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1. HENKILÖKOHTAINEN APU 

Henkilökohtainen avustajatoiminta on vammaispalvelulain mukaista toimintaa. Työnantajalle ei ai- 
heudu kustannuksia avustajan palkkauksesta aiheutuviin lakisääteisiin, kohtuullisiin kustannuksiin. 
Työsuhde syntyy työnantajan ja avustajan välille. Avustaja ei ole työ- eikä oikeussuhteessa Jyväs- 
kylän kaupunkiin. Työsuhteessa sovelletaan työlainsäädännön määräyksiä (esim. Työaikalaki, Vuo- 
silomalaki) sekä Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan vahvistamaa soveltamisohjetta. 

 
Heta-liittoon kuuluva työnantaja 
Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on Heta-Liiton ja Julkisten hyvinvointialojen liitto 
JHL:n solmima valtakunnallinen työehtosopimus. Työehtosopimusta noudatetaan niissä työsuh- 
teissa, joissa työnantaja on Heta-Liiton jäsen. Työnantajan tulee tutustua sopimuksen sisältöön. 
Tietoa sopimuksesta saa Heta-liitolta. Heta-liiton jäsenmaksusta tulee toimittaa kuitti vuosittain 
vammaispalvelutoimistoon. 

2. TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA 

Avustajan hankinta 

 Työnantaja hankkii avustajan työvoimatoimiston kautta www.mol.fi, kohdasta

o Työnantajalle 
o Ilmoita avoin työpaikka 
o tai soittamalla numeroon 0295 046 006. 

 Jyväskylän kaupungin henkilökohtaisen avun palveluohjaajan kautta
o puhelin 014 266 3906 
o sähköpostilla henkilökohtainen.apu@jkl.fi 

Vakuutukset 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, työeläkevakuutus ja työttömyysvakuutus 
Jyväskylän kaupunki avaa ja maksaa vakuutukset sijaismaksajapalvelun kautta. SuoraTyö sijais- 
maksajapalvelun yhteistyökumppani on Op Vakuutus -yhtiö. Vakuutuksen sisältöön tulee työn- 
antajan tutustua osoitteessa: www.op.fi/yritykset/riskienhallinta/vakuutukset/yrittaja-ja-henki- 
losto/tyotapaturmavakuutus. Vakuutus on työnantajan ja vakuutusyhtiön välinen sopimus. Jy- 
väskylän kaupunki ei ole sopimusosapuoli. 

 
Työnantaja voi huolehtia tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen myös itse haluamaansa vakuutus- 
yhtiöön, mutta tällöin hänen on myös huolehdittava vuosittain palkkailmoitus (vuoden vaihteessa) 
vakuutusyhtiöön. Kun työnantajuus päättyy tai jos se kotikunnan vaihtuessa jatkuu eri paikkakun- 

nalla, työnantajan tulee ilmoittaa asiasta vakuutusyhtiöön. Lakisääteinen tapaturma- ja ammatti- 
tautivakuutus korvataan työnantajalle laskua/laskun kopiota ja maksukuittia vastaan. Mahdol- 
lisia vakuutusmaksupalautuksia varten tulee vakuutusyhtiöön antaa Jyväskylän kaupungin tili- 
numero FI62 5290 0220 0095 16. 

Työsopimus 

Työnantaja ja avustaja laativat keskenään kirjallisen työsopimuksen. 
Työsopimuksessa tulee olla seuraavat asiat: 

 työnantajan ja työntekijän nimet, sosiaaliturvatunnukset ja osoitteet 

 työntekijän sähköpostiosoite 

 työtehtävät 

 työn alkamisaika 

 voimassa (pääsääntöisesti toistaiseksi) 

 koeaika (enintään 6 kk) 

 palkka 

 työntekijän tilinumero 

http://www.mol.fi/
mailto:henkilökohtainen.apu@jkl.fi
http://www.op.fi/yritykset/riskienhallinta/vakuutukset/yrittaja-ja-henki-
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 työaika 

 irtisanomisaika 
 allekirjoitukset 

Lakisääteinen työterveyshuolto 

Työterveyshuolto on työterveyslakiin (1383/2001) perustuvaa ehkäisevää terveyden hoitoa. 
Työnantaja järjestää lakisääteisen työterveyshuollon avustajilleen. Velvollisuus koskee sekä vaki- 
tuisia että määräaikaisia työntekijöitä. Sen tavoitteena on varmistaa työympäristön turvallisuus 
ja terveellisyys. 

 
Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät: 

 työpaikan terveysvaarojen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla 

 työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset ja työhöntulotarkastus 

 työkykyä ylläpitävä toiminta 

 työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus 

 työntekijöiden kuntoutukseen ohjaaminen 

Vammaispalvelulain nojalla korvataan ainoastaan lakisääteinen työterveyshuolto. 

