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OSA 1 

Henkilökohtaisen avun hakeminen: 

Minustako työnantaja? 

 
Oppaan ensimmäisessä osassa kerrotaan henkilökohtaisen 

avusta ja sen hakuprosessista. Keskeisenä aiheena on myös 

avun tarpeen arviointi.  

 

Mikäli toimit jo työnantajana, niin voit siirtyä suoraan osaan 

2.  
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Mitä on henkilökohtainen apu? 

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista palvelua. Yleensä 

henkilökohtainen apu kohdistuu kotona annettavaksi tueksi ja avuksi, mutta 

henkilökohtaista apua on mahdollista saada myös työhön, opiskeluun ja 

harrastamiseen. Vaikeavammaisen ihmisen on mahdollista saada 

henkilökohtaista apua. Vaikeavammaisuuden määrittely ei ole sidoksissa 

diagnooseihin, vaan henkilökohtaisen avun myöntämisessä tulisi ottaa 

huomioon jokaisen hakijan yksilöllinen avun ja tuen tarve. Henkilökohtaisen 

avun saaja määritellään kuitenkin vammaispalvelulaissa seuraavasti: 

”vaikeavammaisen ihmisenä pidetään sellaista henkilöä, joka tarvitsee 

pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai pitkäaikaisen sairauden johdosta 

välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen 1 momentissa 

tarkoitetuista toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen 

liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.” Henkilökohtaisen avun saamisen 

kriteereinä ovat lisäksi avun tarpeen välttämättömyys ja jatkuvuus. 

Vaikeavammaisella ihmisellä tulee myös olla kyky määritellä itse avun tarve, 

sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtaista apua haetaan perusturvakeskuksesta.  

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää kolmella eri tavalla ja työnantajamalli 

on yksi niistä. Huittisissa on käytössä tällä hetkellä vain työnantajamalli, 

jossa siis vaikeavammainen ihminen toimii työnantajana avustajalleen ja kunta 

on korvauksia maksavassa roolissa. Työnantajamallissa on käytössä niin 

sanottu kolmikantamalli, jossa työnantaja on keskeisessä roolissa kunnan ja 

avustajan välillä, mutta kunta ja avustaja eivät ole yhteydessä keskenään.  

Henkilökohtainen apu ei ole seuraavia asioita:  

1. Henkilökohtaisen avustajan tarkoitus ei ole tehdä puolestasi asioita, vaan 

hän tukee sinua niiden asioiden tekemisessä, jotka sinä tekisit ilman 

vammaa!  

2. Henkilökohtainen apu ei ole hoitoa eikä hoivaa. Avustajan työhön voi toki 

kuulua tällaisia tehtäviä, mutta pääosassa tulisi olla työnantajan 

mahdollisimman itsenäisen elämän mahdollistaminen ja siinä tukeminen. 
 

Kun otat yhteyttä Huittisten perusturvakeskukseen, niin sinulle ehdotetaan 

palvelusuunnitelman tekoa. Palvelusuunnitelmassa kartoitetaan erilaisten 

palvelujen tarve, ja se tehdään yhdessä perusturvakeskuksen sosiaaliohjaajan 

tai sosiaalityöntekijän kanssa. Palvelusuunnitelma ei kuitenkaan ole 

viranhaltijapäätös, vaan sinun tulee vielä erikseen hakea palveluita.  
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Henkilökohtaisen avun tarpeen arviointi 

Kun henkilökohtaisen avun tarvetta aletaan arvioida, niin perusturvakeskuksen 

työntekijälle on tärkeää saada tietää sinun arjestasi ja siitä, millaisiin asioihin 

mahdollisesti tarvitset apua ja tukea. Arjen huomiot ovat tärkeitä, jotta 

esimerkiksi voidaan miettiä sopivaa tuntimäärää eli sitä, onko avuntarpeesi 

jatkuvaa vai kenties muutama tunti päivässä. Mikäli olet pohtinut 

henkilökohtaista apua, niin sinun on hyvä tehdä arviota ennen sosiaaliohjaajan 

tai -työntekijän kotikäyntiä niistä asioista, joissa tarvitset apua ja tukea.  

Voit esimerkiksi tarkkailla seitsemän päivän ajan omaa arkeasi. Missä asioissa 

tarvitset toisen ihmisen tukea ja apua tällä hetkellä? Seuraavassa on lueteltu 

esimerkkejä, joissa saatat tarvita apua:  

 Asioiminen: ruokaostosten tekeminen ja muut ostokset, laskujen 

maksaminen, postin hakeminen, lukeminen, liikkuminen 

 Päivän kulku: ruoanlaitto, siivoaminen, pukeutuminen, lasten hoitaminen 

 Työ ja opiskelu: työhön tai opiskeluun liittyvissä asioissa, kuten 

kulkemisessa, lukemisessa, lisäkätenä toimimisessa 

 Vapaa-aika: harrastukset, yhteiskunnallinen osallistuminen, kuntoilu, 

ystävien tai sukulaisten luona käyminen 

Kirjaa avuntarvettasi ylös paperille esimerkiksi niin, että kirjaat kellonajat, 

millaista avuntarve oli, kuka sinua auttoi ja kuinka pitkään sinua autettiin. 

Kirjaa lisäksi, mitä tekisit, jos sinulla olisi avustaja!  

Avun tarpeen arvioinnin kirjaamiseen löytyy tarkemmin ohjeita ASPAn Avun 

päiväkirjasta, joka on saatavilla:  

http://www.sosiaaliportti.fi/File/78f95307-09eb-4dd7-9e46-

d0db2546a30b/Avun+p%C3%A4iv%C3%A4kirja+painovalmis,+18.1.2011.pdf  

Henkilökohtaisen avun tuntimäärä vaihtelee yksilöllisesti tarpeen mukaan 40 

viikkotunnista 10 tuntiin kuukaudessa.   

Palvelusuunnitelman tekemisen jälkeen sinun tulee hakea erikseen vielä 

henkilökohtaista apua. Henkilökohtaisen avun hakemus 

(vammaispalveluhakemus) löytyy Huittisten kaupungin  Internet-

sivuilta osoitteesta: http://huittinen.fi/Default.aspx?id=220 sekä tämän 

oppaan Mallit -osiosta. Hakemus täytetään ja palautetaan liitteineen 

perusturvakeskukseen.  

 

http://www.sosiaaliportti.fi/File/78f95307-09eb-4dd7-9e46-d0db2546a30b/Avun+p%C3%A4iv%C3%A4kirja+painovalmis,+18.1.2011.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/78f95307-09eb-4dd7-9e46-d0db2546a30b/Avun+p%C3%A4iv%C3%A4kirja+painovalmis,+18.1.2011.pdf
http://huittinen.fi/Default.aspx?id=220
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OSA 2 

ENSIASKELEET TYÖNANTAJANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppaan toisessa osassa kerrotaan asioista, jotka 

ovat erityisen tärkeitä aloittaessasi työnantajana 

toimimisen. Ensiaskeleisiin kuuluvat esimerkiksi 

avustajan hakeminen, työsopimuksen tekeminen 

sekä perehdytyskansion kokoaminen ja avustajan 

perehdyttäminen. 
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Kun olet saanut myönteisen päätöksen liittyen henkilökohtaiseen apuun, niin 

sinun kannattaa tehdä itsellesi erillinen perehdytyskansio, johon kokoat tärkeät 

tiedot työnantajana toimimisesta. Kun sinulla on erillinen kansio, niin sitä on 

helppoa käyttää esimerkiksi avustajan perehdyttämiseen. Ja kun olet kerran 

tehnyt suuren työn kansion suhteen, niin sinun on helpompi päivittää kansion 

tietoja myöhemmin! Myös tämän oppaan voi liittää perehdytyskansioosi, jolloin 

kaikki työnantajana toimimiseen ja perehdytykseen liittyvät asiat löytyvät 

saman kansion sisältä.  

 

 

Perehdytyskansioon sinun kannattaa koota tiedot esimerkiksi:  

 Sinusta 

 Avustajan työtehtävistä 

 Sinulle tärkeistä ihmisistä ja yhteistyötahoista 

 Vuosilomalaista ja vuosilomaa koskevista sopimuksista 

 Sopimus työterveyshuollon järjestämisestä 

 Vakuutuksiin liittyvät asiat (tietoa vakuutuksista myöhemmin) 

 Palo- ja pelastussuunnitelma (Kuvaa suunnitelmassa, kuinka ja mistä 

pääsee ulos esimerkiksi pohjapiirustuksen avulla). Muista myös 

seuraavat paloturvallisuuteen liittyvät asiat: palovaroittimen tulee olla 

jokaisessa kerroksessa 60 neliömetriä kohden, poistumisteiden tulee olla 

esteettömät, sähkölaitteiden taustat tulee imuroida säännöllisesti. 

Palovaroittimien lisäksi suositellaan sammutuspeiton ja 

jauhesammuttimen hankkimista.  

