
Päijät-Sote ,  Henkilökohtaisen avun keskus Apuri   SÄILYTÄ TÄMÄ TIEDOTE  

APURIN TÄRKEÄ TIEDOTE TYÖNANTAJILLE JA AVUSTAJILLE      17.10.2022 

  

Lakimuutoksia, jotka tulee huomioida työsuhteissa  

Työsopimuslakiin ja työaikalakiin on tullut 1.8.2022 alkaen jälleen muutoksia, jotka henkilökohtaisten 

avustajien työnantajien tulee myös huomioida työsuhteissa. Osa muutoksista koskee kaikkia työsuhteita, 

mutta erityisesti on huomioitavaa työsuhteissa, joissa on käytössä vaihteleva työaika.  Tässä tiedotteessa on 

lyhyesti kerrottu olennaiset muutokset ja mitä ne edellyttävät. Lain soveltamisessa voi tulla vielä muutoksia,  

joista pyrimme tiedottamaan jatkossa.  

 

Lisätietoa muutoksista voi lukea Työsuojeluhallinnon ja Heta-Liiton verkkosivuilta:  

 www.tyosuojelu.fi     ->    Vaihteleva - Tyosuojelu.fi - Työsuojeluhallinto 

Vaihteleva työaika_verkkoseminaari 1.9.2022 (tyosuojelu.fi)  

 www.heta-liitto.fi   ->  Useita muutoksia voimaan 1.8.2022 alkaen - Heta-liitto ry 

Lakimuutoksien käyttöönottoa helpottamaan olemme laatineet Apurissa työehtoja koskevan liitteen, joka tulee 

antaa jatkossa jokaiselle työsuhteessa olevalle avustajalle osana työsopimusta.  Olemme myös uudistaneet 

vaihtelevan työajan sopimuksen, jossa huomioitu uudet lakimuutokset . Nämä molemmat liitteet tulevat myös  

Päijät-Soten/Apurin verkkosivulle tulostettavaksi lähiaikoina.    

   

Keskeisimmät  työehtoja koskevat muutokset:  

1. Vakuutukset  Työnantajan tulee jatkossa ilmoittaa työntekijälle se vakuutusyhtiö, jossa on työntekijää 

varten työtapaturmavakuutus sekä eläkevakuutusyhtiö, jossa on työntekijän työeläkevakuutus.   

2. Työsopimuksen pidentäminen. Työnantajan velvollisuus on tarvittaessa antaa   osa-aikaisen tai 

määräaikaisen työntekijän pyynnöstä perusteltu vastaus mahdollisuudesta pidentää työsopimuksessa 

sovittua säännöllistä työaikaa tai työsopimuksen kestoaikaa. Vastaus annettava kirjallisesti ja 

edellyttää työntekijältä pyyntöä.  

 

3. Vaihtelevan työajan sopimuksiin tulee kirjata viitetyöajat  

Työnantajan tulee jatkossa määritellä vaihtelevan työajan sopimuksissa missä määrin työtä . Sekä 

määritellä viikonpäivät ja kellonajat, jolloin työtä tyypillisesti on ja jotka työnantaja voi työaikalain 

mukaisesti teettää ilman työntekijän kutakin kertaa varten antamaa suostumusta.  Nämä viitetyöajat 

eivät ole pysyvästi sitovia. Työnantaja voi antaa tarvittaessa uuden selvityksen, jos on tarve muuttaa 

työn viikonpäiviä tai kellonaikoja. 

 

4. Ennen 1.8.2022 laaditut vaihtelevan työajan sopimukset   

      Jo voimassa oleviin vaihtelevan työajan sopimuksiin tulee työnantajan myös  

antaa lakimuutoksen mukaisesti kirjallinen selvitys työntekijälle työaikaehdoista. Selvitys, missä tilanteissa 

ja missä määrin syntyy työvoiman tarvetta  sekä ilmoitettava ne viikonpäivät ja kellonajat, jolloin työnantaja 

voi teettää työtä ilman työntekijän kutakin kertaa varten antamaa suostumusta.   

http://www.tyosuojelu.fi/
https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyoaika/vaihteleva
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/4841243/Vaihteleva+tyoaika_verkkoseminaari+01092022.pdf
http://www.heta-liitto.fi/
https://heta-liitto.fi/useitamuutoksiavoimaanelokuussa/
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Tämän tiedotteen ohessa on mallina liite vaihtelevan työajan sopimuksesta, joka tulee osapuolien täyttää 

mahdollisimman pian. Kopio sopimuksesta tulee toimittaa Sijaismaksupalveluun viimeistään 15.12.2022.  

