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1. JOHDANTO 

Henkilökohtainen apu on yksi vammaispalvelulain (3.4.1987/380) mukaisista vaikeavammaisille 

henkilöille tarkoitetuista palveluista. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen 

henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä, 

opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuk-

sen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä to-

teuttamaan omia valintojaan.  Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavam-

maisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Kunta voi järjestää 

henkilökohtaista apua erilaisilla tavoilla. Yksi mahdollisuus on, että kunta korvaa vaikeavam-

maiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnan-

tajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulli-

set avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut.  

Henkilökohtaisen avustajan työnantaja on vaikeavammainen henkilö. Työsuhde perustuu henki-

lökohtaisen avustajan ja vaikeavammaisen henkilön väliseen työsopimukseen. Työsuhdetta 

määrittävät työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työsopimus ja 1.12.2010 alkaen henkilö-

kohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus. Työehtosopimus on laadittu Henkilökohtaisten 

Avustajien Työnantajien Liitto Heta ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL ry:n välillä ja 

se on normaalisitova, jolloin sitä noudatetaan täysimääräisesti vain niiden henkilökohtaisten 

avustajien kohdalla, joiden työnantaja on liittynyt Heta-Liittoon. Selvyyden ja yhdenvertaisuuden 

vuoksi työehtosopimusta käytetään Ikaalisten kaupungissa kaikkien henkilökohtaisten avusta-

jien kohdalla pohjana määriteltäessä mm. korvauksien määrää ja käytäntöjä (ks. luku 3.4). He-

ta-Liiton jäsenenä olevien työnantajien työsuhteissa voi lisäksi olla joitakin tästä ohjeesta poik-

keavia tai tätä ohjetta täydentäviä työehtosopimuksesta tulevia käytäntöjä. Työehtosopimus on 

luettavissa internetissä osoitteessa www.heta-liitto.fi. 

Tässä ohjeessa vaikeavammainen henkilö tarkoittaa työnantajaa ja avustaja työntekijää. 

2. KORVAUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisen perusedel-

lytyksenä on vaikeavammaisuus. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pi-

detään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta vält-

tämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen erilaisista toiminnoista, eikä avun 

tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökoh-

http://www.heta-liitto.fi/
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taista apua haetaan Ikaalisten sosiaalitoimesta kirjallisella hakemuksella, josta tulee ilmetä haki-

jan vamma tai sairaus sekä päivittäinen avun tarve. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto 

ja/tai tarvittaessa muu asiantuntijalausunto. Vammaispalvelun viranhaltija tekee asiasta päätök-

sen. 

Päätöstä tehtäessä työntekijä selvittää sen, onko kyseessä vaikeavammainen henkilö, jolla on 

voimavaroja tehdä omia valintojaan ja määritellä avun sisältöä ja toteutustapaa. Lisäksi selvite-

tään vamman/sairauden aste ja laatu, avuntarpeen määrä ja ajoittuminen sekä mihin avustajaa 

tarvitaan. Hakijan tilanne arvioidaan kokonaisvaltaisesti yhdessä vaikeavammaisen henkilön ja 

tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa ennen päätöksen tekemistä. Päätöstä tehtäessä 

huomioidaan hakijan saamat muut mahdolliset ensisijaiset etuudet, tukitoimet ja palvelut. Mah-

dollinen tarve palveluasumiseen, kotihoitoon tai omaishoidon tukeen selvitetään. Henkilökohtai-

sella avustajalla voidaan myös täydentää muita palveluja. 

Korvattavia kustannuksia ovat palkkakustannukset, työnantajan lakisääteiset maksut (sosiaali-

turvamaksut, eläkemaksut, pakollinen tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä lakisäätei-

set työterveyshuollon maksut), avustajapäätöksessä erikseen määritellyt korvaukset (pyhä-, 

lauantai- ja iltatyökorvaukset, ylityökorvaukset), vuosilomalain mukaiset korvaukset, työsopi-

muslain mukainen sairausajan palkka ja vakituisen avustajan sairauslomasta johtuvat sijaisesta 

aiheutuneet palkkakustannukset. Lisäksi korvattavia kustannuksia ovat työehtosopimuksen mu-

kaiset korvaukset Heta-Liittoon kuuluvien avustajilla kokonaisuudessaan ja Heta-Liittoon kuulu-

mattomien avustajilla pääsääntöisesti, ei kuitenkaan niiltä osin, kun kyse on työaikalaista tai 

muusta säädöksestä poikkeamisesta tai muusta sellaisesta asiasta, joka edellyttää työantajan 

järjestäytymistä. Edelleen korvataan muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät 

kulut. Heta-Liiton liittymis- tai jäsenmaksua ei pidetä välttämättömänä kuluna, joten sitä ei korva-

ta.  