   

Avustajan hakeminen 

Kun lähdet hakemaan itsellesi työntekijää, niin sinun tulee useimmiten tehdä 

rekrytointia. Ennen avustajan hakemista sinun kannattaa kirjata seuraavia 

asioita samaan kansioon: 

 alustava lista työtehtävistä 

 voimassa oleva viranhaltijapäätös henkilökohtaisesta avusta  

 tieto työpaikasta eli tapahtuuko työ pääasiassa kotona vai esimerkiksi 

työssä, koulussa tai harrastuksessa 

Sinun on helpompaa lähteä etsimään itsellesi avustajaa kun tiedostat itse, 

millaisiin tehtäviin olet avustajaa palkkaamassa.  
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Avustajaa on mahdollista hakea monen eri reitin kautta. Tässä muutamia 

esimerkkejä: 

 Työ- ja elinkeinotoimisto: Huittisten te-toimisto kuuluu osaksi Kaakkois-

Satakunnan te-toimistoa. Huittisten toimipiste muuttui osaksi Harjavallan 

toimipaikkaa 1.1.2013. Yleinen puhelinnumero on: 0295 045 010 (arkisin 

8.00-16.15) Työnantajien on mahdollista täyttää Internetissä työntekijän  

hakemista varten verkkolomake ja siellä on mahdollista tutustua myös 

CV-netin kautta avoimiin työhakemuksiin.  

http://www.satakunnantetoimisto.fi/fi/yhteystiedot/tyonantaja

t.html  

 Lehti-ilmoitus 

 Kertoa avustajan tarpeesta tutuille ja pyytää tuttuja lähettämään tietoa 

avustajan tarpeesta eteenpäin  

 Ilmoitustaulut: esimerkiksi kaupat 

 Sähköposti: tietoa avustajan tarpeesta esimerkiksi sosiaali- ja 

terveysalan oppilaitoksiin, mikäli on valmis ottamaan avustajaksi 

opiskelijan  

Kun teet työilmoitusta, niin ilmoita ainakin seuraavat asiat:  

 Työtehtävät 

 Työpaikan sijainti 

 Yhteystietosi tai mihin kiinnostunut työnhakija lähettää hakemuksen 

Myös seuraavat asiat ovat tärkeitä työpaikkailmoituksessa: 

 Palkkaus 

 Työsuhteen laatu: määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva 

 Työajat 

 Milloin työt alkavat ja mahdollisesti päättyvät  

 

 

Haastattelu 

Kun saat tietoa hakijoista esimerkiksi netti-ilmoitusten kautta, niin voit alkaa 

suunnitella haastatteluja. On tärkeää, että haastattelet useampaa hakijaa, sillä 

ensimmäinen työnhakija ei välttämättä ole paras ja sopivin juuri sinulle. 

Haastatteluun on tärkeätä valmistautua kunnolla, koska sinun tehtäväsi on 

vetää keskustelua eteenpäin ja esittää kysymyksiä työnhakijalle. Sinun  
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kannattaakin pohtia vielä uudelleen, mihin asioihin tarvitset avustajaa ja 

millainen avustaja olisi paras avustaja sinulle. Nykyiset avustajat ovat 

kuvanneet avustajassa tärkeiksi ominaisuuksiksi esimerkiksi huumorintajua, 

reippautta, luotettavuutta, sopeutumiskykyä, sosiaalisuutta, joustavuutta sekä 

käytännönläheisyyttä.  

Kun olet pohtinut omia lähtökohtiasi avustajan suhteen, niin sinun kannattaa 

tutustua kunnolla sinulle lähetettyihin hakemuksiin. Alleviivaa hakemuksista 

sellaiset kohdat, jotka ovat sinulle epäselviä, jotta muistat kysyä niitä 

haastattelutilanteessa.  

Muista myös, että sinäkin markkinoit itseäsi työntekijälle! Ota siis huomioon 

haastattelupaikka ja että olet pukeutunut siististi. Haastattelupaikka voi olla 

esimerkiksi kotonasi, jolloin työntekijän on mahdollista tutustua heti 

mahdolliseen työpaikkaansa.  

Pidä haastatteluita mielellään esimerkiksi yksi per päivä, jotta et väsy 

haastatteluiden pitämiseen. Sinun kannattaa pohtia ennen haastattelua 

kysymyksiä, joita esität työnhakijalle. 

Seuraavassa on lueteltu joitakin kysymysaiheita, joita sinun kannattaa 

hakijalle esittää:  

 Koulutus 

 Yhteystiedot 

 Työhistoria 

 Hakijan käsitykset avustajan työstä 

 Tulevaisuuden suunnitelmat (liittyen siihen, kuinka kauan avustaja voisi 

mahdollisesti olla käytettävissä) 

 Tärkeät asiat työssä 

 Vahvuudet ja heikkoudet 

 Millaisia töitä avustaja ei mielellänsä haluaisi tehdä 

 

On myös asioita, joita et saa kysyä haastattelussa: 

 Sairaudet 

 Rotu tai etninen alkuperä 

 Vakaumukset (yhteiskunnallinen, poliittinen, uskonnollinen) 

 Seksuaalinen suuntaus  

 Perhekuviot (esimerkiksi, onko pian hankkimassa lapsia) 
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Sinun on tärkeää ottaa huomioon vielä muutamia seikkoja: 

 Yritä pysytellä neutraalina äläkä anna ennakkoluulojen vaikuttaa 

 Hiljaisuus on haastattelussa välillä ihan hyvä juttu! Hiljaisuuden avulla 

voit saada selville esimerkiksi työnhakijan kykyä myös avustajan työssä 

kestää hiljaisia hetkiä.  

 Ilmoita, koska ja kuinka ilmoitat hakijoille heidän pääsystään töihin 

Lähteenä on toiminut Assistentti.infon Rekrytointiopas 1, joka on saatavana 

osoitteesta:  

http://www.kynnys.fi/images/stories/assistentti.info/aineisto/rekrytointiopas_o

sa_1.pdf 

 

 

 

Työsopimuksen tekeminen  

Sopivan työntekijän löytymisen jälkeen on aika kirjoittaa työsopimus. Tämän 

oppaan Mallit -osiossa sivulla 37 on työsopimusmalli, mutta malleja löytyy 

myös esimerkiksi Kynnys ry:n Internet -sivuilta.  

On kuitenkin joitakin kohtia, joita voit pohtia jo etukäteen ennen 

työsopimuksen tekemistä. Onko työsuhde esimerkiksi toistaiseksi 

voimassaoleva vai määräaikainen? Toistaiseksi voimassaolevaa työsopimusta 

käytetään yleisesti. Jos sopimus kuitenkin on määräaikainen, niin sille on 

oltava olemassa hyvin perusteltu syy. Henkilökohtaisen avun tapauksessa 

määräaikainen sopimus on mahdollista esimerkiksi seuraavista syistä:  

 työn luonne (kausiluontoinen työ esimerkiksi) 

 sijaisuus (sairausloma, äitiysloma, vuosiloma) 

 muu toimintaan tai työhön liittyvä perusteltava syy 

Huomioithan, että määräaikaisuuden syy ei voi olla se, että kunta on tehnyt 

henkilökohtaista apua koskevan päätöksen määräaikaiseksi eli esimerkiksi 

kalenterivuodeksi! Määräaikaisuus voi olla peruste tässä tapauksessa vain, jos 

tiedetään, että henkilökohtaisen avun myöntäminen loppuu kalenterivuoden 

jälkeen.  
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Mikäli kuitenkin työntekijä eli avustajasi toivoo määräaikaista sopimusta, niin 

tähän ei tarvita perusteltua syytä. Muistathan kuitenkin kirjata 

työsopimukseen näkyville, että työsopimus on määräaikainen työntekijän 

aloitteesta.  

Määräaikaista sopimus ei voi irtisanoa ellei työsopimuksessa ole erikseen 

mainintaa irtisanomisajasta. Toistaiseksi voimassaolevasta työsopimuksesta 

taas voidaan irtisanoutua, ja usein irtisanomisaika on kuukauden. Tarkemmin 

tietoa irtisanomisajasta löydät sivulta 30.   

Työsopimukseen on mahdollista kirjata myös koeaika. Koeajalla tarkoitetaan 

sellaista aikaa, jolloin sekä työnantaja että työntekijä voivat irtisanoa 

sopimuksen heti ilman erillistä irtisanomisaikaa. Koeajalla purkautuneeseen 

työsopimukseen pitää kuitenkin olla asialliset syyt, ja esimerkiksi avustajan 

raskaus tai perusteettomat väitteet työnteosta eivät ole asiallisia syitä. Koeaika 

on tarkoitettu myös siihen, että sinulla on työnantajana mahdollisuus tutustua 

työntekijään ja nähdä hänen soveltuvuutensa avustajan tehtäviin. Koeajan 

pituus on neljä kuukautta tai kahdeksan kuukautta lyhemmissä 

työsopimuksissa enintään puolet.  

Lähde: Pomo-opas, Kynnys ry 

Saatavana: http://www.kynnys.fi/content/view/668/654/ 

 

Perehdytys ja henkilökohtaisen avun eettiset periaatteet 

Avustajan valitsemisen ja työsopimuksen kirjaamisen jälkeen alkaa työnteon 

arki. On tärkeää, että ensimmäisinä työpäivinä keskitytte toisiinne 

tutustumiseen ja perehdytät avustajaa työtehtäviin. Voitte sopia esimerkiksi 

yhteiset pelisäännöt, joita noudatetaan. Voitte myös yhdessä tutustua Kynnys 

ry:n henkilökohtaisen avun eettisiin periaatteisiin, jotka löytyvät osoitteesta:  

http://www.kynnys.fi/images/stories/assistentti.info/hkaeettisetperiaatteet4_5

_2010.pdf 

Henkilökohtaisen avun eettiset periaatteet voi laittaa esimerkiksi tauluksi 

seinälle, koska niistä löytyy tärkeää tietoa niin avustajalle kuin 

työnantajallekin!  

 

 

 

http://www.kynnys.fi/content/view/668/654/
http://www.kynnys.fi/images/stories/assistentti.info/hkaeettisetperiaatteet4_5_2010.pdf
http://www.kynnys.fi/images/stories/assistentti.info/hkaeettisetperiaatteet4_5_2010.pdf
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Henkilökohtaisen avun eettiset periaatteet on käyty läpi myös avustajan ABC – 

nimisessä verkkojulkaisussa, jonka julkaisijana on Helsingin Invalidien 

yhdistys. Teos on löydettävissä osoitteesta: 

http://www.sosiaaliportti.fi/File/2112229a-f101-45e3-ab91-

1791e0f82d3c/avustajan_abc.pdf 

Avustajan ABC:ssa löytyy tärkeää tietoa erityisesti avustajalle avustamisen 

käytännöistä.  

Eettiset periaatteet koskevat niin avustajaa kuin työnantajaakin. Avustajan 

ABC mainitsee keskeisiksi eettisiksi periaatteiksi:  

 

  

 

 

Heta-liitto  

(Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry)  

Työnantajana toimimisen alussa voit pohtia myös Heta-liittoon liittymistä. 