Lisää lomakkeita voi noutaa tai pyytää sähköpostilla lähetettäväksi Sijaismaksupalvelusta  

apuri@phhyky.fi   

  

5. Tarkasteluvelvollisuus  Työnantajan tulee jatkossa tarkastella 12 kuukauden välein työaikaehdon 

toteutumista vaihtelevan työajan sopimuksissa. Työntekijälle tulee ilmoittaa tarkastelun ajankohta. 

Tarvittaessa työaikaehtoa tulee muuttaa.  

  

6. Työvuorosuunnittelu vaihtelevassa työajassa                                                    

Jatkossa työnantajan tulee saada työntekijältä suostumus,  

- jos työvuoroja suunnitellaan työntekijälle viitetyöaikojen ulkopuolelle  

-  jos työaika ylittää sovitun vähimmäistyöajan määrän.  

- suostumus voidaan antaa kutakin kertaa varten erikseen tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan.  

 

7. Työn vähentyminen Jos työntekijällä on vaihtelevan työajan sopimuksessa sovittu 

vähimmäistyöajaksi nolla ja työnantaja on lopettanut työn tarjoamisen, voi työntekijä pyytää selvitystä 

työn vähentymisen syistä. Työnantajan tulee antaa  tästä kirjallinen selvitys työntekijälle.     

 

Liitteet:    

1)  Työsopimukseen liittyviä työehtoja , jotka eivät käy ilmi työsopimuksesta   

 - tarkista tiedot, että ovat oikein, allekirjoitukset  →  molemmille oma allekirjoitettu kappale  

 

  2)  Vaihtelevan työajan sopimus   

- jo olemassa oleviin vaihtelevan työajan työsuhteisiin tulee myös täyttää tämä liite ja toimittaa kopio 
viimeistään 15.12 22 Sijaismaksupalveluun.  

 

Terveisin Henkilökohtaisen avun keskus Apuri      p. 050 383 6449   tai   044 018 7346   

Sijaismaksupalvelu apuri@phhyky.fi   /  p. 044 018 7045  
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Työsopimukseen liittyviä työehtoja, jotka eivät käy ilmi työsopimuksesta  
Tämä liite tulee tarvittaessa täydentää ja käydä työntekijän kanssa läpi.  Allekirjoitukset. Työntekijälle tulee 
antaa oma kappale jo työsopimuksen laatimisen yhteydessä.  

 
Henkilökohtaisen avustajan palkanmaksu 
Palkka maksetaan joka kuukauden 15 päivä. Heta-tes noudattavilla mahdollista kaksi kertaa kuukaudessa,  
jolloin toinen palkanmaksupäivä on kuukauden viimeinen päivä.  
 
Palkanmaksusta huolehtii työnantajan valtuuttamana Päijät-Soten Sijaismaksupalvelu Oima Oy:n ohjelmalla. 
Työsopimukset, verokortit, työaikakirjanpito ym asiakirjat toimitetaan Sijaismaksupalvelun osoitteeseen:  
Vammaispalvelu, Aleksanterinkatu 18 A, 4 krs, 15140 Lahti tai sähköpostilla  apuri@phhyky.fi    
Palkkalaskelma toimitetaan työntekijän ilmoittamaan sähköpostiin. Pyynnöstä kirjepostina.  
 
Käytä suojattua sähköpostia. Sijaismaksupalvelusta voi pyytää suojatun yhteyden avaamisen.      
Palkanmaksuun liittyvä työntekijöiden neuvonta ja kysymykset:   
sähköpostilla apuri@phhyky.fi  tai puhelin 044 018 7045 / Vammaispalvelun palvelupiste  

Työvuorosuunnitelma tulee laatia ja antaa työntekijälle tiedoksi vähintään viikkoa ennen seuraavan 

työviikon alkua. Työviikko alkaa maanantaista ja päättyy sunnuntaihin. Työvuoroja voi muuttaa vain 

yhteisestä sopimuksesta.  

Työaikakirjanpito / tuntilista tulee osapuolien aina tarkistaa ja hyväksyä allekirjoituksilla. Se tulee 

toimittaa aina heti kuukauden päättyessä Sijaismaksupalveluun.  Viivästyneet tuntilistat siirtävät 

palkanmaksun seuraavaan palkka-ajoon.  

 
Kokemuslisä Haettava mahdollista kokemuslisää heti työsuhteen alussa. Erillinen hakemus.  
 