Korvaus henkilökohtaisen avustajan palkkauskustannuksiin alkaa silloin, kun avustajan ja vai-

keavammaisen henkilön työsuhde alkaa ja viranhaltijapäätös henkilökohtaisesta avusta on tehty 

sosiaalipalvelukeskuksessa. Korvaus määritellään henkilöstöjaoston vahvistaman henkilökoh-

taisen avustajan palkan mukaisena tuntikorvauksena päätöksen sisällön mukaisesti. Avustajan 

palkka on työehtosopimuksen mukainen. Vaikeavammainen henkilö voi palkata useamman kuin 

yhden avustajan, mikäli käytännön toimet niin vaativat. Korvaus suoritetaan kuitenkin vain pää-

töksessä olevan tuntimäärän mukaan, vaikka avustajia olisi useampia.  



 

3 

 

Ulkomaanmatkojen osalta korvaus henkilökohtaisen avustajan palkkakustannuksiin harkitaan 

tapauskohtaisesti. Korvausta ei suoriteta kuitenkaan silloin, kun kysymyksessä on ulkomailla 

asuminen, koska sosiaalipalveluja ei järjestetä ulkomaille.  

3. TYÖNANTAJANA TOIMIMINEN 

Henkilökohtaisen avustajan työnantajana on vaikeavammainen henkilö. Henkilökohtainen avus-

taja ei ole työsuhteessa Ikaalisten kaupunkiin. Työsuhde perustuu työsopimukseen, ja työnanta-

javastuu kuuluu aina yksin vaikeavammaiselle henkilölle. Työnantajana voi toimia myös vam-

maisen henkilön laillinen edustaja. Mikäli vaikeavammainen henkilö on alaikäinen, lapsen huol-

taja toimii avustajan työnantajana. Avustettavan ollessa lapsi voi työnantaja velvoittaa työnteki-

jää selvittämään rikostaustansa (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 

504/2002) kts. Liite 1. 

3.1 Kenet voi palkata avustajaksi 

Vaikeavammainen henkilö valitsee itse avustajansa. Rajoituksena on ainoastaan se, että vai-

keavammaisen henkilön omainen tai läheinen ei voi toimia häneen työsuhteessa olevana pal-

kattuna henkilökohtaisena avustajana, ellei sitä ole erittäin painavasta syystä pidettävä vaikea-

vammaisen henkilön edun mukaisena.  

Erityisen painava syy voi olla esimerkiksi äkillinen avuntarve, kun vakituinen avustaja sairastuu 

tai hänen työsuhteensa päättyy. Erityisen painava syy voi liittyä myös vamman tai sairauden 

laatuun. Jo voimassa olevia, omaisen tai muun läheisen henkilön kanssa tehtyjä työsopimuksia 

ei ole tarpeen purkaa, jos tilannetta voidaan pitää vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena. 

Omainen tarkoittaa tässä tapauksessa vaikeavammaisen henkilön puolisoa, sisaruksia, lapsia, 

vanhempia tai isovanhempia. Läheinen on henkilö, joka asuu samassa taloudessa vaikeavam-

maisen henkilön kanssa (esim. avopuoliso) tai on muutoin lähiyhteisöön kuuluvana jatkuvasti 

kanssakäymisessä vaikeavammaisen henkilön kanssa arjen eri tilanteissa. Henkilökohtaisia 

avustajia koskevaa työehtosopimusta ei sovelleta kaikilta osin perheenjäseniin, mm. niiltä osin 

kun on kyse työajasta tai lisä- ja ylityöstä.  

Työhön voidaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja on suorittanut oppivelvollisuutensa. 

Lisäksi voidaan 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana sanotun iän täyttävä hen-

kilö ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä 

aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. Viisitoista vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä 
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sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä 

huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.  

3.2 Avustajan työaika 

Työsopimuksessa tulee määritellä avustajan työaika tehtävien tuntien pohjalta (tuntia/ viikko, 

tuntia/kk tms.). Työaikalakia sovellettaessa avustajan työaika on enintään 8h/vrk ja 40h/vko. 