Heta-liitto on tarkoitettu sinulle, joka toimit avustajasi työnantajana. Heta-liitto 

on olemassa juuri työnantajia ja avustajia varten. Heta-liiton kautta on 

mahdollista saada koulutusta, neuvontaa sekä tukea työnantajana 

toimimiseen. Heta-liittoon kuuluessasi työntekijäsi kuuluu lisäksi HETA-liiton ja 

JHL:n valmistavan työehtosopimuksen piiriin, jolloin työehtosopimuksessa 

määritellyt asiat kuuluvat työnantajavelvollisuuksiisi. Työehtosopimuksella 

pystytään yhtenäistämään esimerkiksi palkan suuruutta, sillä kuuluessasi 

Heta-liittoon on avustajasi palkka sama kuin muilla avustajilla, joiden 

työnantajat kuuluvat Heta-liittoon. Mikäli et kuulu Heta-liittoon, on avustajasi 

palkka riippuvainen kunnan määrittämästä palkasta.  

Heta-liittoon voi liittyä seuraavan linkin kautta löytyvän jäsenlomakkeen 

täyttämällä: 

http://www.heta-liitto.fi/Default.aspx?tabid=3125&language=fi-FI tai 

vaihtoehtoisesti http://www.heta-liitto.fi  Liittyminen Hetaan  mene hiiren 

avulla sivun alalaitaan ja tulosta jäsenhakemuslomake. 

 

 

Ihmisarvon ja 

itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen 

Ammatillinen 

yhteistoiminta 

Salassapito ja 

yksityisyyden 

kunnioittaminen 

http://www.sosiaaliportti.fi/File/2112229a-f101-45e3-ab91-1791e0f82d3c/avustajan_abc.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/2112229a-f101-45e3-ab91-1791e0f82d3c/avustajan_abc.pdf
http://www.heta-liitto.fi/Default.aspx?tabid=3125&language=fi-FI
http://www.heta-liitto.fi/
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OSA 3 

 

TYÖNANTAJANA TOIMIMISEN 

ARKEA 

 

Olet löytänyt itsellesi avustajan ja perehdyttänyt 

hänet hänelle kuuluviin työtehtäviin. Perehdytyksen 

jälkeen alkaakin työn arki ja työnantajavelvoitteet 

alkavat samalla toden teolla! Oppaan kolmannessa 

osassa on kerrottu palkanmaksun periaatteista, 

tarvittavista vakuutuksista, työajoista sekä 

vuosiloman määräytymisestä.  
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Työnantajan ja avustajan velvollisuudet  

Työnantajana sinulle kuuluu velvollisuuksia, joiden toteutumisesta sinun tulee 

huolehtia. Työnantajan keskeisimpiä velvollisuuksia ovat: 

 Palkan maksaminen sopimuksen mukaisesti tehdystä työstä 

 Työlainsäädännön noudattaminen (vuosiloma, työajat, työterveyshuolto, 

vakuutukset..) 

 Noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä (mikäli on Heta-liiton jäsen) 

 Huolehtia työntekijän työnteon sujumisesta jonkin asian muuttuessa 

(perehdytys) 

 Huolehtia työturvallisuudesta 

 Kohdella työntekijöitä tasa-arvoisesti  

Myös työntekijälle kuuluu velvollisuuksia eli velvollisuudet ovat 

molemminpuolisia. Työntekijän keskeisimpiä velvollisuuksia ovat:  

 Työn suorittaminen ahkeruudella ja tunnollisuudella 

 Tehdä työ niin kuin työnantaja on määritellyt 

 Välttää kilpailevaa työsopimusta 

 Noudattaa vaitiolovelvollisuutta 

Lähde: Pomo-opas, Kynnys ry. Saatavana: 

http://www.kynnys.fi/content/view/668/654/  

 

 

 

Palkanlaskenta ja muut työnantajalle kuuluvat maksut  

Palkkojen ja muiden työnantajamaksujen huolehtiminen on yksi työnantajan 

tärkeimpiä velvollisuuksia ja tehtäviä. Voit hoitaa palkan laskemisen joko itse 

tai ulkoistaa palkanlaskennan tilitoimiston tehtäväksi. Kunnan tulee korvata 

tilitoimistolle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Voit sopia Huittisten 

perusturvakeskuksen sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa maksetaanko 

avustajan palkka ensin sinun tilillesi, josta sinä siirrät rahan avustajan tilille vai 

maksetaanko palkka tilillesi vasta suoritettuasi palkanmaksun avustajalle. 

Lisäksi voitte sopia työntekijän kanssa, toimitatko sinä itse palkkalapun 

kunnan sosiaalitoimeen vai tekeekö joku läheinen, avustaja tai tilitoimisto sen 

puolestasi. Palkanmaksua konkreettisesti Huittisissa hoitavat 

perusturvakeskuksen palvelusihteerit.  
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Kunnan tulee korvata työnantajalle avustajasta aiheutuneet palkkaan liittyvät 

maksut. Peruspalkan lisäksi avustajan palkkaamisesta aiheutuvia kuluja ovat: 

 loma-ajan palkka 

 lomakorvaus 

 sairausajan palkka 

 sijaisten palkkakustannukset 

 sunnuntaikorvaukset 

 etukäteen sovitut mahdolliset ylityökorvaukset  

Palkan lisäksi lakisääteisiä työnantajamaksuja ovat: 

 sosiaaliturva- 

 työeläkevakuutus- 

 työttömyysvakuutus- 

 tapaturmavakuutus- 

 työterveyshuoltomaksut  

Jos palkkaa maksetaan tuntipalkkana, niin tulee palkka maksaa kahden viikon 

välein. Jos taas avustajan palkanmaksukausi on yksi kuukausi, niin palkka 

maksetaan kerran kuukaudessa. Palkka tulee maksaa palkanmaksukauden 

viimeisenä päivänä ja mikäli palkkapäivä osuu viikonloppuun tai pyhäpäivään, 

on palkka maksettava edeltävänä arkipäivänä.  

Lähde: Pomo-opas, Kynnys ry. 

Palkan suuruus määräytyy ensisijaisesti työnantajan kotikunnan ohjeistuksen 

mukaan. Vuonna 2013 Huittisissa avustajan tuntipalkka on 9,86€, ja mikäli 

työnantaja kuuluu Heta-liittoon, niin avustajan tuntipalkka määräytyy 

korotusten mukaisesti ollen hieman suurempi (n. 10€).  

 

Palkanmaksuvaihtoehtoja Huittisissa 

Tällä hetkellä sinulla on käytettävissä Huittisissa kaksi vaihtoehtoa, jolla hoitaa 

palkanlaskennan.  

1. Lasket palkan itse. Apuna voit käyttää palkanlaskentaohjelmaa Palkka.fi, 

joka on tarkoitettu pientyönantajille. Jos päätät laskea palkan itse, niin 

löydät lisätietoa ja käytännönläheisiä ohjeita sivulta: 

https://www.palkka.fi/ 

 

 

https://www.palkka.fi/
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2. Toinen vaihtoehto on ostaa palvelut tilitoimistosta. Palveluihin kuuluvat 

palkanlaskentapalvelut, vuosi-ilmoitusten tekeminen verottajalle ja 

vakuutusyhtiölle sekä neuvonta ja ohjaus palkkaus- ja työsuhdeasioissa. 

Palvelut tilitoimiston kautta ovat maksullisia, mutta kulut kuuluvat 

avustajan palkkaamisesta aiheutuviin kuluihin eli kunnan korvattavaksi. 

Huittisissa henkilökohtaiseen apuun liittyvissä asioissa palvelevat 

esimerkiksi seuraavat tilitoimistot: 

 

 Lännen tilitoimisto Lauttakylänkatu 15, 02 560 6500 

 Tilitoimisto Haapala Oy Uolankatu 5, 02 568 500 

 Airiston tili ja kiinteistö Oy 02 569 321 

 Huittisten seudun tilikeskus Risto Rytin katu 31, 02 567 800    

Sinun on toimitettava avustajallesi palkkalaskelma, josta käyvät ilmi palkan 

suuruus sekä sen määräytymisen perusteet.  

 

 

 

Esimerkki, jos suoritat palkanlaskennan itse  

Seuraava esimerkki on avustajasta, joka saa palkkaa 9,86€/tunti ja hän on 

töissä 40 tuntia viikossa. Kuukaudessa työtunteja kertyy siis 160 tuntia. 

Prosenttitiedot ovat vuodelta 2013 ja tiedot on saatu Internet-sivuilta, 

joissa käsitellään maksujen prosenttiosuuksia. 

 

Palkan muodostuminen: 

 Rahapalkka (peruspalkka)      1577,60€ 

 Lomapalkka/-korvaus (11,5%)    +181,42€ 

Bruttopalkka yhteensä:      1759,02€ 

 

 Ennakonpidätys (riippuen, minkä prosentin avustajasi on valinnut, tässä 

esimerkissä käytetään 30%:ia 1759,02€ x 0,3)    -527,71€                                                        

 Työntekijältä perittävä eläkemaksu (avustajasi on alle 53 vuotta, jolloin 

prosenttimäärä on 5,15 1759,02€x0,0515)    -90,59€ 

 Työttömyysvakuutusmaksu (0,60 %:ia eli 1759,02€x0,006)-10,55€ 

 Käteen jäävä määrä    1130,17€ 
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Työnantajan tilitettävät palkan sivukulut: 

 sosiaaliturvamaksu 2,04% 1759,02€x0,0204   35,88€ 

 ennakonpidätys (ennakonpidätys on aina sama kuin työntekijältä 

palkanmaksussa pidätetty ennakonpidätys)   527,70€ 

Sosiaaliturvamaksu ja ennakonpidätys ilmoitetaan (kausiveroilmoitus) ja 

maksetaan verottajalle palkanmaksua seuraavan kuun 12. päivään 

mennessä. Ilmoituksen voi tehdä osoitteessa: 

http://portal.vero.fi/public/default.aspx?nodeid=7880&culture=fi-

FI&contentlan=1 Esimerkki-ikkunat löytyvät seuraavalta sivulta. 