Vakuutukset   
Työpaikalla on erillinen ohje työtapaturman varalle. Ohje tulee olla työntekijöiden nähtävissä.   
 

Työtapaturmavakuutus sekä ryhmähenkivakuutus voimassa:  ___________________________   (mikä yhtiö)  
 

Työeläkevakuutus voimassa : ___________________________________________   (mikä yhtiö) 

 
Vakuutukset ovat työnantajan nimissä. Vakuutuksiin liittyvät maksut hoidetaan Sijaismaksupalvelun kautta 
työnantajan valtuuttamana. Lisätietoa saa Apurista ja Sijaismaksupalvelusta.    
Jos vakuutusyhtiö tai eläkevakuutusyhtiö muuttuu, työnantaja ilmoittaa tästä työntekijälle.  
 
Työterveyshuolto (työnantajalla tulee olla sopimus voimassa työterveysyrityksen kanssa)  
 
Työterveyshuolto on järjestetty yritykseen :  _________________________________________  
Työterveyshuollon sopimus on suppea eikä sisällä esim työntekijän sairaanhoitoa.   
  
Sairauslomat  
Sairauspoissaolosta on oltava esittää vähintään terveydenhuollon todistus. Työnantajalla on oikeus vaatia 
lääkärintodistus jo heti ensimmäisestä sairauspäivästä ja viimeistään neljännestä päivästä oltava.  
Jos työnantajan luvalla pois (enintään 1-2 päivää), tulee työnantajan antaa poissaolosta riittävä selvitys 
Sijaismaksupalveluun. Palkka maksetaan sairastumispäivältä + 9 arkipäivältä. Työntekijä hakee tarvittaessa  
itse sairauspäivärahaa Kelasta tämän jälkeen. 
Sairauspoissaolosta todistus Sijaismaksupalveluun.  Lisätietoa voi kysyä Sijaismaksupalvelusta. 
 

Tilapäinen hoitovapaa  
Alle 10 vuotiaan lapsen tai vammaisen lapsen sairauden takia poissaolosta on työntekijällä aina oltava 
terveydenhuollon todistus. Kolme ensimmäistä lapsen sairauspäivää ovat palkallisia.  

 
Perhevapaa  
Perhevapaan ajalta ei makseta palkkaa. Perhevapaan ajankohdasta ja kestosta tulee ilmoittaa työnantajalle 
sekä Sijaismaksupalveluun. Perhevapaita ovat äitiys-isyys- tai vanhempainvapaa  
 

mailto:apuri@phhyky.fi
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50- vuotis-, 60-vuotis- ja hautajaispäivä  
Jos työntekijän tavanomaiselle työpäivälle osuu työntekijän 50- vuotis-  tai 60 vuotispäivä tai työntekijän 
lähiomaisen hautajaispäivä, on kyseessä palkallinen vapaa.  
 
Lomautus  
Jos työ tulee keskeytymän työnantajasta johtuvasta syystä, tulee työantajan antaa työntekijälle 
lomautusilmoitus hyvissä ajoin, vähintään 14 vrk  ennen keskeytymistä. Jos tulee äkillinen keskeytys esim 
sairaalaan joutuminen, tulee ensin antaa suullinen lomautusilmoitus ( tieto sairaalaan joutumisesta) ja heti 
kun mahdollista, laaditaan kirjallinen lomautusilmoitus työntekijälle. Kopio Sijaismaksupalveluun. Työntekijä 
voi hakea lomautuskorvausta palkattoman lomautuksen ajalta. Heta-tes mahdollistaa lyhyemmän 
lomautusilmoitus ajan äkillisissä keskeytyksissä, jolloin palkaton lomautus voi alkaa jo viiden päivän 
ilmoitusajan jälkeen.  
 
Työsopimuksen pidentäminen   
Työnantajan velvollisuus on antaa osa-aikaisen tai määräaikaisen työntekijän pyynnöstä perusteltu vastaus 
mahdollisuudesta pidentää työsopimuksessa sovittua säännöllistä työaikaa tai työsopimuksen kestoaikaa. 
Vastaus on annettava kirjallisesti, jos työntekijä esittää pyynnön.  
 

