalta uudelleen 
työtodistusta kadonneen tilalle esim kokemuslisiä hakiessaan. Työtodistuksen kopion voi toimittaa 
arkistoitavaksi Sijaismaksupalveluun.  

Kulukorvaukset ja ateriakorvaukset  

Nyt koronaepidemian jälkeen on taas uskallusta matkustamiseen ja retkeilyyn.  Vammaispalveluun 
on tullut runsaasti kyselyitä matkustamiseen ja avustajan tarpeeseen matkalla.  
 



Avustaja matkalla mukana Kun työnantaja tarvitsee avustajan mukaan matkalle tai retkelle 
kotimaassa tai ulkomailla, työnantajan on tarpeellista olla jo ennakkoon yhteydessä 
Vammaispalvelun viranhaltijan kanssa ja esittää arvio avustajasta aiheutuvista kuluista matkan 
ajalla. Tarvitaanko esim lisää avustustunteja, miten matka- ja majoituskulut , miten ateriointi.  
Vammaispalvelulain mukaisesti vain kohtuulliset kulut korvataan. Viranhaltijan kanssa voitte 
yhdessä sopia, miten toteutuneen matkan jälkeen kulukorvaukset haetaan. Apurista saa 
tarvittaessa opastusta työvuorojen  suunnitteluun matkapäiville tai toimintaohjeita, jos avustajista 
osa tulee lomauttaa matkan ajalle.  
 
Ohjeistus Päijät-Soten Vammaispalvelun ohjeistusta henkilökohtaisen avun kulukorvausten osalta 
on päivitetty. Jatkossa kaikkiin kulukorvauksiin ja kulukorvauslaskuihin tulee ennen niiden 
korvaamista olla viranhaltijan hyväksyntä/ päätös. Vasta tämän jälkeen palvelusihteerit maksavat 
korvauksen asiakkaan tilille. Työnantajan laskuttaessa avustajasta aiheutuvia kuluja, tulee 
työnantajan toimittaa Vammaispalveluun selvitys ja liittää mahdolliset kuitit maksun perusteeksi. 
Selvitys ohjautuu ensin viranhaltijalle, joka päättää korvauksesta. Korvaus maksetaan työnantajan 
tilille. Tämä koskee kaikkia, sekä Heta-työehtosopimuksen piirissä olevia, että niitä, jotka eivät ole 
Heta-työehtosopimuksen piirissä. 
 
Aterioista maksettavat korvaukset matkoilla  
Ensisijaisesti avustajan työnantaja maksaa aina avustajasta aiheutuvat kulut ja hakee niitä 
Vammaispalvelusta kulukorvauksena. Näin myös yleensä aterioista aiheutuvien kulujen osalta.  
Jos työnantaja hakee avustajan ateriointiin korvauksia, tulee selvitykseen liittää kuitit ja selostus, 
milloin matka alkanut ja päättynyt. Korvaukset maksetaan työnantajan tilille viranhaltijan 
hyväksynnän jälkeen.  
Hetan työehtosopimus mahdollistaa, että työehtosopimuksen piirissä oleva avustaja voi maksaa 
myös itse matkan aikana ateriat ja hakee niitä korvattavaksi Hetan ateriakorvauslaskulla, jonka 
työnantaja toimittaa Sijaismaksupalveluun.  Korvaus maksetaan avustajalle palkan yhteydessä.  
Hetalla on myös toinen ateriakorvauslomake, jolla työnantaja voi hakea itselleen maksettavaksi 
avustajan ateriakustannuksia, jos työnantaja on ensin maksanut ateriat.  
Hetan ateriakorvaksiin liittyvät lomakkeet löytyvät Heta-liiton sivulta.  
Ateriakorvauslaskun ja muut kulukorvaus selvitykset voitte lähettää Sijaismaksupalveuun, josta 
palvelusihteerit toimittavat lomakkeet viranhaltijalle hyväksyttäväksi ennen maksamista.  
  

Avainsäätiön Digi-taito kurssit työnantajille  

Henkilökohtaisten avustajien työnantajilla on nyt mahdollisuus osallistua Avainsäätiön järjestämille 
Digi taitojen kursseille. Ei edellytä aiempaa osaamista eikä edes omaa laitetta. Maksuton. 
Työnantaja voi ottaa avustajan mukaan tarvittaessa. Ilmoittautumiset ja lisätietoja  tämän kirjeen 
ohessa olevassa erillisessä  Avainsäätiön tiedotteessa . Kurssit täyttyvät nopeasti, joten kannattaa 
rohkeasti ilmoittautua mahdollisimman pian suoraan Avainsäätiölle. Esitteessä yhteystiedot.   