   

 TyEl tilapäinen työnantaja 23,8 % eli 1759,02€x0,238 418,65€ 

Ilmoitus ja maksu tulee tehdä työeläkevakuutusyhtiöllesi palkanmaksua 

seuraavan kuun 20. päivään mennessä. Saat tietoa 

työelävakuutusyhtiöltäsi. Työelävakuutusyhtiöitä ovat esimerkiksi Etera, 

Lähi-Tapiola, Eläke-Fennia, Varma ja Veritas.  

 Työtapaturmavakuutusmaksun määrä vaihtelee 0,3 %:sta 8 %:iin. 

Työtapaturmavakuutusmaksu peritään vuosittain. Tämä vakuutuksen 

tulee olla voimassa heti työsuhteen alkaessa.  

 Työttömyysvakuutusmaksu 1,4 %:ia peritään työnantajalta kerran 

vuodessa, josta työntekijän osuus on 0,6 %:ia. 

Työttömyysvakuutusmaksu peritään samanaikaisesti 

työtapaturmavakuutusmaksun kanssa.   

 

Näistä palkan sivukuluista tulee tehdä vuosi-ilmoitus kyseisiin paikkoihin 

seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.  

 

Vapaaehtoiset vakuutukset 

Sinun on mahdollista ottaa myös ryhmähenkivakuutus (korvaa avustajalle 

vapaa-aikana tapahtuneen tapaturman) tai vastuuvakuutus (korvaa 

työntekijän aiheuttaman vahingon kolmannelle osapuolelle). Nämä 

vakuutukset ovat kuitenkin vapaaehtoisia ja näin ollen kunta ei korvaa 

kustannuksia.   

 

 

 

 

http://portal.vero.fi/public/default.aspx?nodeid=7880&culture=fi-FI&contentlan=1
http://portal.vero.fi/public/default.aspx?nodeid=7880&culture=fi-FI&contentlan=1
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Tästä näet esimerkki-ikkunat kausiveroilmoituksesta, joka sinun tulee tehdä 

palkanmaksua seuraavan kuun 12. päivään mennessä. Saat ohjeistusta 

kausiveroilmoituksen tekemisen vero.fi -sivustolta.  
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Kalenterivuosittain sinun tulee pitää avustajastasi palkkakorttia. Palkkakortista tulee 

käydä ilmi seuraavat tiedot: 

1. avustajan etu- ja sukunimi, henkilötunnus ja osoite 

2. ennakonpidätystä koskevat määräykset 

3. aika, jolta palkka on maksettu päivämäärineen 

4. rahapalkan määrä 

5. luontoisedun raha-arvo 

6. ennen ennakonpidätyksen toimittamista palkasta vähennetty määrä 

7. palkan määrä, josta ennakonpidätys on toimitettava 

8. ennakonpidätyksen määrä 

9. ennakonperintälain 15§:ssä tarkoitettujen työstä johtuvien kustannusten 

korvausten maksettu määrä 

Lähde: Pomo-opas, Kynnys ry. 

 

Työaika  

 

Työaikaa säätelee työaikalaki sekä Henkilökohtaisten avustajien 

työehtosopimus. Seuraavassa kuvataan työaikaan liittyviä keskeisiä asioita, 

joita sinun työnantajana tulee ottaa huomioon. Aina kun puhun 

työehtosopimuksesta, niin sillä tarkoitetaan juuri henkilökohtaisten avustajien 

työehtosopimusta, jonka piiriin sinä ja avustajasi kuulutte, mikäli sinä olet 

Heta-liiton jäsen. Huomioithan, että työehtosopimuskohdat eivät koske sinua 

ja avustajaasi, mikäli et kuulu Heta-liittoon! 

Työaikaan liittyviä keskeisiä asioita: 

 Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia 

viikossa 

 Työnantaja ja avustaja voivat sopia vuorokautisen säännöllisen työajan 

pidentämistä enintään yhdellä tunnilla vuorokaudessa. Mikäli avustaja 

esimerkiksi tekee 45 tunnin mittaisen työviikon, niin työtuntien tulee 

tasoittua neljän viikon kuluessa 40 tunnin työviikkoon. Huom! 

työehtosopimuksen mukaan viikoittainen säännöllinen työaika voidaan 

järjestää myös niin, että työaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa 

enintään kahdeksan viikon tasoittumisjaksossa. Tällöin avustajan 

säännöllinen työaika on esimerkiksi kahdessa viikossa enintään 80 tuntia 

ja kahdeksassa viikossa enintään 320 tuntia. Tasoittumisjakson sisällä 

työaika ei saa millään viikolla ylittää 48 tuntia.  
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 Lisätyö: Lisätyöllä tarkoitetaan työtä, jota työnantajan aloitteesta 

avustaja suostuu tekemään, kuitenkin niin, ettei viikoittaista työaikaa 

ylitetä. Esimerkiksi mikäli työajaksi on sovittu 35 tuntia viikossa, niin 40 

työtuntiin saakka tehdyt tunnit ovat lisätyötä. Lisätyöstä maksetaan 

vähintään peruspalkka. 

 Ylityö: Ylityöstä puhutaan taas silloin, kun sallittu tuntimäärä ylitetään. 

Ylityötä voidaan teettää vain, mikäli avustaja tähän suostuu. Ylityötä 

saadaan teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana 

ja enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. Ylityöstä maksetaan 

ensimmäiseltä työtunnilta 50 %:ia ja seuraavilta tunneilta 100 %:ia. 

Tarkempaa tietoa Heta-liiton jäsenenä löydät työehtosopimuksesta 

pykälästä 8 ylitöistä korvaamiseen liittyen. Kunta korvaa 

ylityökorvaukset, mikäli työnantaja on etukäteen sopinut hyvin perustein 

ylitöiden järjestämisestä kunnan perusturvakeskuksen työntekijän 

kanssa!  

 Yötyö: Henkilökohtaisen avun työnantaja ei saa automaattisesti teettää 

yötyötä, vaan hänen on erikseen pyydettävä lupa yötyöhön 

aluehallintovirastolta. Tämä johtuu siitä, että avustajan työ ei ole 

työaikalain yötyöluettelossa.  

 Lepoajat ja sunnuntaityö: Lepoajoilla tarkoitetaan aikaa, joka 

työnantajan tulee antaa avustajalle. Lepoaikoja ovat päivittäiset lepoajat, 

vuorokausilepo sekä viikoittainen vapaa-aika. Päivittäisillä lepoajoilla 

tarkoitetaan kuuden tunnin ylittävän työpäivän osalta tarjottavaa tunnin 

mittaista lepoaikaa, jota ei lueta työtunteihin kuuluviksi. Myös 

ruokailuaika on mahdollistettava avustajalle, ja ruokailuaika kuuluu 

osaksi työaikaa, mikäli avustaja ruokailee työpaikan yhteydessä. 

Vuorokausilevolla taas tarkoitetaan vähintään 11 tunnin lepoaikaa 

seuraavan 24 tunnin aikana alkavalle työvuorolle. Vuorokausilevosta 

voidaan kuitenkin poiketa enintään kolmen vuorokausilevon ajaksi 

kerrallaan. Vuorokausilevon poikkeamisesta huolimatta vuorokausilevon 

tulee olla vähintään viisi tuntia ennen seuraavaa vuoroa. Lisäksi 

työntekijälle on mahdollistettava viimeistään kuukauden kuluessa 

korvaavat lepoajat, jotka ovat jääneet käyttämättä. 

Työehtosopimuksessa mainitaan, että mikäli työaika ylittää 10 tuntia 

vuorokaudessa, niin on työntekijällä oikeus pitää puoli tuntia kestävä 

lepoaika kahdeksan tunnin työskentelyn jälkeen. Myös yhteen 

kahvitaukoon avustajalla on oikeus kutakin täyttä neljää tuntia kohden. 

Työehtosopimuksen mukaan sunnuntaityöstä maksetaan 100 %:in 

mukainen palkka (sunnuntaiksi lasketaan juhannuspäivä, juhannusaatto, 

helatorstai, 2.pääsiäispäivä, pitkäperjantai, pääsiäislauantai,  
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uudenvuodenpäivä esimerkiksi). Lauantaityöstä taas työehtosopimuksen 

mukaan lasketaan 20 %:lla korotettu peruspalkka, kello 18.00-23.00 

välillä tuntipalkkaa korotetaan 15 %:lla ja yötyöstä maksetaan klo 

23.00-06.00 välillä 30 %:ia korotettu tuntipalkka.  

 Viikoittainen vapaa-aika: Avustajalla tulee olla mahdollisuus vähintään 

35 tuntia kestävään keskeytymättömään vapaa-aikaan kerran viikossa. 

14 vuorokauden ajanjaksoissa on mahdollista järjestää myös 35 tunnin 

viikottainen vapaa-aika, mutta vapaa-ajan tulee siltikin olla vähintään 24 

tuntia viikossa. Viikottaisesta vapaa-ajasta voidaan poiketa, mikäli 

säännöllinen työaika on enintään kolme tuntia vuorokaudessa.  

 Työehtosopimuksen mukaan työaika voidaan pidentää vuorokauden 

aikana 16 tuntiin, mikäli työaika tasoittuu tasoittumisjakson (1-8 viikkoa) 

kuluessa eikä työaika ylitä 48 viikkotuntia, avustajalla on mahdollisuus 

päivittäisiin aterioihin, mahdollisuus vähintään puolen tunnin ulkoiluun, 

mahdollisuus nukkua yöaikana sekä 12 tunnin tai pidemmän työvuoron 

edellä tai jälkeen 12 tunnin vuorokausilepo ja neljän peräkkäisen 12 

tunnin työvuoron jälkeen vähintään 33 tunnin yhdenjaksoinen vapaa. 