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia myös työajan pidentämisestä 1 tunnilla päivässä, jolloin 

tasoittumisaika on 4 viikkoa. Viikoittainen työaika voi tällöin olla 45 tuntia. Työajaksi luetaan työ-

hön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan 

käytettävissä. Työmatka ei ole työaikaa. Viikoittainen vapaa-aika voidaan järjestää keskimäärin 

35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Vapaa-ajan tulee olla kuitenkin vähintään 24 

tuntia viikossa. Jos vuorokautinen työaika on kuutta tuntia pidempi eikä työntekijän työpaikalla 

olo ole työn jatkumisen kannalta välttämätöntä, on hänelle annettava työvuoron aikana säännöl-

linen vähintään tunnin kestävä lepoaika (jota ei lueta työaikaan), jonka aikana työntekijä saa 

esteettömästi poistua työpaikaltaan. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia lyhyemmästä, kuiten-

kin vähintään puolen tunnin lepoajasta. Lepoaikaa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun 

tai loppuun. Mikäli työntekijän paikalla olo on työn jatkumisen kannalta välttämätöntä, eikä päi-

vittäistä lepoaikaa voida antaa, luetaan aika, jonka työntekijä käyttää esim. eväiden syömiseen 

työaikaan. Heta-Liittoon järjestäytyneen työantajan työsuhteissa on mahdollista poiketa sään-

nöllisestä työajasta työntekijän suostumuksella. Nuoren työntekijän työajoissa, lepoajoissa yms. 

on rajoituksia (kts. tarkemmin laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998).  

Muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaat-

to, joulupäivä ja Tapaninpäivä ovat ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä. Jos em. päiviä ei ole 

voitu antaa työtekijälle vapaaksi, maksetaan arkipyhäpäivänä tehdyiltä työtunneilta normaalin 

kuukausi- tai tuntipalkan lisäksi kaksinkertainen tuntipalkka, joka sisältää arkipyhäkorvauksen 

vapaapäivän menetyksestä sekä sunnuntaityökorvauksen.  

3.3 Työsopimus 

Työnantajan ja työntekijän tulee käydä läpi työtehtävät ennen työsuhteen alkua. Työnantajana 

toimiva vammainen henkilö ja avustaja tekevät työsopimuksen. Työsopimus tehdään kirjallisesti 

kahtena kappaleena, joista yksi kopio toimitetaan vammaistyön esimiehelle osoitteeseen Ikaa-

listen kaupunki, Vammaispalvelu, PL 33, 39501 Ikaalinen. Työsopimus tehdään enintään avus-

tuspäätöksen voimassaoloajalle, koska työnantaja on vastuussa työsopimuksesta johtuvien vel-
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voitteiden täyttämisestä työntekijää kohtaan. Työsopimus tulee tehdä aina myös määräaikaisten 

ja sijaisten kanssa. Heta-Liiton jäsenten työsuhteissa työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa 

olevaksi tai perustellusta syystä määräaikaiseksi (lomitus, määräaikainen tarve jne.). Määräai-

kainen työsopimus voidaan tehdä myös työntekijän aloitteesta ilman perusteltua syytä.  

Työsopimuksesta tulee ilmetä työnantajan ja työntekijän henkilötiedot; nimi, henkilötunnus, osoi-

te, puhelinnumero, sähköposti ja henkilökohtaisen avustajan pankkitilinumero palkanmaksua 

varten. 

Työsopimuksessa työnantajan ja avustajan tulee sopia ainakin seuraavista: 

1. Työsuhteen alkamispäivä ja mahdollinen koeaika (suositeltava, enintään 4 kk tai mikäli 

määräaikainen työsuhde kestää alle 8 kk, enintään puolet työsopimuksen kestosta), jon-

ka kestäessä sekä vammainen työnantajana että avustaja voivat purkaa työsopimuksen 

ilman irtisanomisaikaa, 

2. työsuhteen voimassaoloaika; jos kyseessä on määräaikainen työsuhde, maininta määrä-

aikaisuuden syystä, 

3. tuntipalkka, 

4. pääasialliset työtehtävät, 

5. työaika tunneissa, 

6. vuosiloma, 

7. irtisanomisaika ja  

8. salassapitovelvollisuus.  

