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YLEISTÄ 
 
Vammaispalvelulain tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia 
yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä 
(VPL 1§).  Henkilökohtainen apu -palvelun avulla vammaisia henkilöitä autetaan jokapäiväiseen 
elämään liittyvissä asioissa sekä kotona että kodin ulkopuolella. Henkilökohtaista apua järjestettäes-
sä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän sairauden joh-
dosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua. (VPL 8c §). Kaupunki voi järjestää henkilökoh-
taista apua mm. korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannuk-
set. (VPL 8 d§). 
 
Korvaus henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen kattaa sekä avustajan palkkakustannukset että 
lakisääteiset työnantajamaksut ja muut avustajasta kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämät-
tömät kulut. Avustajan työnantajana toimii vammainen henkilö itse, eikä avustaja ole työsuhteessa 
Kangasalan kaupunkiin. Työsuhde perustuu henkilökohtaisen avustajan ja vammaisen henkilön väli-
seen työsopimukseen. Heta-liittoon kuuluvien työnantajien avustajiin sovelletaan Heta-liiton ja JHL:n 
solmimaa valtakunnallista työehtosopimusta. Heta-liittoon kuulumattomien työnantajien avustajiin 
työehtosopimusta ei noudateta. Kun näissä ohjeissa myöhemmin käytetään termiä työnantaja, 
tarkoitetaan sillä nimenomaan vammaista henkilöä itseään tai hänen edustajaansa. 
 
Nämä ohjeet on tarkoitettu työnantajina toimivien vammaisten henkilöiden avuksi. Ohjeissa käy-
dään läpi ne asiat, joita työnantajan on hyvä tietää työnantajana toimimisesta ja palkkaukseen 
tarkoitetun avustuksen maksatuksesta (liitteenä työsopimus ja tuntilista). 
 

AVUSTAJAN HANKKIMINEN JA KORVAUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Vammainen henkilö tai hänen laillinen edustajansa etsii ja valitsee avustajan sekä toimii avustajan 
työnantajana. Neuvoa avustajan löytämiseksi voi kysyä esimerkiksi työvoimatoimistosta tai kaupun-
gin vammaispalvelusta.   
 
Työnantaja hakee avustajaa työ- ja elinkeinotoimiston MOL:n sivuilta www.mol.fi, jossa ilmoituksen 
voi jättää itse. TE-toimistoa voi myös pyytää laittamaan ilmoituksen avoimesta työpaikasta.  
 
Kaupungin/muun työnantajan kehitysvammahuollon tai vammaispalvelun asumis- tai päivätoimin-
tayksikössä muutoin kuin satunnaisesti työskentelevä työntekijä ei voi toimia vammaispalvelulain 
tarkoittamana henkilökohtaisena avustajana työnantajamallin tai ostopalvelun asiakkaalle (KVhL 
18§, TSL 3:3§; eturistiriita, esteellisyys, tasapuolisuus, kilpaileva toiminta, tehtävien asianmukainen 
hoitaminen). 
 
Jos avustettava on lapsi, pitää avustajan toimittaa työnantajalle, eli lapsen puolesta työnantajana 
toimivalle henkilölle, selvitys rikostaustastaan (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit-
tämisestä 1 ja 2 §). Liite 1. 
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Vammaispalvelu myöntää hakemuksesta tukea avustajan palkkauskustannuksiin. Päätöksessä 
määritellään se tuntimäärä, jonka korvaamiseen avustus riittää. Päätöksessä määritellään myös se, 
sisältääkö avustus ilta-, ja viikonloppulisien maksamisen.   
 

TYÖSOPIMUS 
 
Työnantajana toimiva vammainen henkilö ja avustaja tekevät työsopimuksen. Työsopimus tehdään 
kirjallisesti kolmena (3) kappaleena, joista yksi jää vammaiselle henkilölle, yksi annetaan avustajalle 
ja yksi toimitetaan vammaispalveluun. Lisäksi avustajan verokortti toimitetaan välittömästi työsopi-
muksen laatimisen jälkeen kaupungin vammaispalvelutoimistoon.  
 