Mikäli avustajan työvuoro on yli 16 tuntia, niin työvuoroa tulee edeltää 

korkeintaan kaksi työvuoroa ja vapaan ennen työvuoroa tulee olla 

vähintään 12 tuntia. Vuoroa seuraa 33 tunnin vapaa.   

 Mikäli olet lähdössä matkalle esimerkiksi ulkomaille tai toiselle 

paikkakunnalle ja tarvitset avustajasi mukaan, niin työehtosopimuksen 

mukaan voidaan menetellä seuraavasti: Työnantaja ja avustaja voivat 

sopia vuorokautisesta työajasta ja lepoajasta enintään 30 vuorokauden 

pituiseksi ajaksi tai jos avustajan työaika on 24 tuntia vuorokaudessa ja 

matkalla on vain yksi avustaja, niin enintään 16 vuorokauden pituiseksi 

ajaksi. Mikäli tasaamisjakso ei riitä, niin voidaan ottaa käyttöön 16 viikon 

tasaantumisjakso, jonka aikana avustajan matkalla tekemät tunnit tulee 

tasaantua. 16 viikon tasaantumisjakso tulee suunnitella tarkoin 

etukäteen, jotta varmasti tulee näkyville, että tunnit on saatu tasattua. 

Mikäli matka kestää yli vuorokauden, niin sitä tulee edeltää avustajalla 

vähintään 12 tunnin vapaa ja matkan jälkeisen vapaan tulee olla 

vähintään 33 tuntia. Ennen matkaa sinun on sovittava avustajasi kanssa 

kirjallisesti työaikojen pituus, mahdolliset vapaapäivät matkan aikana 

sekä esittää suunnitelma siitä, miten työaika tasoittumisjaksolla 

tasataan. Ylityöt määräytyvät työehtosopimuksen mukaisesti laaditun 

työvuoroluettelon ja toteutuneiden tuntien perusteella.   
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 Sunnuntaityö: Jos työsopimuksessa on sovittu sunnuntaityöstä, niin 

silloin sitä saa teettää tai mikäli avustaja tähän antaa erikseen 

suostumuksensa. Sunnuntaityöstä maksettava palkka on korotettu 100 

%:lla 

 Työehtosopimuksessa on maininta myös arkipyhien osumisesta 

työaikaan sekä arkipyhäkorvauksista. Esimerkiksi vapunpäivä, 

itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä tai tapaninpäivä ovat 

ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä, mikäli avustajan työsuhde kestää 

vähintään kaksi viikkoa. Mikäli arkipyhää ei pystytä antamaan 

vapaapäivänä, niin avustaja on oikeutettu kaksinkertaiseen tuntipalkkaa 

arkipyhänä tehdyiltä työtunneilta. Tuntipalkka sisältää tällöin 

arkipyhäkorvauksen vapaapäivän menetyksestä sekä 

sunnuntaityökorvauksen. Esimerkiksi, mikäli itsenäisyyspäivä on tiistai ja 

annat avustajallesi, joka tekee 40 viikkotuntia, itsenäisyyspäivän 

vapaaksi, niin silloin voit suunnitella avustajallesi tälle viikolle enintään 

32 työtuntia. Mikäli taas avustajasi tekee esimerkiksi jouluaattona 

kahdeksan tunnin työpäivän ja hänellä on 40 tunnin työviikko, niin 

hänelle maksettava palkka jouluaattona koostuu normaalista 

tuntipalkasta, sunnuntaityökorvauksesta sekä arkipyhäkorvauksesta. 

Hänelle maksetaan siis tällöin jouluaatosta 24 tunnin palkka.  

 

Vuosiloma 

Palkanmaksuesimerkissäni vuosilomakorvaus on maksettu avustajalle tilin 

yhteydessä, jolloin loman ajalta ei tarvitse maksaa palkkaa. Työntekijän 

vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaisesti, mutta mikäli kuulut Heta-

liittoon, niin vuosiloma määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.  

Tärkeää vuosilomasta: 

 lomanmääräytymisvuosi alkaa 1.4 ja päättyy seuraavan vuoden 

maaliskuun loppuun 

 lomakausi on 2.5-30.9 välisenä aikana eli avustajasi tulisi tällä välin 

pitää lomansa 

 lauantait lasketaan arkipäiviksi, joten ne kuluttavat lomaa 
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Vuosilomalain keskeisiä asioista työnantajana toimimisen suhteen: 

 Mikäli avustajasi on viikko- tai kuukausipalkkainen, niin hän saa myös 

vuosiloman ajalta viikko- tai kuukausipalkkansa riippumatta siitä, 

kumpaa vuosiloman ansaintasääntöä häneen sovelletaan.  

- Vuosilomapalkka: Pirkko-avustajan kuukausipalkka on 2000€ 

kuukaudessa. Hän tekee maanantaista perjantaihin töitä, yhteensä 40 

tuntia/viikko. Pirkko pitää vuosilomaa 7.7.-27.7.2013. Ensin Pirkolle 

lasketaan hänen päiväpalkka heinäkuun osalta eli Pirkolla olisi 23 

työpäivää heinäkuussa, jolloin päiväpalkka lasketaan 23 jaettuna 

2000€:lla. Päiväpalkka on tällöin 86,956€. Päiväpalkka kerrotaan nyt 

niiden työpäivien lukumäärällä, jotka jäävät loman alle eli 15 

työpäivää. Lomapalkan suuruus on tällöin 1304,35€. Tämän lisäksi 

Pirkko on töissä heinäkuussa 4 päivää ennen lomaa ja neljä päivää 

loman jälkeen. Tällöin työpäivien palkka on yhteensä 695,65€. Pirkko 

saa heinäkuun osalta palkkaa siis 1304,35€+695,65€=2000€. 

(Esimerkki on muokattu pomo-oppaan esimerkin pohjalta)  

 

 Mikäli avustajasi työskentelee vähintään 14 päivää 

lomanmääräytymiskuukauden aikana, niin hän ansaitsee joko 2, 2,5 tai 3 

lomapäivää per kuukausi. (Katso tarkemmin alta, mihin 

päiväluokitukseen avustajasi kuuluu).  

 14 päivällä tarkoitetaan sellaisia päiviä, jotka rinnastetaan 

työssäolopäiviksi. Työssäolopäiviksi luetaan paitsi työpäivät, niin myös 

erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata, tilapäistä 

hoitovapaata, lomautuspäivät (enintään 30 päivää kerrallaan), 

työntekijän sairaudesta tai tapaturmasta aiheutunut poissaolo (enintään 

75 työpäivää lomanmääräytymisvuoden aikana), opintovapaalain 

mukainen opintovapaa (enintään 30 päivää lomanmääräytymisvuoden 

aikana) 

 14 päivän ansaintasäännön mukaan vuosilomaa laskettavasta 

työntekijästä maksetaan keskipäiväpalkka. Keskipäiväpalkka lasketaan 

seuraavasti: 

- Ensin lasketaan keskimääräinen palkka koko 

lomanmääräytymisvuoden ajalta (1.4-31.3) Toisin sanoen 

jaetaan lomanmääräytymisvuoden työssäoloajan palkka tehtyjen 

työpäivien lukumäärällä, johon on lisätty tehtyjen ylityötuntien 

kahdeksasosa.  tulos kerrotaan vuosilomalain lomapäivien 

lukumäärää vastaavalla kertoimella, katso taulukko alapuolella.  
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Lähde: http://www.erto.fi/tyosuhdeopas/vuosiloma/loma-ajan-palkka 

 

- Esimerkki: 

Pirkko on tuntipalkkainen avustaja, joka kuitenkin työskentelee 

vähintään 14 päivänä kuukaudessa. Hän pitää vuosilomaa 7.7.-

27.7.2013. Pirkko ei ole tehnyt ylitöitä edellisenä 

lomanmääräytymisvuonna. Pirkko on tehnyt edellisenä 

lomanmääräytymisvuotena (ajalla 1.4.2012-31.3.2013) 192 

työpäivää ja hänelle on maksettu palkkaa yhteensä 17 000 euroa. 

Keskipäivä palkka on siten 88,54€ (17 000 jaettuna 192). 

Päiväpalkka tulee kertoa vielä vuosilomalain mukaisella kertoimella, 

joka on riippuvainen lomapäivien lukumäärästä. Työntekijä pitää 

lomaa 18 päivää, jolloin käytettävä kerroin on 16,4. 

Vuosilomapalkaksi saadaan 1452,06€.  

Esimerkki on Kynnys ry:n Pomo-oppaasta. Huomioithan, että 

aiemmin esittämässäni palkkalaskelmassa palkkaan on sisällytetty 

lomakorvaus, jolloin vuosilomapalkkaa ei tarvitse maksaa enää 

uudelleen vuosiloman aikana!  

 

Lomapäivien lukumäärä Kerroin Lomapäivien lukumäärä Kerroin 

2 1,8 17 15,5 

3 2,7 18 16,4 

4 3,6 19 17,4 

5 4,5 20 18,3 

6 5,4 21 19,3 

7 6,3 22 20,3 

8 7,2 23 21,3 

9 8,1 24 22,2 

10 9,0 25 23,2 

11 9,9 26 24,1 

12 10,8 27 25,0 

13 11,8 28 25,9 

14 12,7 29 26,9 

15 13,6 30 27,8 

16 14,5 
  

http://www.erto.fi/tyosuhdeopas/vuosiloma/loma-ajan-palkka
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 35 tunnin ansaintasääntö: mikäli avustajasi ei ole töissä 14 päivää 

kuukaudessa, mutta 35 työtuntia kuukaudessa täyttyy, niin avustajaan 

sovelletaan 35 tunnin ansaintasääntöä. Työssäolopäivät lasketaan 

samalla tavalla kuin edellisessä kohdassa, mutta sairauden tai 

tapaturman kohdalla työssäolon veroinen aika on enintään 105 

kalenteripäivää ja opintovapaan sekä lomauttamisen kohdalla 42 

kalenteripäivää.  