Lakisääteisen työterveyshuollon piiriin eivät kuulu: 

 avustajan sairastumisesta johtuvat lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanottokäynnit 

 sairauslomatodistukset 

 erikoislääkäritasoinen sairaanhoito 

 laboratoriopalvelut 

 muun ammattihenkilön antamaa sairaanhoito tai terveydenhuolto. 

Työnantaja voi sopia työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä valitsemansa palveluntuottajan 
kanssa. 

 

Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen 
Työterveys laskuttaa työnantajaa. Työnantaja maksaa työterveyshuollon laskut ensin kokonai- 
suudessaan. Tilikauden (kalenterivuoden) jälkeen kuuden (6) kuukauden kuluessa työnantajan 
tulee hakea työpaikkaterveydenhuollon kustannuksiin korvauksen Kelalta lomakkeella SV 98a 
TTH (hakemuksen täyttöohje lomake SV 101a TTH). Kansaneläkelaitos korvaa työnantajalle 60 
% kustannuksista (Lakimuutos 1.1.2020 alkaen). Loppuosa kustannuksista korvataan 
vammaispalveluista työnantajalle Kelan päätöstä vastaan. 

3. TYÖAIKA 

Työsuhteessa noudatetaan yleistä työaikalakia. Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuoro- 
kaudessa ja 40 tuntia viikossa. Jaksotyönä tehtäessä viikoittainen 40 tunnin työaika tasoitetaan 
enintään kolmen viikon pituisena ajanjaksona, kuitenkin niin, ettei työnantajan päätöksessä 
oleva myönnetty tuntimäärä kuukaudessa ylity. (Työaikalaki 5 §.) Työvuorosuunnittelu tehdään 
kaksi viikkoa etukäteen. 

 

Työtuntilistat 
Toteutuneet työtunnit merkitään työtuntilistaan. Työnantaja huolehtii siitä, että avustajan teke- 
mät työtunnit sekä työaikalisät ovat sosiaalityöntekijän päätöksen mukaisia, eivätkä tunnit ylitä 
enimmäistuntimääriä. Työnantaja on velvollinen korvaamaan avustajalle mahdolliset päätök- 
sestä poikkeavat työtunnit. 
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Päivittäinen ja ulkopuolinen avustaminen 
 

Päivittäinen avustaminen: 
Päivittäisillä toimilla tarkoitetaan esim. avustaminen pukeutumisessa, hygienian hoidossa, vaate- 
ja ruokahuollossa, kauppa-asioinneilla. (jos on kotihoitoa myönnetty henkilökohtaisena apuna, 
voi olla, että jotakin näistä on määritelty heidän tehtäväkseen, se mainitaan päätöksessä erik- 
seen) 

 
Ulkopuolinen avustaminen 30 h/kk: 
Ulkopuolisella avustamisella tarkoitetaan vapaa-ajalle myönnettävää avustamista kotona ja ko- 
din ulkopuolella tapahtuviin harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisten suh- 
teiden ylläpitämiseen 

 

Palkkojen maksu työntekijöille 
Jyväskylän kaupunki huolehtii työnantajan puolesta avustajan palkanmaksun työtuntilistojen 
perusteella. Avustajien palkanmaksu hoidetaan SuoraTyö sijaismaksujärjestelmän avulla. 
Sijaismaksajapalvelun kautta ilmoitetaan työntekijän tulotiedot verohallinnon tulorekisteriin eri 
viranomaisten tarpeita varten. 

 
Työntekijä saa palkkalaskelman ensisijaisesti sähköpostiin. Tätä varten sähköpostiosoite tulee il- 
moittaa tuntilistassa vammaispalveluun. Jos avustajalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköpostia, 
palkkalaskelma lähetetään postitse kotiin. 

 
Ateriakorvaukset matkan ajalta koskevat vain niiden työnantajien avustajia, jotka kuuluvat Heta- 
Liittoon. Ateriakorvaukset maksetaan suoraan avustajille palkanmaksun yhteydessä. 

 
Työtuntilistojen palautus 
Tarkastetut ja allekirjoitetut työtuntilistat toimitetaan vammaispalvelutoimistoon viimeistään 
jokaisen kuukauden 3. päivä. Palkanmaksupäivä on kuukauden 15. päivä tai edeltävä 
pankkipäivä. Työtuntilistan voi palauttaa myös heti kyseisen kuukauden työvuorojen 
toteuduttua. Puutteellisesti täytetyt ja myöhässä saapuneet työtuntilistat voivat viivästyttää 
palkanmaksua. Työnantajan halutessa palkat voidaan maksaa kaksi kertaa kuukaudessa. 
Työjakson 1.-15. päivä työtuntilistat toimitetaan 18. päivään mennessä. Palkanmaksu on silloin 
kuukauden viimeinen pankkipäivä. Ensimmäisen työtuntilistan mukana toimitetaan työntekijän 
verokortti ja kopio työsopimuksesta vammaispalveluun. 

4. HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN SAIRAUSLOMA 

Sairastuessaan avustaja hakeutuu oman alueensa terveyskeskukseen, opiskelijaterveydenhuol- 
toon tai muuhun valitsemaansa terveydenhuollon pisteeseen. Sairauslomatodistus toimitetaan 
työnantajalle, joka toimittaa sen työvuorolistan mukana vammaispalveluun. Työnantaja hankkii 
sijaisen avustajan sairausloman ajaksi. 

Avustajan sairausloma-ajalta korvataan etukäteen laaditun työvuorolistan mukaisesti enintään 
8 h/päivä (perustuntipalkan mukaisesti). Sairausajaksi lasketaan sairastumispäivä ja enintään 9 
sitä seuraavaa arkipäivää. Avustajalle, jonka työsuhde on kestänyt alle kuukauden, maksetaan 
työkyvyttömyys ajalta 50% palkasta. Mikäli työkyvyttömyysaika kestää yli 9 päivää, työntekijä 
hakee sairauspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta. 

Avustajan lapsen sairastuminen 

Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan alle 10 vuotiaan lapsen sai- 
rastuessa äkillisesti, avustajalla on oikeus saada enintään kolme työpäivää tilapäistä palkatonta 
hoitovapaata lapsen hoitoon tai lapsen hoidon järjestämiseksi. Avustajalla ei ole oikeutta palk- 
kaan työstä poissaoloajalta. 
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5. AVUSTAJAN LOMAUTTAMINEN 

Henkilökohtaiset avustajat ovat lomautettuina ennalta tiedettävien sairaala- ja kuntoutusjakso- 
jen aikana. Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle kirjallisesti lomautuksesta kaksi viikkoa en- 
nen lomautuksen alkamista. 

Työnantajan sairastuttua äkillisesti, esim sairaalahoitoon siirtyminen, työnantaja antaa työnteki- 
jälle välittömästi ilmoituksen lomautuksesta. Henkilökohtaisen avun palvelun lakattua tulee 
työnantajan tai hänen asioiden hoitajan lomauttaa työntekijät välittömästi. Korvausta makse- 
taan enintään 14 vuorokautta (perustunneilta suunniteltujen työvuorojen mukaan, kuitenkin 
enintään 8 h/pv). 

6. AVUSTAJAN LOMAT, 8§ VAPAA JA SIJAISTUS 

Vuosiloman ansainta 
Avustajan lomaan ja lomakorvauslaskentaa sovelletaan Vuosilomalakia 162/2005. 

 

Vuosiloma 
Lomamääräytymisvuosi 1.4. – 31.3. 
Lomamääräytymiskuukaudessa tulee työpäiviä olla vähintään 14 päivää tai työtunteja vähintään 
35. Alle vuoden työsuhde on lomakertymä 2 arkipäivää ja yli vuoden työsuhteessa 2,5 päivää 
jokaista lomanmääräytymiskuukautta kohti. Vuosilomakorvaukset maksetaan lomien yhtey- 
dessä. 

 

Vuosilomalain 8 § vapaa 
Työntekijällä, joka sopimuksen mukaan tekee kaikkina kalenterikuukausina työtä alle 14 päivää 
tai 35 tuntia, on oikeutettu neljän viikon yhtäjaksoiseen vapaaseen työsuhteen kestettyä vuoden. 
Kertymä on siis aina 2 päivää kuukaudessa, vaikka työsuhde kestäisi yli vuoden. Vapaan ajalta ei 
makseta palkkaa, vaan sen ajalta saa lomakorvauksen. Lomakorvaus maksetaan kesäkuun palkan 
yhteydessä. 

 

Sijaisen palkkaaminen 
Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus palkata sijainen avustajan vuosilomalain mukaisen lo- 
man/vapaan ajaksi. Vakituisen työtekijän tuntilistaan merkitään vuosiloma (ks työtuntilistan täyt- 
tämisohje). Työnantaja solmii avustajan sijaisen kanssa määräaikaisen työsopimuksen, jossa 
määräaikaisuuden perusteeksi merkitään sijaisuus. 