Viitetyöajat, jos vaihtelevan työajan sopimus  
Kun työsopimus sisältää vaihtelevan työajan sopimuksen, tulee työnantajan esittää noudatettava työaika, missä 

tilanteissa ja missä määrin syntyy työvoiman tarvetta sekä ne viikonpäivät ja kellonajat, jolloin työtä tyypillisesti on ja 
jotka työnantaja voi työaikalain mukaisesti teettää ilman työntekijän kutakin kertaa varten antamaa 
suostumusta.  Vaihtelevasta työajasta laaditaan erillinen liite työsopimuksen osaksi.   
 

Työn vähentyminen  
Jos työntekijällä on vaihtelevan työajan sopimuksessa sovittu vähimmäistyöajaksi nolla ja työnantaja on 
lopettanut työn tarjoamisen, voi työntekijä pyytää selvitystä työn vähentymisen syistä. Työnantajan tulee 
antaa tästä kirjallinen selvitys työntekijälle.  
 
Tarkasteluvelvollisuus vaihtelevassa työajassa Työnantajan tulee tarkastella 12 kuukauden välein 
työaikaehdon toteutumista vaihtelevan työajan sopimuksissa. Tarvittaessa työaikaehtoa tulee muuttaa. 
Työntekijälle tulee ilmoittaa tarkastelun ajankohta.    
 
 
 
Työnantaja vahvista antaneensa nämä työehdot työntekijälle tiedoksi ja työntekijä vahvistaa ne 
vastaanottaneensa alla olevin allekirjoituksin.  
 
  
 
 
 
 Paikka   _____________________________     Päiväys :  ________________ 
  
 
 
 
 
 
________________________________________ ____________________________________________ 
 
Työntekijä     Työnantaja  
Nimenselvennys   Nimenselvennys  
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Yksi kappale työnantajalle, yksi työntekijälle ja kopio Sijaismaksupalveluun  

Vaihtelevan työajan sopimus     Liite  työsopimukseen  
 

Jos työaika vaihtelee (esim 30-40 tuntia/kk) tulee työsopimukseen liittää vaihtelevan työajan sopimus.  Katso 

tarkempi ohjeistus tämän lomakkeen kääntöpuolella.  

Työnantajan aloitteesta voidaan sopia vaihtelevasta työajasta vain, jos työvoiman tarve ei ole kiinteä.   

Vaihtelevassa työajan sopimuksessa tulee työnantajan antaa selvitys työnteon ehdoista.   

Tällä sopimuksella sovimme työsuhteessa noudatettavasta vaihtelevasta työajasta seuraavasti:  
 

Noudatettava työaika  _______  h  -   ______  h  /  _______    (vko tai kk)                                                                                                            

( merkitse viikossa tai kuukaudessa ;   esim 30h - 40 h / vko)  
 

Työnantajan selvitys keskeisistä työnteon ehdoista, kun työaika vaihtelee työnantajan aloitteesta   

Missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalla on työvoiman tarvetta:  

 

 
 

Viitetyöajat eli viikonpäivät ja kellonajat, joina työnantaja voi työaikalain 30 a §:n mukaisesti teettää työtä 
ilman työntekijän kutakin kertaa varten antamaa suostumusta  

 

 
 

Viitetyöajat eivät ole pysyvästi sitovia. Työnantaja voi antaa tarvittaessa uuden selvityksen, jos on tarve 

muuttaa työn viikonpäiviä tai kellonaikoja. Selvitys työnteon ehdon muutoksesta on annettava niin pian kuin 

mahdollista, viimeistään kuitenkin muutoksen tullessa voimaan.  

 

Työaika vaihtelee työntekijän aloitteesta .  Selvitystä ei tarvitse antaa, mikäli työaika vaihtelee työntekijän 

aloitteesta.     

Työntekijän perustelu, miksi noudatettava työaika on vaihteleva  

 
 

Hyväksymme allekirjoituksin tämän vaihtelevan työajan sopimuksen, joka on voimassa  

  
alkaen    ____   /  ____   20 ______      ja liitetään osaksi työsopimusta.   

 

Paikka ja päiväys   ____________________________________               _____   /  _____   20_____ 

 

___________________________________   ______________________________________ 

Nimenselvennys     Nimenselvennys    

P30566
Leima

P30566
Leima
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Yksi kappale työnantajalle, yksi työntekijälle ja kopio Sijaismaksupalveluun  

 

OHJEISTUSTA VAIHTELEVAN TYÖAJAN TYÖAIKAEHDOSTA  

 

Lainsäädännössä  muutoksia 1.8.2022 ;   Työsopimuslaki  1 luku  11§:n 3 mom  ja  2 luku 4§  . Työaikalaki 30a §  

Työaikaehdolla tarkoitetaan tuntimäärää, joka työsopimuksessa on sovittu. Työaikaehtoon ei saa 

työnantajan aloitteesta sopia pienempää vähimmäistyöaikaa, kuin mitä työnantajan työvoiman tarve 

edellyttää.  Jos työnantajalla on tiedossa, että tarve työlle on 20–40 tuntia viikossa, työaikaehto ei saa olla 

vain 10–30 tuntia. 