- Vuosilomapalkan laskeminen niille työntekijöille, joihin 

sovelletaan 35 tunnin ansaintasääntöä: Mikäli avustajasi on 

työskennellyt alle vuoden lomanmääräytymisvuoden loppuun eli 

31.3 mennessä, niin hänen vuosilomapalkkansa lasketaan 9 %:in 

mukaan. Jos taas avustaja on työskennellyt yli vuoden, on hänen 

prosenttiosuutensa 11,5.  

- Esimerkki: Pirkko työskentelee alle 14 päivää kuukaudessa, 

mutta kuitenkin 35 tuntia kuukaudessa. Pirkko on aloittanut 

työssään 1.1.2012 ja hän pitää lomaa 7.7 - 27.7.2013. 

Lomapäiviä kuluu 18. Työsuhde on kestänyt 31.3.2013 mennessä 

vuoden, joten lomapalkan suuruus on 11,5 %:ia edellisen 

lomanmääräytymisvuoden maksetusta palkasta. Pirkko on saanut 

palkkaa ajalta 1.4.2012 - 31.3.2013 yhteensä 10 000€. 11,5 

prosenttia maksetusta palkasta on 1150 euroa. Työntekijällä on 

käyttämättä yhteensä 30 päivää lomaa, koska hänelle on 

kertynyt lomaa koko edellisen lomanmääräytymisvuoden (12 x 

2,5 =30). Lomapalkkasumma on siis vielä suhteutettava 

pidettävän vuosiloman määrään eli 1150€ jaetaan 30 

lomapäivällä ja tulos kerrotaan 18:lla ”palkallisella 

lomapäivällä”), jolloin lomapalkaksi saadaan 690€ kyseessä 

olevan lomapätkän osalta. (Esimerkki on muokattu pomo-oppaan 

esimerkin pohjalta)   

 Jos avustajan tunnit kuukaudessa jäävät alle 35 tunnin, niin hän ei 

ansaitse vuosilomaa. Tällöin esimerkiksi ne avustajat, jotka 

työskentelevät 10 tuntia kuukaudessa eivät ansaitse vuosilomaa. 

Avustajalla on kuitenkin oikeus saada 2 arkipäivää vapaata jokaiselta 

kalenterikuukaudelta sekä lomakorvausta.     

On tärkeää, että työsopimuksessa lukee, mitä ansaintasääntöä työsuhteessa 

käytetään.  
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Heta-liiton ja JHL:n työehtosopimuksen mukaan, jos avustajasi työskentelee 

esimerkiksi 40 tuntia viikossa, niin hänelle kertyy vuosilomaa  

a) kaksi arkipäivää 

b) kaksi ja puoli arkipäivää  

 työsuhde on kestänyt maaliskuun loppuun mennessä jatkunut vähintään 

vuoden nykyisellä työnantajalla 

 avustaja on toiminut henkilökohtaisen avustajan tehtävissä viimeisen 

viiden vuoden ajan tai samankaltaisissa tehtävissä yhteensä kahden 

vuoden ajan 

c) kolme arkipäivää, mikäli työsuhde on kestänyt maaliskuun loppuun 

mennessä vähintään 15 vuotta.  

 

Vuosiloman antaminen, lomakausi ja lomarahan maksaminen 

 Vuosiloman ajan määrittelet sinä työnantajana, mutta sinun tulee 

mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon avustajan toiveet loman 

suhteen. 

 Vuosiloman ajankohta tulee ilmoittaa avustajalle mahdollisuuksien 

mukaan kuukautta ennen vuosilomaa.  

 Vuosilomasta 24 arkipäivää annetaan pääsääntöisesti 2.5 - 30.9 välisenä 

aikana 

 24 arkipäivää ylittävä vuosiloma annetaan yleensä talvilomakautena eli 

1.10. - 30.4. välisenä aikana 

 24 arkipäivää on mahdollista jakaa jaksoihin, mutta kuitenkin yhden 

jakson tulee olla 12 arkipäivää kerrallaan.  

 Vuosilomaa voidaan siirtää, mikäli avustajasi on työkyvytön (esimerkiksi 

synnytys, tapaturma, sairaus). Mikäli avustajan työkyvyttömyys alkaa 

lomalla, niin seitsemännen päivän jälkeen lomaa ei enää lasketa 

kuluvaksi, vaan lomaa tulee siirtää.  

 Vuosilomapalkka tulee maksaa ennen loman alkamista  

 Lomarahan suuruus on 50 %:ia avustajan vuosilomapalkasta. Lomaraha 

lasketaan kunkin loman osuuden (kesä- ja talviloma) vuosilomapalkasta 

ja maksetaan sen yhteydessä.  

Lähteet: Pomo-opas, Kynnys ry. Saatavana: 

http://www.kynnys.fi/content/view/668/654/ sekä henkilökohtaisia avustajia 

koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 1.5.2012-31.5.2014 Saatavana: 

http://www.heta-liitto.fi/Default.aspx?tabid=2883&language=fi-FI 

http://www.heta-liitto.fi/Default.aspx?tabid=2883&language=fi-FI
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Työterveyshuollon järjestäminen 

Sinun tulee järjestää työterveyshuoltolain mukaan avustajallesi 

työterveyshuolto. Voit ohjata avustajasi joko kunnalliseen terveyskeskukseen 

tai esimerkiksi yksityisten työterveyspalvelujen piiriin (yksityinen puoli on 

usein kalliimpi, jolloin kela ei korvaa määritellyn osan ylimenevää osuutta).  

Työterveyshuollon tulee sisältää seuraavia osia:  

 Työpaikkaselvitykset ja työpaikkakäynnit, joiden avulla selvitetään 

työhön ja työpaikkaan liittyvät terveyden vaarat 

 Terveystarkastukset (esimerkiksi työsuhteen alussa) 

 Neuvonta- ja ohjauspalvelut 

 Ensiavun järjestämisen suunnittelu  

 Työkykyä ylläpitävä toiminta  

Sinun tulee tehdä sopimus työterveyshuollosta sitä järjestävän tahon kanssa: 

 työterveyshuollon yleinen järjestämistapa 

 palvelujen sisällön ja laajuuden kuvaus 

 

Työterveyshuollosta aiheutuvien kulujen korvausta sinun on mahdollista hakea 

Kansaneläkelaitoksesta. Kunnan tulee korvata sinulle omavastuuosuus, joka 

jää maksettavaksi Kelan korvausten jälkeen. Työterveyshuollon kustannuksista 

Kela korvaa noin 50-60 %:ia. Kela kuitenkin edellyttää, että olet sopinut 

työterveyshuoltoa järjestävän tahon kanssa tavoitteista ja käytännöistä liittyen 

työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen. Ohjeita Kelan 

hakemukseen täyttämiseen saat työterveyshuollon järjestäjältä.  

 

Avustajan sairastuminen ja sijaisjärjestelyt 

Myös avustaja voi sairastua. Korvattava palkka riippuu työsuhteen kestosta 

sekä sairausajan kestosta. Yli kuukauden kestänyt työsuhde mahdollistaa 

täyden palkan saamisen, kun taas alle kuukauden kestäneissä työsuhteissa 

palkasta korvataan puolet. Avustajallasi on oikeus saada palkkaa 

yhdeksänteen päivään saakka. Sinulla taas työnantajana on oikeus vaatia 

lääkärintodistusta jo ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien. Myös kunnalla on 

oikeus vaatia nähtäväksi lääkärintodistus, koska kunta kuitenkin toimii 

maksava elimenä. Huomioithan, että avustajasi sairastuessa sinun tulee 

hankkia avustajallesi sijainen. Sijainen voi olla esimerkiksi toinen avustaja, 

mikäli sinulla on kaksi avustajaa, tai sijainen voi olla läheinen. Sijaisesta 

aiheutuvat palkkakulut kuuluvat kunnan korvattavaksi.     
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Työsuhteen päättyminen 

Työsuhde voi päättyä monin eri tavoin. Avustaja voi esimerkiksi jäädä 

eläkkeelle, määräaikainen sopimus päätty, työntekijä voi irtisanoutua tai 

työnantaja voi irtisanoa työntekijänsä. Lisäksi työsopimus voi purkautua tai se 

voi raueta (avustaja siirtyy esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle).  

Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus voidaan purkaa, mikäli työnantajalla on 

asiallinen ja painava syy irtisanomiseen. Irtisanominen voi tapahtua 

esimerkiksi avustajaan liittyvillä perusteilla, taloudellisilla perusteilla tai 

työsopimuksesta, laista tai työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien 

velvoitteiden rikkomisesta tai laiminlyönnistä vakavasti. Yleisimpiä syitä 

henkilökohtaisen avun työsopimuksen irtisanomisessa ovat seuraavat syyt: 

 tehtävien laiminlyönti 

 huolimattomuus  

 kieltäytyminen työstä 

 poissaolo perusteettomasti tai myöhästely  

 vahingon aiheuttaminen työnantajalle  

 päihteiden väärinkäyttö 

 työnantaja ei saa enää kunnalta korvausta avustajan palkkaamiseksi  

Irtisanomisperusteeksi eivät käy seuraavat esimerkit: 

 avustajan vamma tai sairaus (ellei edellä mainitut ole sellaisia, ettei 

avustaja pysty enää suoriutumaan annetuista tehtävistä) 

 työntekijän osallistuminen työtaistelutoimenpiteeseen 

 avustajan uskonnollisesta, poliittisesta tai yhteiskunnallisesta 

osallistumisesta johtuen 

Mikäli haluat irtisanoa avustajasi, niin sinun tulee antaa vähintään yksi 

kirjallinen varoitus hänelle. Varoituksen kautta avustajallasi on mahdollisuus 

vielä muokata toimintaansa. Varoituksesta tulee myös käydä ilmi, että mikäli 

käytös vielä jatkossa toistuu, niin työsuhde voi päättyä. Ennen varoituksen 

antamista sinun on kuitenkin hyvä pohtia, ovatko syyt varoitukseen ja 

mahdolliseen irtisanomiseen riittävät ja onko rike laadultaan vakava. Lisäksi 

sinun tulee pohtia olosuhteita työpaikalla ja perehdytystä eli onko työntekijällä 

ollut tarvittavat tiedot tehtäväänsä liittyen.  