Työsopimukseen pitää sisällyttää työntekijän ja työnantajan henkilötiedot, eli nimi, henkilötunnus, 
osoite ja puhelinnumero sekä avustajan pankkitilinumero palkanmaksua varten.  
Työsopimuksessa pitää sopia työsuhteen alkamispäivästä ja koeajasta, työsuhteen voimassaolo-
ajasta ja jos työsuhde on määräaikainen, määräaikaisuuden syystä, tuntipalkasta tai kuukausipal-
kasta, pääasiallisista työtehtävistä, työajasta, vuosilomasta ja irtisanomisajasta sekä salassapitovel-
vollisuudesta. Koeaika on enintään neljä kuukautta, määräaikaisissa työsuhteissa kuitenkin enintään 
puolet työsuhteen kestosta ja koeaikana kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen ilman irti-
sanomisaikaa.  
 
Työtehtävät kannattaa määritellä mahdollisimman tarkasti työsopimukseen. Koska taloudellista 
tukea ei aina voida myöntää haettua määrää, tulee työnantajan miettiä, mitkä ovat tärkeimmät 
avustajalle kuuluvat tehtävät. Työnantajan tulee huomioida, että henkilökohtainen avustaja on 
tarkoitettu vain hänen omaksi avukseen, eikä avustajan työaikaa saa käyttää muihin tehtäviin. 
 
Henkilökohtaisena avustajana toimivaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Avustaja on velvollinen pitämään 
salassa kaiken työssään tietoonsa saadun, mikä liittyy työnantajaan. Hän ei saa kertoa työnantajas-
taan tai häneen liittyvistä asioista siten, että asianomainen on tunnistettavissa. Vaitiolovelvollisuus 
koskee myös tilanteita, joissa avustaja auttaa vammaista henkilöä tämän työssäkäynnissä. Tällöin 
avustaja on vaitiolovelvollinen myös vammaisen henkilön työhön liittyvissä asioissa. Vaitiolovelvolli-
suus on voimassa sekä työsuhteen aikana että sen jälkeen. 
 

PALKAN MÄÄRÄ JA MAKSATUS 
 
Vammaispalvelu myöntää avustuksen, jolla katetaan henkilökohtaisen avustajan palkkakulut. Avus-
tuspäätöksessä määritellään tuntimäärä, mihin avustus riittää. Palkkaus on 1.10.2016 lukien 10,71 € / 
tunti sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Mikäli työnantaja kuuluu Heta-liittoon, 
palkka on 11,08 € - 11,70 €/ tunti palkkaryhmästä riippuen ja lisäksi mahdolliset kokemuslisät. 
 
Palkkaukseen myönnetty avustus kattaa ilta- ja lauantailisät sekä sunnuntaityökorvaukset, jos vam-
maisen henkilön saamassa avustuspäätöksessä ja työsopimuksessa on sovittu, että avustajan työ-
aika ajoittuu ilta-aikaan, lauantaille tai sunnuntaille.   
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Iltatyö 
15 %:n suuruinen iltatyölisä maksetaan klo 18.00 - 23.00 aikana tehdystä työstä. 
 
Lauantaityö 
20 %:n suuruinen lauantaityölisä maksetaan klo 00.00 - 24.00 välisenä aikana tehdystä työstä arki-
lauantaina, juhannusaattona, pääsiäislauantaina sekä jouluaattona (paitsi jos jouluaatto sattuu 
sunnuntaille). 
 
Sunnuntaityö 
100 %:n sunnuntaityökorvaus maksetaan klo 00.00 - 24.00 välisenä aikana tehdystä työstä sunnun-
taina, kirkollisina juhlapäivinä ja arkipyhinä (loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, hela-
torstai, pyhäinpäivä, joulupäivä ja tapaninpäivä, uudenvuodenpäivä, vapunpäivä, juhannuspäivä 
ja itsenäisyyspäivä).  
 
Yötyö 
30 %:n suuruinen yötyölisä maksetaan klo 23.00 - 06.00 välisenä aikana tehdystä työstä. 
 
Ilta- ja yölisät maksetaan lauantai- ja sunnuntailisien lisäksi. 
 