Työsopimusmalli on ohjeen liitteenä (Liite 2). Malli on löydettävissä internetistä 

www.suomi.fi/asiointi --> hae ”työsopimus”.  

3.4 Korvauksen määrä ja maksatus 

Henkilökohtaisen avustajan työstä maksetaan tuntipalkkaa, josta maksettava korvaus on 

1.10.2015 alkaen 9,64 €/tunti. Palkka määräytyy henkilökohtaisia avustajia koskevan työehto-

sopimuksen mukaan, jonka palkkausperusteita sovelletaan Ikaalisten kaupungin henkilöstöjaos-

ton päätöksen mukaisesti kaikilla henkilökohtaisilla avustajilla. Epämukavista työajoista (ilta-, la- 

http://www.suomi.fi/asiointi
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ja su-työt) maksetaan erilliskorvaukset kohdan 3.5 mukaisesti. Mikäli avustusta haetaan mak-

settavaksi epämukavista työajoista, on niistä aina neuvoteltava vammaistyön esimiehen kans-

sa. Lisäksi korvataan kokemuslisät työehtosopimuksen palkkapöytäkirjan mukaisesti.  

Varsinaisesta palkasta aiheutuvien kustannusten lisäksi korvataan työnantajalle maksettavaksi 

tulevat lakisääteiset maksut, joita ovat lakisääteiset vakuutusmaksut: työeläkevakuutusmaksu 

(TyEL), tapaturmavakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu sekä sosiaaliturvamaksu. 

Vammaisen henkilön tulee työnantajana huolehtia kaikkien muiden vakuutusten, paitsi työelä-

kevakuutuksen, ottamisesta ja näin ollen hän vastaa itse vakuutuksen ottamisen laiminlyönnin 

seurauksista. Työeläkevakuutuksen hoitaa Ikaalisten kaupunki suoraan Eläkevakuutusyhtiö 

Eteraan ns. sijaismaksajuussopimuksen nojalla. Tapaturmavakuutuslaki velvoittaa työnantajan 

ottamaan työntekijöilleen tapaturmavakuutuksen. Työnantajan on otettava lakisääteinen tapa-

turmavakuutus, kun hänen palveluksessaan on työsuhteisia työntekijöitä kalenterivuoden aika-

na yhteensä yli 12 työpäivää.  Tapaturmavakuutusmaksu suoritetaan ennakkovakuutusmaksu-

na ennen työsuhteen solmimista. Työttömyysvakuutusmaksua maksavat sekä työnantaja että 

työntekijä. Työnantajan osuus v. 2016 on 1,0 % ja työntekijän 1,15 % bruttopalkasta.  

Tapaturmavakuutusta ja työttömyysvakuutusta ei tarvitse ottaa, jos työntekijä elää vakinaisesti 

työnantajan taloudessa ja on hänelle tai hänen aviopuolisolleen sukua suoraan takenevassa tai 

etenevässä polvessa tai on hänen ottolapsensa tai ottovanhempansa tai jonkun tässä tarkoite-

tun henkilön puoliso. Näin ollen esim. avopuolisolle sekä sisaruksille, tädeille ja sedille on lain 

mukaan otettava tapaturmavakuutus ja työttömyysvakuutus. 

Palkan maksamisen edellytyksenä on, että työnantaja toimittaa kalenterikuukauden tuntityölis-

tan (Liite 3) henkilökohtaisten avustajien palkanmaksua hoitavalle Osuuskunta Aahollille. Pal-

kanmaksukausi on pääsääntöisesti kalenterikuukausi. Mikäli tuntityölista toimitetaan ajoissa 

Osuuskunta Aahollille, pyritään palkka maksamaan seuraavan kuukauden 15. päivään men-

nessä.  