Avustajalla taas ei tarvitse toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa 

perustella mitenkään erityisesti irtisanoutumistaan. 
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Irtisanomisaika 

Mikäli kuulut Heta-liittoon, niin työsuhteessa toteutuu Heta-liiton ja JHL:n 

työehtosopimus, jossa sanotaan seuraavaa irtisanomisajasta:  

”Jos työnantaja tai työntekijä irtisanoo toistaiseksi voimassaolevan 

työsopimuksen, noudatetaan yhden kuukauden irtisanomisaikaa. Jos 

irtisanottava työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta, noudatetaan kahden 

kuukauden irtisanomisaikaa.” 

Mikäli et kuulu Heta-liittoon, niin irtisanomisaika menee työsopimuslain tai 

työsopimuksessa sovitun ajan mukaisesti. Työsopimuslain mukaan työantaja 

voi irtisanoa työntekijänsä 14 päivän kuluessa, kun työsuhde on kestänyt alle 

vuoden, ja työsuhteen kestäessä 1-4 vuotta on irtisanomisaika 1 kuukausi. 

Avustaja taas voi irtisanoutua tehtävistään työsuhteen kestäessä 0-5 vuotta 14 

päivän kuluessa, ja yli viisi vuotta kestäneestä työsuhteessa irtisanomisaika on 

kuukausi.   

Irtisanomisen ohella työsuhde voi päättyä työsopimuksen purkautumisella, 

jolloin työsuhde päättyy heti ilman erillistä irtisanomisaikaa. Työsopimuksen 

purkamiseen vaaditaan kuitenkin erittäin painava syy. Työsuhteen 

purkautuminen merkitsee lähinnä sitä, että luottamus työsuhteen osapuolien 

välillä ei ole korjattavissa. Työsuhteen purkautumiseen voi liittyä 

seuraavanlaisia esimerkkejä: 

 avustaja on johdattanut työnantajaa työsopimusta tehtäessä harhaan 

 avustaja esiintyy päihtyneenä työpaikalla tai muutoin vaarantaa 

välinpitämättömyydellä työturvallisuutta 

 avustaja käyttää väkivaltaa tai loukkaa törkeästi työnantajaa tai tämän 

perhettä. 

 avustaja on poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta 

pätevää syytä työnantajalle (työnantaja ilmoittaa avustajalle 

työsopimuksen purkautumisesta ja avustajalle maksetaan lopputili) 

Sekä irtisanomisen että työsopimuksen purkamisen aikana työnantajan on 

mahdollistettava avustajalle kuulemistilaisuus.  

Työsuhteen päättymisen jälkeen työnantajan on annettava avustajalle 

työtodistus tehdystä työstä. Työtodistukseen liittyvä malli sekä ohjeistus 

löytyvät sivulta 40 kohdasta Mallit.  

Lähde: Pomo-opas, Kynnys ry. Saatavana: 

http://www.kynnys.fi/content/view/668/654/  
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Lopputilin laskenta 

Työsuhteen päättyessä maksetaan avustajalle myös lopputili. Työsopimuslain 

mukaan lopputili on maksettava heti työsuhteen päättyessä, mikäli 

palkanlaskenta-ajasta ei ole erikseen sovittu. Työsopimukseen kannattaa 

merkitä palkanlaskenta-ajasta, koska kunnan korvauksessa saattaa kuitenkin 

kestää eikä näin ollen lopputiliä pystytä maksamaan heti työsuhteen 

päättymisen yhteydessä. Pidätykset toimitetaan samanlaisesti kuin palkkoja 

yleensäkin laskettaessa.  

Lopputili lasketaan seuraavasti: 

- viimeisen palkkakauden palkka 

- lomakorvaus annetuista tai pitämättömistä lomista samojen 

periaatteiden mukaan kuin vuosilomapalkkakin lasketaan 

- muiden kustannusten korvaukset   

Lähde: Pomo-opas, Kynnys ry 

Lomautus 

Avustajan lomauttaminen voi tulla eteen aivan yhtäkkiä tai lomauttamisen 

tarve voi olla tiedossasi jo aiemmin. Syitä lomauttamiseen ovat esimerkiksi 

sairaalaan joutuminen tai kuntoutusjaksolle osallistuminen. Tieto 

lomauttamisesta tulee olla avustajalla vähintään 14 päivää ennen 

lomautusajankohtaa. Tietenkään yhtäkkisiä tapauksia ei voida ennustaa, mutta 

mikäli lomauttamisen tarve on tiedossa jo etukäteen, niin tieto tulee olla 

avustajalla 14 päivää aiemmin. Tältä kuluvalta 14 vuorokaudelta työnantajan 

(ja myös kunnan) tulee maksaa palkkaa.  

Työnantajalle tulee antaa kirjallinen ilmoitus lomautuksesta. 

Lomautusilmoituksesta tulee käydä ilmi lomautuksen syy, kesto sekä 

alkamisajankohta. On kuitenkin huomattava, että ennen ilmoituksen 

antamista, on avustajaa kuultava!  

Huomioithan, että määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei voi 

lomauttaa! Lomauttaminen on mahdollista vain, mikäli määräaikaisessa 

työsuhteessa oleva avustaja on vakituisen avustajan sijainen.  

Lomautuksen ajalta avustaja ei saa palkkaa, mutta on kuitenkin oikeutettu 

Kelan maksamaan työttömyyskorvaukseen. Lomautuksen aikana avustaja voi 

hakea itselleen toista työtä, ja hänelle on ilmoitettava vähintään seitsemän 

päivää etukäteen lomautuksen loppumisesta.  
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Muutamia vinkkejä työskentelyyn  

Avustaja on työntekijäsi. Haastavaa on luultavasti se, että sinun kotonasi on 

toinen ihminen, ja hän saattaa olla pitkiäkin aikoja osana arkeasi. Aluksi aikaa 

menee varmasti siihen, kun sekä avustaja että sinä löydätte yhteisen 

keskitien, jota pitkin kulkea. Tärkeää on, ettei kummallekaan tule sellainen olo, 

että alistuisi tai joutuisi määräilyn kohteeksi liikaa. 

Jotta työt sujuvat hyvin, niin on tärkeää antaa avustajalle palautetta. 

Erityisesti positiivinen palaute unohtuu usein arjen keskellä ja 

perisuomalaiseen tapaamme kuuluu antaa vain negatiivista palautetta. 

Työntekijän työmotivaatio kuitenkin kohoaa kummasti, kun työntekijä saa 

ansaittua positiivista palautetta hyvin tehdystä työstä. Jos sinun tulee antaa 

jostakin asiasta negatiivista palautetta, niin tee se mielellään niin, että annat 

palautetta tehdystä asiasta tai käyttäytymisestä etkä niinkään ihmisestä. 

Palautteenannon tulee tietenkin olla molemminpuolista eli avustajankin on 

tärkeää antaa palautetta sinulle työnantajana – niin hyvää kuin huonoa.  

 

Nykyiset avustajat kuvaavat tärkeiksi asioiksi työnantajassa seuraavia asioita: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joustava  

Huumorintajuinen, 

reipas 

Apua vastaanottava 

Itseään 

arvostava Kehittysmi- ja 

kuntoutumishalukas 

Aktiivinen 

Innostuva 

On perillä työnantajana 

toimimiseen liittyvistä 

asioista 
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Yhteistyötahot ja  

minulle tärkeät ihmiset 

 

 

Tälle sivulle voit kirjata ne ihmiset ja yhteistyötahot, joiden kanssa olet 

tekemisissä tai jotka kuuluvat keskeisesti osaksi elämääsi. 
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Hyödyllisiä linkkejä ja yhteystietoja: 

 

Huittisten perusturvakeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen  

(02) 560 4254 

 

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 

Verkatehtaankatu 4, 2. krs  20100 Turku 
 http://www.heta-liitto.fi/ 

Neuvontapalvelu jäsenille maanantaisin ja torstaisin klo 12-15 

045 1160 450 

 

Tilitoimistoja Huittisissa: 

 Lännen tilitoimisto Lauttakylänkatu 15, (02) 560 6500 

 Tilitoimisto Haapala Oy Uolankatu 5, (02) 568 500 

 Airiston tili ja kiinteistö Oy (02) 569 321 

 Huittisten seudun tilikeskus Risto Rytin katu 31, (02) 567 800 

Eläkevakuutusyhtiöitä Huittisissa: 

 Lähitapiola Huittinen, Karpintie 2 (02) 566 152 

Muita vakuutusyhtiöitä: 

 Etera: https://www.etera.fi/fi/Sivut/default.aspx 

 Eläke-Fennia: http://www.elake-fennia.fi/ 

 Veritas: https://www.veritas.fi/ 

Perehdytysopas työnantajaa varten (valmiita pohjia työsopimukseen sekä 

työtodistukseen esimerkiksi):  

http://www.eskoo.fi/documents/Liite%206%20%20%20Perehdytysopas_ty%C3%B6n

antajaa_varten.pdf 

 

Avustajalle hyödyllistä luettavaa löytyy Avustajan ABC:sta: 

http://www.sosiaaliportti.fi/File/2112229a-f101-45e3-ab91-

1791e0f82d3c/avustajan_abc.pdf 

 

Tietoa henkilökohtaisesta avusta laajasti:  

http://www.kynnys.fi/content/view/616/606/ 

http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-

elaman-tuki/henkilokohtainen-apu/ 

 

Mikäli avustajanasi on omainen, niin voitte tutustua Kynnys ry:n Omainen 

avustajana -oppaaseen, joka on saatavana: 

http://www.kynnys.fi/content/view/98/66/ 

http://www.heta-liitto.fi/
https://www.etera.fi/fi/Sivut/default.aspx
https://www.veritas.fi/
http://www.eskoo.fi/documents/Liite%206%20%20%20Perehdytysopas_ty%C3%B6nantajaa_varten.pdf
http://www.eskoo.fi/documents/Liite%206%20%20%20Perehdytysopas_ty%C3%B6nantajaa_varten.pdf
http://www.kynnys.fi/content/view/616/606/
http://www.kynnys.fi/content/view/98/66/
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MALLIT 
 

Tässä oppaan osuudessa on erilaisia mallipohjia, joita voit halutessasi käyttää 

työnantajana. Mallipohjat ovat esimerkkejä, joita voit ottaa käyttöösi 

muokkaamalla niihin omia tietojasi. Opas on löydettävissä Huittisten kaupungin 

Internet-sivuilta. 