Palkanlaskennan ja maksun hoitaa kaupungin vammaispalvelu sijaismaksajapalvelun kautta. Palve-
lu perustuu SuoraTyö.fi palveluun ja toteutetaan Ilmarisen ja SuoraTyön yhteistyönä. Sähköisen pal-
velun avulla hallitaan työsopimuksia, syötetään tunteja ja hoidetaan palkanlaskenta sekä vaadit-
tavat ilmoitukset ja todistukset. SuoraTyö.fi -palvelu huolehtii kaikista lakisääteisistä työnantajan vel-
voitteista. 
 
Palkanmaksupäivä on seuraavan kuukauden 15. päivä. Jos palkanmaksupäivä osuu viikonlopulle 
tai arkipyhälle, maksupäivä on sitä edeltävä arkipäivä. 
 
Palkanmaksun edellytyksenä on tuntilistan syöttäminen SuoraTyö.fi -palkkaohjelmaan tai toimitta-
minen vammaispalvelutoimistoon viimeistään seuraavan kuukauden 5. päivä.  
 
Tehdyt tunnit merkitään tuntilistaan. Tuntilistoissa tulee olla työnantajan ja työntekijän allekirjoitukset 
sekä päiväys. Mikäli tuntilistaa ei ole toimitettu annettuun päivämäärään mennessä, palkanmaksu 
siirtyy seuraavalle kuukaudelle. Palkkalaskelma toimitetaan avustajalle joko sähköpostilla tai postis-
sa. 
 
Tuntien syöttö SuoraTyön palkkaohjelmaan 
 
Henkilökohtaisen avustajan työantajan tai työntekijän on mahdollista syöttää avustajan tekemät 
tunnit myös itse SuoraTyön palkkaohjelmaan. 
 
Palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjällä on: 

 normaalit taidot käyttää tietokonetta ja verkkopalveluja 
 tietokone 
 sähköpostiosoite 
 verkkopankkitunnukset 
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Palkanlaskentaprosessissa on kolme eri vaihtoehtoa: 
 

1. työnantaja syöttää ja vahvistaa tunnit > kaupunki hyväksyy maksuun 
 

2. työntekijä syöttää ja vahvistaa tunnit > työnantaja tarkistaa ja vahvistaa > kaupunki hyväk-
syy maksuun 

 
3. työntekijä syöttää ja vahvistaa tunnit > kaupunki hyväksyy maksuun 

 
Palvelu otetaan käyttöön ilmoittamalla käyttäjän/käyttäjien sähköpostiosoite sekä mitä vaihtoeh-
toa edellä mainituista prosesseista tullaan käyttämään. Ilmoitus tehdään sähköpostitse vammais-
palvelun toimistosihteerille osoitteeseen katja.heino@kangasala.fi. Tämän jälkeen käyttäjäl-
le/käyttäjille lähetään ohjeet palvelun käytöstä. 
 

AVUSTAJAN VAKUUTUKSET JA PALKAN SIVUKULUT 

 
Kaupunki huolehtii työnantajan puolesta lakisääteisten vakuutusten ottamisesta. Kaikki työntekijät 
ovat vakuutettu OP:n, osa Fennian, työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella.  
 
Ennakonpidätyksen lisäksi palkasta pidätetään työntekijälle kuuluvat lakisääteiset maksut, joita ovat 
työntekijän eläkemaksu (Tyel) ja osuus työttömyysvakuutusmaksusta. Tyel-vakuutuksen, sosiaalitur-
vamaksun ja ennakonpidätyksen laskenta ja maksu kulkevat Sijaismaksajapalvelun kautta. 
 

TYÖAIKA  
 
Henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen myönnettävässä avustuspäätöksessä määritellään se 
tuntimäärä, johon avustussumma riittää. Työaikalakia sovellettaessa työaika on enintään 8 tuntia 
/vrk ja 40 tuntia /viikko. Mikäli työaika on päivässä yli kuusi tuntia, on työntekijälle annettava vähin-
tään tunnin kestävä lepotauko. Tunnin voi jakaa esimerkiksi puolen tunnin ruokatauoksi ja kahdeksi 
15 minuutin kahvitauoksi. Jos työntekijä saa poistua tauon aikana työpaikalta, lepoaikaa ei lueta 
työaikaan. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lyhyemmästä, kuitenkin vähintään puolen tunnin 
pituisesta lepoajasta. Lepoaikaa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun eikä loppuun.  
 