Osuuskunta Aahollin yhteystiedot ovat: 

Osuuskunta Aaholli 

Liisa Soininen 

Toijaisten kylätie 54 

20900 Turku 

Puhelinnumero: 050 351 9808 

s-posti: asiakaspalvelu@aaholli.fi 
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Palkka on avustajille veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksen lisäksi bruttopalkasta peritään työn-

tekijälle (avustajille) kuuluvat lakisääteiset maksut, joita ovat eläkevakuutusmaksu (v. 2016 alle 

53 v. työntekijällä 5,7 % bruttopalkasta ja yli 53 v. työntekijällä 7,2 % bruttopalkasta) ja työnteki-

jän osuus työttömyysvakuutusmaksusta (1,15 % bruttopalkasta v. 2016). Alle 18-vuotiaasta ja 

yli 68-vuotiaasta ei mene eläkevakuutusmaksua. Alle 17-vuotiaasta ja yli 65-vuotiaasta ei mene 

työttömyysvakuutusmaksua. Eläkevakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu muuttuvat lä-

hes vuosittain.  Verokortti on toimitettava ennakonpidätystä varten osuuskunta Aahollille. Enna-

konpidätyksen yhteydessä maksetaan sosiaaliturvamaksu, joka sisältää sairausvakuutus- ja 

kansaneläkemaksun. Sotu-maksun suuruus v. 2016 on 2,12 % palkkasummasta. 

3.5 Erilliskorvaukset  

Ilta- ja lauantailisät sekä sunnuntaikorvaukset maksetaan sen mukaisesti, miten henkilökohtai-

sen avustajan työaika on vammaistyön esimiehen kanssa palvelusuunnitelmassa sovittu ja pää-

tökseen kirjattu. Korvaus perustuu avustettavan säännölliselle avustuksen tarpeelle iltaisin tai 

viikonloppuisin, ei avustajan saatavuudelle.  

Ilta-, lauantai - ja pyhätyöstä maksettavat mahdolliset lisät korvataan jälkikäteen tuntilistan pe-

rusteella seuraavasti: 

• Kello 18.00–23.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan iltatyökorvauksena 15 

%:lla korotettu perustuntipalkka. 

• Kello 23.00–6.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan yötyökorvauksena 30 %:lla 

korotettu perustuntipalkka. 

• Lauantaina tehdyiltä tunneilta maksetaan 20 %:lla korotettu perustuntipalkka. 

• Sunnuntaityöstä, jolla tarkoitetaan sunnuntaina, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pit-

käperjantaina, pääsiäislauantaina, 2. pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, ju-

hannusaattona, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, jou-

lupäivänä ja Tapaninpäivänä tehtyä työtä, maksetaan sunnuntaityökorvauksena tehdyiltä 

tunneilta 100 %:lla korotettu perustuntipalkka.   

 

Ylitöiden korvaamisesta täytyy aina olla vammaistyön esimiehen erillinen päätös. Ylitöitä korva-

taan Heta-liiton työehtosopimuksen mukaisesti. Työtehtävistä johtuvat matka- ja majoituskulut 

korvataan kohtuullisin osin. Lisäksi korvataan muut välttämättömät ylimääräiset kulut, jotka ai-

heutuvat työskentelystä muulla kuin tavanomaisella työpaikalla. 
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Työnantajan perheenjäsenen työhön ei sovelleta työaikalakia. Avustajana olevalle perheenjä-

senelle tai samassa taloudessa asuvalle henkilölle ei näin ollen makseta em. erilliskorvauksia 

eikä Heta-liiton sopimuksen mukaisia lisätyö-, ylityö- tai muita korvauksia. Perheenjäsenen toi-

miessa avustajana taloudellinen tuki määräytyy ainoastaan viikoittaisen työajan mukaan. 

4. SAIRAUSLOMA 

Mikäli avustaja sairastuu, sosiaalitoimi korvaa hänen palkkaamisestaan aiheutuvat kustannuk-

set sairastumispäivältä ja 9 seuraavalta arkipäivältä (Kelan omavastuuaika) edellyttäen, että 

hän toimittaa välittömästi lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksen työkyvyttömyydestään 

työnantajalle. Avustaja hankkii todistuksen omalääkäriltä tai terveysasemalta. Alle yhden kuu-

kauden kestäneestä työsuhteesta maksetaan sairausloma-ajalta 50 % bruttopalkasta. 

Sairausloman jatkuessa Kelan omavastuuajan jälkeen ei sosiaalitoimi korvaa avustajalle mah-

dollisesti maksettavaa palkkaa. Avustajan tai työnantajan on tehtävä hakemus Kelaan sairaus-

päivärahan anomista varten. Vakituisen avustajan sairastuessa sairasloman ajalle voidaan pal-

kata sijainen. Sijaiselle maksetaan taloudellinen tuki tuntipalkan mukaan. Työntekijän alle 10-

vuotiaan lapsen sairastuessa hänellä on oikeus jäädä hoitamaan lasta enintään neljäksi kalen-

teripäiväksi, mutta tämä aika on palkatonta työsopimuslain mukaan. 