Apurin avustajavälitys 

Avustajavälityksessä olemme panostaneet kuluneen vuoden aikana avustajien rekrytointiin. 

Olemme osallistuneet muutamaan rekrytointitapahtumaan sekä järjestäneet sellaisen itse. 

Torstaina 2.6. järjestimme palvelutorilla kaikille avoimen tapahtuman, jossa alasta kiinnostuneet 

pääsivät kuulemaan sekä henkilökohtaisesta avusta että tukihenkilötoiminnasta. Tapahtuma sujui 

rennoissa merkeissä ja noin kymmenkunta henkilöä kävi sen jälkeen avustajavälityshaastattelussa.  

 

 

 



WorkPilots 

Osallistuimme 1.12.2021-31.5.2022 WorkPilots -alustan kokeiluun. Sovelluksen tarkoitus oli 

helpottaa henkilökohtaisen avun työnantajien ja työntekijöiden kohtaamisia erityisesti äkillisissä 

sijaistustarpeissa. Kokeilun aikana kohtaamiset ja syntyneet työsuhteet alustalla jäivät vähäisiksi. 

Palvelua ei otettu käyttöön laajalti työnantajien eikä avustajien puolelta.  

Muutokset WorkPilots -palveluun 

Aiomme jatkaa WorkPilots -kokeilussa vuoden loppuun saakka, mutta testaamme nyt sovelluksen 

käyttöä toisella tapaa. Viimeksi me hyväksyimme erikseen kaikki alustalle rekisteröityvät avustajat 

ja he kävivät luonamme ennakkohaastattelussa. Tällä kertaa avaamme alustan kaikille 

henkilökohtaisen avun työstä kiinnostuneille, myös niille, joita ei ole etukäteishaastateltu 

Apurin avustajavälityksessä. Näin uskomme, että tavoitamme useampia henkilökohtaisen avun 

työstä kiinnostuneita henkilöitä ja helpotamme heidän mahdollisuuksiaan ottaa työtehtäviä 

vastaan. Jaamme sovelluksen kirjautusmiskoodia syksyllä mm. oppilaitoksiin ja työttömien parissa 

työskenteleville yhteistyökumppaneille. 

 

Esimerkki julkisesta ilmoituksesta WorkPilots -alustalla: 

Työnantajan (tilaajan) nimi 

Tilaajan kuvaus Lyhyt itse kirjoittamasi kuvaus itsestäsi tai työtehtävistä 

Tehtävän kuvaus Kotiaskareita 

Palvelu  Henkilökohtaisen avun tehtävät 

Lisätietoja  Käydään tekemässä viikon ruokaostokset ja valmistetaan seuraaville 

päiville ruokaa. Lisäksi pyykinpesua ja siivousta. 

Sijainti  Lahti, 15140 (vain postinumero näkyy julkisena, sovellukseen ei 

myöskään ole pakko laittaa oikeaa osoitettaan) 

Ajoitus  27.6.2022, 11:00-17:00 

Määrä  6.0 Tuntia 

Määrittele tuntihinta 11.08 

Intiimihygieniaan liittyviä tehtäviä  Kyllä 

Asunnossa on nostolaite   Ei 

Tarvitaan henkilöön liittyviä nostoja/siirtoja Kyllä 

Ilmoita asunnossa olevat lemmikit  Kissa 

Noudatetaan HETA-JHL työehtosopimusta Ei 

 

Työnantajan tulee huomioida tämä muutos ilmoittaessaan työkeikkatarjouksen WorkPilots -

alustalle. Ennen ympäristö oli suljetumpi, nyt se on lähes julkinen.  

Työpaikkailmoituksen avaaminen alustalle on verrattavissa työpaikan avaamiseen TE-palveluiden 

sivuille, eli liian yksilöllisiä tietoja ei kannata kirjoittaa kuvaukseen. Kuka vaan ilmoituksen 



huomannut voi hakea työpaikkaa. Työnantajan tarkemmat tiedot tulevat näkyviin vasta, kun 

työnantaja on hyväksynyt sovelluksessa jonkun tekemään työvuoron. 

Henkilökohtaisen avun tavanomaiset työsopimukseen liittyvät ehdot ja ohjeet pätevät myös 

sovelluksen kautta sovittuihin työsuhteisiin. Kun keikka on sovittu, työsopimus ja tuntilista täytetään 

tavanomaiseen tapaan ja toimitetaan Apuriin.  