Jos avustaja tekee töitä 40 tuntia viikossa, työaika on järjestettävä niin, että työntekijä saa kerran 
viikossa vähintään 35 tuntia kestävän keskeytymättömän vapaa-ajan, joka on mahdollisuuksien 
mukaan sijoitettava sunnuntain yhteyteen. Käytännössä tämä yleensä tarkoittaa viikonloppuva-
paata. Viikoittainen vapaa-aika voidaan kuitenkin järjestää keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden 
ajanjakson aikana. Vapaa-ajan tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia viikossa.  
 
Sunnuntait ja kirkolliset arkipyhät on työaikalain mukaan ensisijaisesti annettava avustajalle vapaak-
si, mutta mikäli päivä on avustajalle normaalistikin työpäivä ja hänen on avustamisen tarpeen vuok-
si oltava työssä ko. päivänä, maksetaan palkka korotettuna, ks. luku Palkan määrä ja maksatus. 
Arkipyhäkorvausta ei makseta arkipyhän aikana olevalta vapaapäivältä. Keskelle viikkoa sattuvan 

mailto:katja.heino@kangasala.fi
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arkipyhän osalta työnantaja ja avustaja voivat sopia, että viikolta vajaaksi jäävät tunnit tehdään 
lauantaina, joka on arkipäivä. 
 

AVUSTAJAN VUOSILOMA  
 
Työntekijä ansaitsee palkallista vuosilomaa jokaiselta lomanmääräytymisvuoteen sisältyvältä täydel-
tä lomanmääräytymiskuukaudelta. Lomanmääräytymisvuosi alkaa 1. huhtikuuta ja päättyy seuraa-
van vuoden 31.maaliskuuta. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden lomamääräytymisvuoden lop-
puun mennessä (eli kyseisen vuoden 31.3. mennessä), kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukau-
delta lomaa ansaitaan kaksi päivää. Eli lomaa kertyy enintään 24 päivää. Jos työsuhde on jatkunut 
lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä keskeytymättä vähintään 
yhden vuoden (eli vähintään 1.4.–31.3.), kultakin täydeltä lomamääräytymiskuukaudelta lomaa 
ansaitaan 2,5 päivää, tällöin lomaa kertyy yhteensä 30 päivää.  
 
Pääsääntöisesti täysi lomamääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijä on 
ollut työssä vähintään 14 päivänä. Lomaa ansaittaessa työpäivän pituudella ei ole merkitystä. Toissi-
jainen täysi lomamääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijä on ollut työssä 
vähintään 35 tuntia. Tällöin lomaa kertyy 2 tai 2,5 päivää työsuhteen keston mukaan. Lomaa ansai-
taan siis joko sen mukaan, onko työntekijä ollut 14 päivänä tai yli kuukaudessa töissä, tai jos on ollut 
alle 14 päivää töissä, täyttyykö 35 tuntia kuukaudessa.  
 
Työntekijällä, joka sopimuksen mukaan tekee kaikkina kalenterikuukausina työtä alle 14 päivää tai 
35 tuntia, on työsuhteen kestäessä oikeus halutessaan saada vapaata kaksi arkipäivää kultakin 
kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa (Vuosilomalaki 8§ 1mom). Lomakor-
vaus on 9 % bruttopalkasta, jos työsuhde on kestänyt alle vuoden ja 11,5 % palkasta, jos työsuhde 
on kestänyt yli vuoden.  
 
Työntekijälle, joka sopimuksen mukaan työskentelee vähintään 14 päivänä kalenterikuukaudessa, 
vuosiloma lasketaan keskipäiväpalkan mukaan kertomalla hänen keskipäiväpalkkansa lomapäi-
vien määrän perusteella määräytyvällä kertoimella. Kerroin perustuu Vuosilomalakiin 
(18.3.2005/162).  
 
Lyhytaikaiselle sijaiselle maksetaan vuosilomakorvauksena 9 % maksetusta palkasta. Tällöin työsuh-
de on kestänyt alle vuoden ja hän on ollut työssä vähintään 6 tuntia. Vuosilomakorvaus maksetaan 
aina lomakauden (1.5.–30.4.) päättymistä seuraavan palkkapäivän yhteydessä. Erillistä lomarahaa 
ei makseta, koska se ei ole vuosilomalain mukainen etu (Heta-liittoon kuuluvien työnantajien avus-
tajille maksetaan Heta:n työehtosopimuksen mukaisesti lomaraha). Lomapäiviksi lasketaan arkipäi-
vät eli myös lauantai.  
 