5. VUOSILOMA 

5.1 Loman määräytyminen 

Työntekijä ansaitsee palkallista vuosilomaa jokaiselta lomanmääräytymisvuoteen sisältyvältä 

täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Lomanmääräytymisvuosi alkaa 1. huhtikuuta ja päättyy 

seuraavan vuoden 31. maaliskuuta.  

Vuosilomaa ansaitaan kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta seuraavasti: 

a) Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä, 

kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta ansaitaan lomaa kaksi arkipäivää, eli 

lomaa kertyy enintään 24 päivää.  

b) Jos työsuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun men-

nessä (31.3.) keskeytymättä vähintään yhden vuoden tai työntekijä on viimeisen viiden 

vuoden aikana työskennellyt henkilökohtaisena avustajana tai samankaltaisissa tehtävis-
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sä yhteensä kahden vuoden ajan, lomaa ansaitaan kultakin täydeltä lomanmääräytymis-

kuukaudelta 2,5 arkipäivää. Tällöin lomaa kertyy yhteensä 30 päivää.  

c) Mikäli työsuhde on jatkunut lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun 

mennessä (31.3.) keskeytymättä vähintään 15 vuotta, ansaitaan lomaa kolme arkipäivää 

kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.  

Pääsääntöisesti täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijä 

on ollut työssä vähintään 14 päivänä. Toissijainen täysi lomanmääräytymiskuukausi on kalente-

rikuukausi, jonka aikana työntekijä on ollut työssä vähintään 35 tuntia. Tällöin lomaa kertyy kak-

si, 2,5 tai kolme päivää työsuhteen keston mukaan. Lomaa ansaitaan jommankumman järjes-

telmän perusteella. 

Työntekijällä, joka sopimuksen mukaan tekee kaikkina kalenterikuukausina työtä alle 14 päivää 

tai 35 tuntia, on työsuhteen kestäessä oikeus halutessaan saada vapaata kaksi arkipäivää kul-

takin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa. Tällöin hänellä on oikeus 

saada lomakorvauksena 9 % bruttopalkasta, jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, ja 11,5 %, 

jos työsuhde on kestänyt yli vuoden. 

Vuosiloman ajalta työntekijällä on oikeus saada säännönmukainen tai keskimääräinen palkkan-

sa. Vuosilomapalkan määräytymisestä säädetään tarkemmin vuosilomalaissa. Työntekijällä, 

joka sopimuksen mukaan työskentelee vähintään 14 päivänä kalenterikuukaudessa, vuosilo-

mapalkka lasketaan keskipäiväpalkan mukaan kertomalla hänen keskipäiväpalkkansa lomapäi-

vien määrän perusteella määräytyvällä kertoimella. Lyhytaikaiselle sijaiselle maksetaan vuosi-

lomakorvauksena 9 % maksetusta palkasta, kun työsuhde on kestänyt alle vuoden.  

Lomapäiviksi lasketaan arkipäivät, eli myös lauantai. Vuosilomalaissa arkipäivällä tarkoitetaan 

muita viikonpäiviä kuin sunnuntaita, kirkollisia juhlapäiviä, itsenäisyyspäivää, jouluaattoa, juhan-

nusaattoa, pääsiäislauantaita ja vapunpäivää. Vuosiloma-ajan palkka maksetaan normaalina 

palkanmaksupäivänä heinäkuun palkan yhteydessä tai työsuhteen päättyessä. 

Avustajana toimivalla perheenjäsenellä (ns. kotityöntekijällä) on vuosiloman ja vuosilomapalkan 

asemesta oikeus vuosilomalain mukaiseen vapaaseen 2 päivää kuukaudessa ja lomakorvauk-

seen (vuosilomalaki 2 §, 8 §, 16 § ja 19 §). Tämä koskee perheenjäseniä silloin, kun työnanta-

jan palveluksessa ei ole perheenjäsenten lisäksi muita työntekijöitä. Mikäli työnantajan palve-

luksessa on perheenjäsenten lisäksi muitakin työntekijöitä, määräytyy myös perheenjäsenen 

oikeus vuosilomaan ja vuosilomapalkkaan pääsäännön mukaisesti.  
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5.2. Lomaraha 