Tarkemmat ohjeet sovelluksen käytöstä saat Avustajavälityksestä, p. 044 018 7346, 

tanja.kosonen@phhyky.fi 

 

TE-palvelut   

Avustajaa voi edelleen hakea itselleen Apurin avustajavälityksestä ja/tai TE-palveluiden kautta.  

Yhteystiedot Hämeen TE-palvelut puh. 02 9504 1440  yrityspalvelut.hame@te-toimisto.fi 

➔ Virkailija laatii ilmoituksen annettujen tietojen perusteella 

Lisäksi avustajan etsimisessä kannattaa hyödyntää omia kontaktejaan ja nk. ”puskaradiota”. 

 
 
 

Hyvää kesää kaikille ja pidetään yhteyttä!  
 
 
 
Tanja Kosonen lomalla    27.6.-10.7. 22   Sijaisena Aune Suomalainen 
Aune Suomalainen lomalla     27.7.-16.8.22   Sijaisena Tanja Kosonen  
 
 
Henkilökohtaisen avun keskus Apuri  Aleksanterinkatu 18 A , 4 kerros, 15140 Lahti  

Työnantajien neuvonta    palveluvastaava Aune Suomalainen  p. 050 383 6449  

Avustajavälitys    sosiaaliohjaaja Tanja Kosonen  p. 044 018 7346 

Sijaismaksupalvelu apuri@phhyky.fi    p. 044 018 7045 / Vammaispalvelun palvelupiste, josta 
ohjaus palvelusihteereille 

 
Linkki verkkosivuille: Henkilökohtainen apu - Päijät-Sote (paijat-sote.fi) 
 
 

Vammaispalvelun toimipiste Lahdessa 4 kerroksessa on suljettu 31.7.2022 asti.  

Avoinna 1.8. 22 alkaen klo 9-12 ja 13-15.  Tapaamiset tulee sopia etukäteen ajanvarauksella.  

 

Jos et tiedä omatyöntekijäsi yhteystietoja, soita Sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus p. 03 819 4850.   

  

    

 

Kesäterveisin  Apurista 
 

Aune ja Tanja sekä Sijaismaksupalvelun sihteerit 

mailto:tanja.kosonen@phhyky.fi
mailto:yrityspalvelut.hame@te-toimisto.fi
mailto:apuri@phhyky.fi
https://paijat-sote.fi/apua-ja-tukea-arkeen/vammaisille/tukea-arkeen/henkilokohtainen-apu/


Työttömille tai työ- ja
opiskeluelämän ulkopuolella
oleville työikäisille
päijäthämäläisille henkilöille.

kenelle?

tule mukaan
vahvistamaan
digitaitojasi

MItä?
Laitteiden käyttö
Sähköposti 
Sähköiset asiointipalvelut 
Työ- ja koulutushakemukset 
Sosiaalisen median
sovellukset 
Etäkokouksiin osallistuminen 
Videot, editointi, valokuvaus,
pelit 

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

KURSSI
Ryhmän koko 6-10 henkilöä
2 x viikossa, noin 3 tuntia päivässä 
Kurssin kesto 3 kuukautta 
Järjestetään Avainsäätiöllä
Saimaankatu 18 B

Tarja Nikkilä 
puh. 050 552 4413
tarja.nikkila@avainsaatio.fi

www.avainsaatio.fi

Kurssi on maksuton! 

Minna Turunen
puh. 044 493 1021
minna.turunen@avainsaatio.fi

Meille voit tulla myös tutustumaan.

Mika Sirviö
puh. 044 493 1022
mika.sirvio@avainsaatio.fi



Tarvittavat laitteet saat käyttöösi
Digittämöltä.
Saat rohkeutta ja tukea
älylaitteiden käyttämiseen sekä
erilaisten sovellusten
hyödyntämiseen.
Pääset kokeilemaan uusia
asioita oman kiinnostuksesi
mukaan. 
Opimme yhdessä kokeillen,
turvallisesti ja rennosti.
Teemme vierailuja, retkeilemme
ja vietämme aikaa yhdessä
mukavassa porukassa.

Laitteet: tietokone, tabletti,
älypuhelin
Asiointipalvelut: TE-palvelut, Kela,
Pankki, OmaVero, Kanta jne. 
Some: YouTube, Instagram,
TikTok, Facebook, WhatsApp,
Canva jne.
Etäkokouksiin osallistuminen:
Teams, Zoom, Skype jne.
Erilaiset sovellukset: Yle Areena,
MobilePay, karttasovellus,
EasyPark jne.  
Kurssilaisten toiveiden mukaan! 

miten?

kurssipaikka: Saimaankatu 18 b, lahti

ESIMERKKI SISÄLTÖJÄ

Digittämö -hanke