TYÖNTEKIJÄN SAIRASTAESSA JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
 
Avustajan sairastuessa vammaispalvelu korvaa hänen palkkaamisestaan aiheutuvat kustannukset 
sairastumispäivältä ja yhdeksältä (9) seuraavalta arkipäivältä (Kelan omavastuuaika). Korvauksen 
edellytyksenä on, että avustaja toimittaa välittömästi lääkärin- tai terveydenhoitajantodistuksen 
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työkyvyttömyydestään työnantajalle, joka toimittaa siitä kopion palkanmaksuaineiston mukana. 
Alle yhden kuukauden kestäneestä työsuhteesta maksetaan sairausloma-ajalta 50 % bruttopalkas-
ta. Sairausloman jatkuessa Kelan omavastuuajan jälkeen vammaispalvelu ei korvaa avustajalle 
mahdollisesti maksettavaa palkkaa. Avustajan tai työnantajan on tehtävä Kelaan hakemus sai-
rauspäivärahan anomista varten.  
 
Vakituisen avustajan sairastuessa sairasloman ajalle voidaan palkata sijainen. Sijaiselle maksetaan 
taloudellinen tuki tuntipalkan mukaan. Kaupungin kotihoidon saamisesta sijaisavuksi voi neuvotella 
kotihoidon esimiehen kanssa. Kotihoidosta peritään kuitenkin normaalit asiakasmaksut ja apua jär-
jestetään resurssien puitteissa vain välttämättömään tarpeeseen. Suositeltavaa on yrittää etsiä jo 
etukäteen sijainen, joka voi tulla työhön pienelläkin varoitusajalla. 
 
Avustajan alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa hänellä on oikeus jäädä hoitamaan lasta enintään 
neljäksi päiväksi, mutta tältä ajalta hänelle ei makseta palkkaa (Työsopimuslaki 4 luku 8§). Mikäli 
työnantaja kuuluu Heta-liittoon, tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan työntekijälle tuntipalkka 
ilman työaikakorvauksia (max. 3 työpäivää, poissaolon syy on todistettava terveydenhuollon am-
mattihenkilön antamalla todistuksella). 
 
Työntekijälle on työterveyshuoltolain mukaan järjestettävä työterveyshuolto. Työnantajan on järjes-
tettävä ja kustannettava vähintään lakisääteinen työterveyshuolto (työterveyshuoltolaki 4§). Työ-
hön sijoitustarkastus tehdään työsuhteen kestettyä vähintään neljä (4) kuukautta. Työterveystarkas-
tuksen voi ostaa yksityiseltä työterveyshuollolta / lääkäriasemalta. Työnantaja tekee kirjallisen työ-
terveydenhuoltosopimuksen työterveysaseman kanssa avustajan työterveyshuollon toteuttamisesta 
tapauskohtaisesti ja aika varataan työhön sijoitustarkatusta varten. Työnantaja maksaa ko. tarkas-
tuksen, jonka kustannuksista Kela korvaa 60 %. Työnantajan on haettava korvausta Kelan korvausta 
työterveyshuollon ohjeiden mukaisesti työterveyshuollon laskutuksen jälkeen työnantajan työter-
veyshuollon korvaushakemuksella, jonka saa Kelan toimistosta. Saatuaan korvauspäätöksen, työn-
antaja toimittaa siitä jäljennöksen vammaispalveluun. Em. kustannus korvataan työnantajalle. Avus-
tajalta ei saa periä maksuja lakisääteisestä työterveyshuollosta. Sairaanhoito ei kuulu lakisääteisen 
työterveyshuoltoon, joten sairastapauksissa avustajat käyttävät normaaleja kunnallisia ja yksityisiä 
terveyspalveluita. 
     