Avustajat ovat oikeutettuja Heta-liiton työehtosopimuksen mukaiseen lomarahaan. Lomarahana 

maksetaan 50 % työntekijän vuosilomapalkasta. Lomaraha lasketaan kunkin loman osuuden 

(kesäloma, talviloma) vuosilomapalkasta ja maksetaan sen yhteydessä. Lomarahan saamisen 

edellytyksenä on, että työntekijä aloittaa lomansa ja palaa lomaltaan sovittuna aikana ellei lo-

maltapaluun esteenä ole vuosilomalain 7 §:ssä mainittu tai muu hyväksyttävä syy. Lomarahaan 

ei ole oikeutta, jos työsuhde puretaan tai todetaan purkautuneeksi työsopimuslain 8 luvun mu-

kaisesti. Lomaraha maksetaan myös työsuhteen päättyessä lomakorvauksesta edellyttäen, että 

työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. 

6. PALKAN MAKSUN KESKEYTTÄMINEN/LOMAUTUS 

Työnantaja voi työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden täyttyessä lomauttaa avustajan joko 

määräajaksi tai toistaiseksi keskeyttämällä työnteon. Lomauttaminen voi tulla kyseeseen esi-

merkiksi silloin, kun työnantaja menee kuntoutukseen ja kuntouttava taho järjestää hänelle riit-

tävän avustamisen, tai jos työnantaja joutuu sairaala- tai laitoshoitoon. Kun lomautuksen vält-

tämättömyys on tullut vammaisen henkilön eli työnantajan tietoon, on hänen esitettävä avusta-

jalle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta kestosta. Lomautuksesta on 

ilmoitettava työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. 

Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti sa-

maa ilmoitusaikaa noudattaen. Mikäli avustajan työn keskeytys on vammaisen henkilön tiedos-

sa etukäteen, ei korvausta palkkauskustannuksista suoriteta, vaan avustaja tulee lomauttaa 

työnantajan toimesta edellä kuvatun mukaisesti. Mikäli avustajan työ keskeytyy äkillisesti esi-

merkiksi työnantajan ennakoimattoman sairaalahoidon takia, voidaan korvausta suorittaa enin-

tään 14 vuorokaudelta yhtäjaksoisesti. Määräaikainen työntekijä voidaan kaikissa tapauksissa 

lomauttaa vain silloin, kun hän työskentelee vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi 

oikeus lomauttaa kyseinen työntekijä. 

Koska lomautuksen ajalta ei makseta taloudellista tukea, tulee avustajan ilmoittautua työvoima-

toimistoon mahdollisimman pian lomautusilmoituksen saatuaan. Lomautusajalta on oikeus ha-

kea työttömyyspäivärahaa. Työntekijällä on lomautuksen aikana oikeus ottaa vastaan muuta 

työtä. Jos työnantaja on lomauttanut työntekijän toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn 

alkamisesta työntekijälle vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu.  
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7. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN 

Työsuhteen päättämisessä noudatetaan työsopimuslain määräyksiä ja Heta-liiton työehtosopi-

musta. Jos työnantaja tai työntekijä irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, nou-

datetaan yhden kuukauden irtisanomisaikaa. Jos irtisanottava työsuhde on kestänyt yli viisi 

vuotta, noudatetaan kahden kuukauden irtisanomisaikaa. Työsuhde voidaan kuitenkin aina 

päättää myös yhteisellä molempien osapuolten hyväksymällä sopimuksella, jolloin työsuhde 

päättyy sopimuksen mukaisesti. Mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi on suositeltava teh-

dä em. sopimus kirjallisesti. Määräaikainen työsuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa sovitun työ-

kauden päättyessä, ellei työsopimuksessa ole sovittu irtisanomismahdollisuudesta ennen mää-

räajan päättymistä. 

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta enintään 4 kuukauden 

pituisesta koeajasta. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin ilman irti-

sanomisaikaa. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa 

olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Koeajan jälkeen työsuhteen päättämisessä on 

noudatettava tiettyjä menettelytapoja ja määräaikoja.  

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen vain asiallisesta ja painavasta 

syystä. Työnantajan oikeus päättää työsuhde irtisanomalla työntekijä edellyttää työsopimuslain 

mukaisen irtisanomisperusteen olemassaoloa, esim. kun avustamisen tarve lakkaa.  Työnteki-

jästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena 

voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien vel-

voitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien 

työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviyty-

mään työtehtävistään. Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen työntekijästä johtuvasta 

syystä, on työntekijälle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen pe-

rusteista. 