Työnantajan on annettava työntekijälle selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.  Selvityksessä on käytävä ilmi 

noudatettava työaika , missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoiman tarvetta , 

viikonpäivät ja kellonajat , joina työnantaja voi ** työaikalain 30 a §:n  mukaisesti teettää työtä ilman 

työntekijän kutakin kertaa varten antamaa suostumusta . Selvitystä ei tarvitse antaa, mikäli työaika vaihtelee 

työntekijän aloitteesta.  

Työnantajan aloitteesta voi sopia vaihtelevasta työajasta vain, jos työvoiman tarve ei ole kiinteä.   

Työvoiman tarve perustuu työnantajan käsitykseen. Tarpeen oikeellisuuden tarkastelu tapahtuu jälkikäteen.  

Työntekijän aloitteesta voi sopia vaihtelevasta työajasta ilman rajoitteita. Työntekijän aloitteen on oltava 

aito, eli taustalla on työntekijän tarve. Työntekijän tahdonilmaus sitoo lähtökohtaisesti koko työsuhteen 

keston ajan, ellei toisin sovita.  Työnantajalla on kuitenkin lisätyön tarjoamisvelvollisuus työntekijälle, jos 

palkataan uutta työvoimaa.  

Vaihtelevaa työaikaa koskeva selvitys tulee työnantajan antaa 1 kk:n  kuluessa työsuhteen alkamisesta. 

Tarkastelu . Työnantajan velvollisuus on tarkastella työsopimuksella sovitun työaikaehdon toteutumista 12 

kuukauden välein. Työntekijälle on ilmoitettava työaikaehdon tarkastelun ajankohta. Työnantajan on 

työntekijän tai hänen edustajansa pyynnöstä esitettävä kirjallinen selvitys tarkastelun tuloksesta ja sen 

perusteena olevista seikoista. Jos selvitystä ei saa, voi pyytää apua työsuojeluviranomaiselta.    

Työn päättyminen vaihtelevassa työajassa   Jos työnantaja lopettaa työn tarjoamisen kokonaan, työnantajan 

on työntekijän pyynnöstä selvitettävä kirjallisesti tarjolla olevan työn vähentymisen syyt. 

Lähteet ja lisätietoa :   

 www.tyosuojelu.fi     ->    Vaihteleva - Tyosuojelu.fi - Työsuojeluhallinto 

Vaihteleva työaika_verkkoseminaari 1.9.2022 (tyosuojelu.fi)  

 www.heta-liitto.fi   ->  Useita muutoksia voimaan 1.8.2022 alkaen - Heta-liitto ry 

 

** Työaikalaki 30 a §  Vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat vaatimukset työvuorosuunnittelussa                  
Vaihtelevan työajan sopimusten osalta työvuoron merkitseminen työvuoroluetteloon edellyttää työntekijän suostumusta, 

jos työaika: 1) sijoittuisi työsopimuslain 2 luvun 4 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettujen viikonpäivien tai kellonaikojen 

ulkopuolelle; 2) ylittäisi vaihtelevan työajan sopimuksessa sovitun vähimmäistyöajan määrän. Suostumus voidaan antaa 

kutakin kertaa varten erikseen tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan. Jos työnantaja lain tai työehtosopimuksen mukaisesti 

peruuttaa työvuoroluetteloon merkityn tai muutoin sovitun työvuoron myöhemmin kuin 48 tuntia ennen työvuoron 

alkamista, eikä työntekijällä katsota olevan oikeutta palkkaan tai korvaukseen työsopimuslain 2 luvun 12 §:n, 

työehtosopimuksen tai sovitun työvuoron sitovuuden perusteella, on työntekijälle maksettava kohtuullinen korvaus 

peruuntumisesta aiheutuvasta haitasta 

  

http://www.tyosuojelu.fi/
https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyoaika/vaihteleva
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/4841243/Vaihteleva+tyoaika_verkkoseminaari+01092022.pdf
http://www.heta-liitto.fi/
https://heta-liitto.fi/useitamuutoksiavoimaanelokuussa/
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