AVUSTAJANA PERHEENJÄSEN 
 
Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen 
henkilö muutoin kuin erityisen painavista syistä. Mikäli vammaispalvelu on hyväksynyt omaisen tai 
läheisen avustajaksi, työaikalakia ei sovelleta työnantajan perheenjäsenten työhön. Merkitystä ei 
ole sillä, asuuko perheenjäsen samassa vai eri taloudessa tai onko työsuhteessa muita ulkopuolisia 
työntekijöitä. Avustajana olevalle perheenjäsenelle tai samassa taloudessa asuvalle henkilölle ei 
siten synny oikeutta työaikalain mukaisiin korvauksiin. Perheenjäsenen toimiessa avustajana talou-
dellinen tuki määräytyy ainoastaan viikoittaisen työajan mukaan. 
 
Vuosilomalaki 2 § kohta 2 ”koskee perheenjäseniä silloin, kun työnantajan palveluksessa ei ole per-
heenjäsenten lisäksi muita työntekijöitä”. Perheenjäsenelläkin on aina oikeus pitää vapaata, 2 pv/kk 
(vuosilomalaki 8 §), joka käytännössä vastaa vuosilomaa. Siitä kuuluu maksaa vuosilomakorvaus 



9 
 

(vuosilomalaki  16  §  ja  19  §).   Jos  työnantajan  palveluksessa  on  perheenjäsenten  lisäksi  muitakin  
työntekijöitä, niin silloin myös perheenjäseneen noudatetaan vuosilomalakia kokonaisuudessaan. 
 
Perheenjäsenen määritelmä 
 
Työaikalakiin ei sisälly perheenjäsenen määritelmää. Se, onko kysymyksessä työnantajan perheen-
jäsen, on ratkaistava kussakin yksittäistapauksessa erikseen kiinnittäen huomiota sekä sukulaisuu-
teen että kyseisten henkilöiden sosiaaliseen läheisyyteen. 
Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin lähdetty siitä, että perheenjäsenten henkilöpiiriä on tulkittava 
laajasti. Lainkohdan tarkoittamina perheenjäseninä on pidetty ainakin 

 työnantajan aviopuolisoa, 
 työnantajan tai hänen aviopuolisonsa vanhempia ja isovanhempia taikka 
 lapsia ja lapsenlapsia sekä 
 ottolapsia ja ottovanhempia sekä 
 myös jonkun edellä mainitun henkilön aviopuolisoa 
 säännöksen tulkinnassa on lainkohdan tarkoitus huomioon ottaen lähdettävä myös siitä, et-

tä aviopuolisoon rinnastetaan avopuoliso 
 

AVUSTAJAN LOMAUTTAMINEN 
 
Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja siitä suoritettavan palkanmaksun väliaikaista keskeyttä-
mistä. Työsuhde pysyy muutoin voimassa. Lomauttaminen tapahtuu työnantajan toimesta ja siitä 
pitää ilmoittaa avustajalle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Ilmoituksessa pitää 
eritellä lomautuksen perusteet ja lomautuksen arvioitu kesto. Työnantajan ja avustajan on vaihtoeh-
toisesti mahdollista sopia vuosiloma pidettäväksi tälle ajalle, jolloin avustaja saa loma-ajalta palkan. 
 
Työnantajalla on oikeus lomauttaa henkilökohtainen avustaja määräajaksi tai toistaiseksi työsopi-
muslain 5 luvun 2 §:n mukaisesti. Lomauttaminen on mahdollista esimerkiksi silloin, jos työnantaja 
joutuu sairaala- tai laitoshoitoon ja on estynyt siten käyttämästä avustajaansa. Jos työnantaja jou-
tuu lomauttamaan avustajan äkillisesti, on avustajalla oikeus saada palkkaa enintään 14 päivältä 
työn keskeydyttyä. Mikäli työn keskeytyminen on työnantajan tiedossa jo etukäteen, ei korvausta 
suoriteta, vaan avustaja pitää lomauttaa noudattaen 14 vuorokauden ilmoitusaikaa. Kaupunki ei 
siis korvaa maksettavaksi tulevaa 14 päivän palkkaa, jos työnantaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoit-
taa lomautuksesta ajoissa. 
 