Henkilökohtaisen avustajan työsuhde voi päättyä myös työntekijän itsensä irtisanoutumiseen. 

Työntekijä ei tarvitse erityistä perustetta irtisanoutumiselleen. Työntekijä on kuitenkin velvollinen 

noudattamaan edellä kuvattua irtisanomisaikaa. 

8. TYÖTERVEYSHUOLTO 

Työnantajan on järjestettävä ja kustannettava työntekijälle vähintään lakisääteinen työterveys-

huolto (työterveyshuoltolaki 4 §). Keskeinen osa lakisääteistä työterveyshuoltoa on työhönsijoi-
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tustarkastus, joka tehdään työsuhteen kestettyä vähintään 4 kuukautta. Terveystarkastuksen 

voi ostaa työterveys Akaasialta tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Työnantajan tulee tehdä kirjalli-

nen työterveydenhuoltosopimus työterveysaseman kanssa avustajan työterveyshuollon toteut-

tamisesta tapauskohtaisesti. Tämän jälkeen varataan aika työhönsijoitustarkastusta varten. 

Työnantaja maksaa ko. tarkastuksen, jonka kustannuksista Kela korvaa 60 %. Työnantaja ha-

kee Kelan korvausta työterveyshuollon ohjeiden mukaisesti työterveyshuollon laskutuksen jäl-

keen Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksella, jonka saa Kelan toimistosta. Saatu-

aan korvauspäätöksen toimittaa työnantaja siitä jäljennöksen sosiaalitoimeen, josta hänelle kor-

vataan työterveyshuollon kustannusten omavastuuosuus. Avustajalta ei saa periä maksuja laki-

sääteisestä työterveyshuollosta. Sairaanhoito ei kuulu lakisääteiseen työterveyshuoltoon, joten 

sairaustapauksissa avustajat käyttävät normaaleja kunnallisia tai yksityisiä terveyspalveluita. 
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Liite 1. 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 selvittämismenettelylaissa tarkoitettu rikosrekisteriote tilataan 

Oikeusrekisterikeskukselta. Otteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyt-

tämällä Oikeusrekisterikeskuksen sivuilla olevaa lomakepohjaa 

http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/uploads/583h5na4e6aj0.pdf.  Hakemuksen voi toimit-

taa postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Puhelimitse esitettyjä hakemuksia ei käsitellä. Otteen 

voi myös noutaa henkilökohtaisesti Oikeusrekisterikeskuksesta, jolloin on varauduttava todista-

maan henkilöllisyytensä. Rikosrekisteriote on maksullinen. 

Oikeusrekisterikeskuksen yhteystiedot ovat: 

Postiosoite: Oikeusrekisterikeskus, PL 157, 13101 Hämeenlinna 

Käyntiosoite: Birger Jaarlin katu 13, 3. krs, Hämeenlinna, palveluaika klo 9.00–16.15 

Sähköposti: oikeusrekisterikeskus@om.fi 

Rikosrekisterin puh. 029 56 65662, palveluaika klo 9.00–15.00 (otetta ei voi tilata puhelimitse) 

Vapaamuotoisessa hakemuksessa on mainittava: 

- henkilö haluaa tilata lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarvittavan ot-

teen 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. 

Sähköpostilla tehty hakemus voidaan hyväksyä myös ilman allekirjoitusta, ellei ole syytä epäillä 

hakemuksen alkuperäisyyttä tai eheyttä. Lomake/vapaamuotoinen hakemus on toimitettava 

edellä mainituilla yhteystiedoilla postitse, telekopiona tai sähköpostilla Oikeusrekisterikeskuksel-

le. 

 

 

http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/uploads/583h5na4e6aj0.pdf
mailto:oikeusrekisterikeskus@om.fi
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Liite 2. Työsopimus 
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Liite 3. 

IKAALISTEN KAUPUNKI  

Henkilökohtaisen avustajan työtuntilista _________________ kuulta   201___ 

Pvm Työn luonne (työ, opiskelu, virkistys, asiointi) kellonaika ja tunnit/pv 

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.   
 Yhteensä tunnit  

 

Ikaalinen  _____/_____201__   _________________________________________________ 

   työnantaja   avustaja 