 

Voit tallentaa oppaan esimerkiksi word-tiedostona tietokoneellesi, jonka 

jälkeen voit kirjoittaa kotikoneella tiedot esimerkiksi työsopimusmalliin ja 

tulostaa valmiin työsopimuksen kotonasi. Tiedoston tallennus onnistuu 

seuraavasti: 

 Avaa word-tiedosto kaupungin Internetsivuilta 

 Tallenna opas nimellä esimerkiksi tietokoneesi työpöydälle 

 Sulje tiedosto ja avaa opas sieltä, mihin tallensit sen 

 Tämän jälkeen voit kirjoittaa ja muokata oppaan malleja ja käyttää niitä 

työnantajatehtävissäsi    

 

Työsopimus. Tämä työsopimusmalli on tehty pitkälti ASPAn Ensi askeleet 

työnantajana -oppaan työsopimusmallin mukaan. ASPAn opas on saatavana 

(11.3.2013) osoitteesta: 

http://www.hollola.fi/sosiaali/tilaajakeskus/24112010_Ensi_askeleet_Oiva.pdf  

Työsopimusmalli henkilökohtaiseen apuun on löydettävissä myös Eskoon 

HAVU-hankkeen oppaasta, joka on saatavana osoitteesta: 

http://www.eskoo.fi/documents/Liite%206%20%20%20Perehdytysopas_ty%C

3%B6nantajaa_varten.pdf  

 

Työvuoroluettelo. Voitte sopia avustajasi kanssa työvuoroluettelon 

tekemisestä. Voit esimerkiksi tehdä työvuoroluettelosuunnitelman ja erikseen 

antaa avustajalle täytettäväksi toteutuneet työvuorot -listan. Ohessa on malli 

täytettävästä tuntilistasta. Tuntilista on tehty ASPAn Ensiaskeleet työnantaja -

oppaan tuntilistamallin mukaisesti. Ohessa on myös työvuoroluettelo, johon 

voitte avustajasi kanssa kirjata suunnitellut sekä toteutuneet tunnit. 

Työvuoroluetteloon on mahdollista suunnitella jo etukäteen tunnit sekä 

tarkastella jo etukäteen, että tunnit pystytään tasaamaan tasausjakson aikana. 

Huomioithan, että työvuoroluettelon tulee olla avustajan näkyvillä vähintään 

viikkoa ennen kunkin luettelon alkua. Halutessasi voit liittää työvuoroluettelon 

perusturvakeskukseen lähetettävän palkkalaskun mukaan, jolloin 

vammaispalvelutyöntekijöillä on mahdollista nähdä, millaisia työvuoroja 

avustajasi tekee.  

 

http://www.eskoo.fi/documents/Liite%206%20%20%20Perehdytysopas_ty%C3%B6nantajaa_varten.pdf
http://www.eskoo.fi/documents/Liite%206%20%20%20Perehdytysopas_ty%C3%B6nantajaa_varten.pdf
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Työtodistus. Työtodistusmalli on tehty Eskoon HAVU-projektin aikana 

syntyneen Perehdytysopas työnantajaa varten liitetyn työtodistuksen pohjaa 

apuna käyttäen. Opas on saatavilla osoitteesta: 

http://www.eskoo.fi/documents/Liite%206%20%20%20Perehdytys

opas_ty%C3%B6nantajaa_varten.pdf 

Työtodistusmalleja on yhteensä kaksi kappaletta. Ensimmäisen työtodistuksen 

voit kirjoittaa työntekijälle. Mikäli työntekijä kuitenkin erikseen haluaa arvioin 

omasta työskentelystään, niin voit tehdä toisen mallin mukaisen 

työtodistuksen. Huomioithan, että arviointiosuuden voi kirjata vain, 

mikäli työntekijä sitä itse toivoo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eskoo.fi/documents/Liite%206%20%20%20Perehdytysopas_ty%C3%B6nantajaa_varten.pdf
http://www.eskoo.fi/documents/Liite%206%20%20%20Perehdytysopas_ty%C3%B6nantajaa_varten.pdf
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TYÖSOPIMUS 

 
TYÖNANTAJAN 
TIEDOT: 

 

Nimi:  
 
 

Osoite:  

 
TYÖNTEKIJÄN TIEDOT: 

 

Nimi: 
 
 
Henkilötunnus: 

 

Osoite: 
 
  

 

Puhelinnumero: 
 

 

Sähköpostiosoite: 
 

 

Tilinumero: 
 

 

Työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena 
saaden korvausta tehdystä työstä.  

Työtehtävät pääpiirteittäin: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYÖSUHDE 

 
Alkamispäivä: 
 
Työsuhteen voimassaoloaika: 
 
____ Toistaiseksi voimassaoleva  
 
____ Määräajan  ___/___ - ___/____ 20____ saakka 
 
Määräaikaisuuden syy:  
 
Koeaika on  ____ kuukautta, jonka aikana sekä työnantaja että työntekijä voivat 
purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa.  
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TYÖAIKA 

 
Säännöllinen työaika on  
 

Epäsäännöllinen työaika on 
 
____________________ h/pv 
 
____________________h/vko 
 
____________________h/kk 
 
Työvuoro(t) pääsääntöisesti: 
 
 
Poikkeuksista sovitaan erikseen.  

 
PALKKA 

 
Palkka työsuhteen alkaessa:  
 

 
Muut palkkausta koskevat ehdot: 
 

 
Palkanmaksukausi: 
 

 
Palkka maksetaan: 
 

 
IRTISANOMISAIKA 
 
 

 
MUUT EHDOT 
 

Työntekijää velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta 
työnantajaan ja hänen perhettään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. 
 
Sovelletaanko tässä työsuhteessa työehtosopimusta   kyllä /  ei  
Huom. työehtosopimusta sovelletaan, mikäli työnantaja on heta-liiton jäsen.  

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, joista yksi kummallekin 
sopijaosapuolelle.  

Päiväys:  
Allekirjoitukset  
 
_____________________________                           ____________________________ 
Työnantaja                                                                  Työntekijä 
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TUNTILISTA  

Avustaja: 

Työnantaja: 

Kuukausi/ajanjakso: 

 

Päivämäärä Alkoi 
klo 

Päättyi 
klo 

Tunnit 
yhteensä 

Iltatunnit 
18-23 

Yötunnit 
23-06 

La 00-
24 

Su 00-
24 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

 

Päiväys ja työntekijän allekirjoitus___________________________________ 

 

Päiväys ja työnantajan allekirjoitus __________________________________ 
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Loma-ajat ja poissaolot 

 

Syy 
 

Ajankohta Syy todennettu 

Vuosiloma/  
 

  

Lapsen 

sairastuminen 
 

  

Sairausloma 
 

  

 

 

_________________________________________________ 

Päiväys ja työntekijän allekirjoitus 

 

 

_______________________________________________ 

Päiväys ja työnantajan allekirjoitus 
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Työvuoroluettelo 

Avustaja: 

Työnantaja:  

Viikko 1 
(päivämäärät) 

Suunnitellut 
työvuorot 

Toteutuneet 
työvuorot 

Ilta 
18-23 

Yötunnit 
23-06 

La 
00-

24 

Su 
00-

24 

Tunnit 
yhteensä 

        

        

        

        

        

        

        

Viikko 2 Suunnitellut 
työvuorot 

Toteutuneet 
työvuorot 

Ilta 
18-23 

Yötunnit 
23-06 

La 
00-

24 

Su 
00-

24 

Tunnit 
yhteensä 

        

        

        

        

        

        

        

Viikko 3 Suunnitellut 

työvuorot 

Toteutuneet 

työvuorot 

Ilta 

18-23 

Yötunnit 

23-06 

La 

00-
24 

Su 

00-
24 

Tunnit 

yhteensä 

        

        

        

        

        

        

        

Viikko 4 Suunnitellut 
työvuorot 

Toteutuneet 
työvuorot 

Ilta 
18-23 

Yötunnit 
23-06 

La 
00-

24 

Su 
00-

24 

Tunnit 
yhteensä 

        

        

        

        

        

        

        

 

________________________________      ___________________________ 

Päiväys ja työntekijän allekirjoitus              Päiväys ja työnantajan allekirjoitus 
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TYÖTODISTUS 

 

Nimi: 

 

Henkilötunnus: 

 

on ollut palveluksessani seuraavissa tehtävissä: 

 

 

 

 

Työsuhde on alkanut: 

 

Työsuhde on päättynyt: 

 

 

 

 

 

Työnantajan allekirjoitus: 

 

_______________________________________________ 

Allekirjoituksen selvennys 
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TYÖTODISTUS 

 

Nimi: 

 

Henkilötunnus: 

 

on ollut palveluksessani seuraavissa tehtävissä: 

 

 

 

Työsuhde on alkanut: 

 

Työsuhde on päättynyt: 

 

ARVIOINTI: 

Työtaito         ___ kiitettävä  ___ hyvä  ___ tyydyttävä 

Ahkeruus      ___ kiitettävä  ___ hyvä  ___ tyydyttävä 

Käytös          ___ kiitettävä  ___ hyvä  ___ tyydyttävä 

 

Sanallinen arvio:  

 

 

 

Työnantajan allekirjoitus: 

 

_______________________________________________ 

Allekirjoituksen selvennys 