Avustajalla on oikeus ottaa vastaan muuta työtä lomautuksen aikana ja yleensä oikeus myös työt-
tömyyskorvaukseen. Avustajan pitääkin ilmoittautua työvoimatoimistoon saatuaan tiedon lomau-
tuksesta. Työnantajan on ilmoitettava lomautuksen päättämisestä vähintään seitsemän (7) päivää 
ennen työn aloittamista, jos lomautus on tehty toistaiseksi. 
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TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN 
 
Työsopimuslaki säätelee irtisanomisperusteita, joiden perusteella työnantajalla on oikeus päättää 
työsuhde avustajan kanssa. Irtisanomisperusteina voidaan Työsopimuslain 2 ja 2 §:n mukaan pitää 
työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa 
rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olen-
naista  muuttumista,  joiden  vuoksi  työntekijä  ei  enää  kykene  selviytymään  työtehtävistään.  Syyn  
asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuh-
teet kokonaisuudessaan (Työsopimuslaki 7 luku 2 §). 
 
Irtisanomisperusteina voivat tulla kyseeseen esimerkiksi töiden selkeä laiminlyönti, sopeutumatto-
muus tehtävään, ilmeinen huolimattomuus työssä, perusteettomat poissaolot, työstä kieltäytyminen, 
tai annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen sekä työnantajan loukkaaminen tai muuten 
epäasiallinen käytös. Työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyt-
tämisen tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu 
mahdollisuus korjata menettelynsä. Tämä tulee kyseeseen silloin, kun työntekijän rikkomus on ollut 
lievä laiminlyönti. Työntekijälle on tällöin annettava varoitus. Jos kyseessä on vakava rikkomus, varoi-
tusmenettelyä ei tarvitse käyttää. Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen, on hänen annet-
tava työntekijälle mahdollisuus tulla kuulluksi työsuhteen päättämisen perusteista. 
 
Työsopimuslain mukaan työnantajan on noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja työsuhteen jat-
kuttua keskeytyksettä: 

14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden 
1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään 4 vuotta 
2 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 4, mutta enintään 8 vuotta 
4 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 8, mutta enintään 12 vuotta 
6 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta 
 

Mikäli työnantaja kuuluu Heta-liittoon, noudatetaan yhden kuukauden irtisanomisaikaa. Jos irtisa-
nottava työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta, noudatetaan kahden kuukauden irtisanomisaikaa. 

 
Työsuhde voidaan aina päättää yhteisellä molempien osapuolten hyväksymällä sopimuksella, jol-
loin työsuhde päättyy sopimuksen mukaisesti. Mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi on suositel-
tava tehdä sopimus kirjallisesti. Koeajan jälkeen työsuhteen päättämisessä on noudatettava tiettyjä 
menettelytapoja ja määräaikoja. Koeaika on ensimmäiset 4 kuukautta, jolloin kumpi osapuoli ta-
hansa voi purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa. 
  
Työnantajan oikeus päättää työsuhde irtisanomalla työntekijä edellyttää työsopimuslain mukaisen 
irtisanomisperusteen olemassaoloa esim. kun avustamisen tarve lakkaa.  Työntekijästä johtuvana tai 
hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työso-
pimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rik-
komista tai laiminlyöntiä, sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olen-
naista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Ennen 
kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen työntekijästä johtuvasta syystä, on työntekijälle varattava 
mahdollisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen perusteista. 
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Henkilökohtaisen avustajan työsuhde voi päättyä työntekijän itsensä irtisanoutumiseen. Työntekijä ei 
tarvitse erityistä perustetta irtisanoutumiselleen. Työntekijä on kuitenkin velvollinen noudattamaan 
joko työsopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa tai työsopimuslain mukaista irtisanomisaikaa. Irtisa-
nomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä: 

14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään 5 vuotta 
1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta 

 
Mikäli työnantaja kuuluu Heta-liittoon, noudatetaan avustajan irtisanoutuessa yhden kuukauden 
irtisanomisaikaa. Jos irtisanottava työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta, noudatetaan kahden kuu-
kauden irtisanomisaikaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIAA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET JA OHJEET 
 

 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987  
 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 759/1987  
 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000  
 Työsopimuslaki 55/2001  
 Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 
 Vuosilomalaki 162/2005  
 Työaikalaki 605/1996  
 Työterveyslaki 1382/2001 + muutokset 1.6.2012  
 Työterveyshuoltolaki 1383/2001 + muutokset 1.6.2012  
 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 
 Työtapaturma- ja ammattitautilaki 24.4.2015/459 
 Kangasalan sosiaali- ja terveyslautakunnan vammaispalvelulain soveltamisohjeet 14.12.2017 

§ 86 
 Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus (noudatetaan Heta-

liiton jäsenenä olevan työnantajan henkilökohtaisiin avustajiin) 
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LIITTEET 
  
Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen: ohje rikosrekisteriotteen tilaamiselle 

Rikosrekisteriotteen tilaa asianomainen työnhakija itse. Työnantajalla ei ole oikeutta tilata otetta 
eikä työnhakija voi valtuuttaa työnantajaa tilaamaan otetta puolestansa. Rikostaustan selvittämis-
menettelylaissa tarkoitettu rikosrekisteriote tilataan Oikeusrekisterikeskukselta. Otteen voi tilata va-
paamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyttämällä Oikeusrekisterikeskuksen sivuilla olevaa lo-
makepohjaa. Hakemuksen voi toimittaa postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Puhelimitse esitettyjä 
hakemuksia ei käsitellä. Otteen voi myös noutaa henkilökohtaisesti Oikeusrekisterikeskuksesta, jolloin 
on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. 

Oikeusrekisterikeskuksen yhteystiedot ovat: 
www.oikeusrekisterikeskus.fi 
Postiosoite: Oikeusrekisterikeskus,  PL 157, 13101 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Vanajantie 10b, 13110 Hämeenlinna 
Avoinna valtion virastojen aukiolopäivinä klo 9.00-15.00 
Sähköposti: rikosrekisteri@om.fi 
Rikosrekisterin asiakaspalvelu, puhelin 029 56 65650 

 
Vapaamuotoisessa hakemuksessa on mainittava: 

- henkilö haluaa tilata lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarvittavan otteen 
rikosrekisteristä 

- tilaajan täydellinen nimi 
- henkilötunnus (tai syntymäaika ja -paikka, jos tunnusta ei ole) 
- työnantaja tai viranomainen, jota varten ote tilataan 
- virka tai tehtävä, jota varten ote tilataan 
- tilaajan postiosoite 
- päivämäärä ja allekirjoitus 
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HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN YHTEYSTIETOLOMAKE 
 
     Henkilötiedot 

Avustajan nimi Henkilötunnus 

  
Osoite 

 
Postinumero ja postitoimipaikka 

 
Puhelin 

 

Sähköpostiosoite, johon palkkalaskelman voi toimittaa (muuten toimitus postitse) 
 
 

Avustettavan nimi 
 

Tilinumero IBAN (mikäli ei työsopimuksessa) 
 

Työntekijä on perheenjäsen   kyllä   ei 
(työnantajan puoliso, työnantajan tai hänen puolison vanhempi tai isovanhempi, lapsi, lapsen-
lapsi sekä edellä mainittujen puoliso) 

 
 
     HETA-liiton jäsenyys 

Kuuluuko työnantaja Heta-liittoon   kyllä   ei 

   

Avustajan työskentelyvuodet (vain Heta-liittoon kuuluvan työnantajan avustajalle) 

  yli 1 vuotta            yli 3 vuotta            yli 5 v. 
Kokemuslisään oikeuttavaksi työskentelyksi katsotaan henkilökohtaisena avustajana tai niihin 
verrattavissa tehtävissä tehdyt työskentelykuukaudet. 

 
 
Yhteystietolomake ja verokortti postitetaan osoitteeseen: 

 
Kangasalan kaupunki 
Vammaispalvelut 
PL 50 
36201 Kangasala 
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Ajalta:

Avustajan nimi:

TYÖTUNTILISTA / HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA

pvä viikon- työ työ työaika ilta yö lauantai sunnuntai Huom!
päivä alkoi päättyi tuntia klo 18-23 klo 23-06 klo 00-24 klo 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. 
Tunnit yht.

Lisät:
Iltalisä 15 %
Yölisä 30 %
Lauantai 20 %
Sunnuntai 100 %

Työntekijän allekirjoitus Työnantajan allekirjoitus


	AVUSTAJAN VAKUUTUKSET JA PALKAN SIVUKULUT