7. VAROITUS 

Jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteestaan johtuvia velvoitteita, voi työnantaja antaa hänelle 
varoituksen. Työnantaja voi päättää työsuhteen toistuvien laiminlyöntien vuoksi, mutta pääsään- 
töisesti irtisanomista ei saa toteuttaa ennen kuin työntekijälle on varoituksella annettu mahdol- 
lisuus korjata menettelynsä. Mikäli työsuhde halutaan päättää toistuvien laiminlyöntien vuoksi, 
tulee työnantajan pystyä osoittamaan, että varoitus on annettu. Tämän johdosta on sekä työn- 
antajan että työntekijän edun mukaista, että varoitus annetaan kirjallisesti. Työnantaja voi pyy- 
tää työntekijää allekirjoituksellaan vahvistamaan, että varoitus on vastaanotettu. Työntekijän al- 
lekirjoitus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työntekijä olisi hyväksynyt varoituksessa esille tuodut 
seikat oikeiksi. 

 
Jotta annettu varoitus täyttäisi sen tarkoituksen, tulisi siihen kirjata vähintään 

 konkreettinen kuvaus työntekijän sopimuksen vastaisesta käyttäytymisestä

 selvitys niistä velvollisuuksista, joita työntekijä on rikkonut

 selkeä vaatimus käyttäytymisestä tulevaisuudessa sovittujen sääntöjen mukaisesti

 yksiselitteinen ilmoitus toistuvan, samankaltaisen moitittavan käyttäytymisen seurauksista.
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Varoitukselle ei ole säädetty voimassaoloaikaa. Arvio varoituksen kestosta tehdään tapauskoh- 
taisesti ja siihen vaikuttaa työntekijän rikkomuksen tai laiminlyönnin vakavuus. Työsuhde voi- 
daan päättää ilman varoitusmenettelyä, jos työntekijän rikkomus on niin vakava, että työnanta- 
jalta ei voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista. Työsuhdetta päätettäessä varoituk- 
seen voidaan vedota vain silloin, kun irtisanominen johtuu saman tyyppisestä syystä kuin mistä 
varoitus on annettu. 

8. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN (Työsopimuslaki 55/2011) 

Vaikeavammaisen henkilön ja hänen henkilökohtaisen avustajansa välisen työsopimuksen päätty- 
miseen noudatetaan työsopimuslain säännöksiä (Työsopimuslain 5-8 luvut) ja tehdyssä työsopi- 
muksessa sovittuja ehtoja. 

 
Työsopimus voidaan irtisanoa tai purkaa. Työnteko ja palkanmaksu voidaan myös keskeyttää lo- 
mauttamalla työntekijä. Työsuhteen päättymisestä on ilmoitettava viimeistään seuraavan työtun- 
tilistojen palauttamisen yhteydessä. 

 
Työsopimuksen purkaminen koeajalla 
Työnantaja tai työntekijä voi purkaa työsopimuksen päättymään heti, työsopimukseen merkityn 
koeajan aikana. Koeajasta on oltava ehto työsopimuksessa. Koeaika voidaan tehdä korkeintaan 
6 kuukauden mittaiseksi. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkein- 
taan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. 

 

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen purkaminen 
Toistaiseksi oleva työsopimus päätetään työnantajan tai työntekijän tietoon saatetulla irtisanomi- 
sella kirjallisesti. Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. 
Työnantajan kuoleman yhteydessä irtisanomisaika on 14 päivää. 

 
Jollei alan työehtosopimuksessa ole muita määräyksiä ja jos osapuolet eivät ole sopineet työsopi- 
muksessa irtisanomisajasta, niin irtisanomisajat määräytyvät työsopimuslain mukaan seuraavasti: 

 
 

TYÖNANTAJAN IRTISANOESSA TYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUESSA 

Työsuhteen pituus Irtisanomisaika Työsuhteen pituus Irtisanomisaika 

0-1 vuotta 14 pv 0-5 vuotta 14 vrk 

1-4 vuotta 1 kk yli 5 vuotta 1 kk 

4-8 vuotta 2kk   

8-12 vuotta 4 kk   

yli 12 vuotta 6 kk   
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9. YHTEYSTIEDOT

Jyväskylän kaupunki
Vammaispalvelut 
Ylistönmäentie 33 c, 4 krs 
40500 Jyväskylä 

sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi 

Toimisto 
Soittoajat 
yhteinen sähköpostiosoite:  
vammaispalvelutsto@jyvaskyla.fi 

maanantai - perjantai klo 10:00 – 12:00 

toimistovastaava Kirsti Karjalainen 
toimistosihteeri Riitta Vihinen 
toimistosihteeri Erja Matilainen
toimistosihteeri Seija Rautiainen

014 266 3891 
014 266 3907 
014    266   3904
014    266   3908

Sosiaalityöntekijät 
Hilja Ryynänen  
Maria Heikkinen 
Suvi Hirvimäki 
Terhi Tiitto 

014 266 3898 
014 266 3900 
014 266 9002 
014 266 3905 

Palveluohjaaja 
Soittoaika  
Mari Mäkelä 

maanantai - perjantai klo 9:00 – 12:00 
014 266 3906 

mailto:etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi
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10. OHJE TYÖNTEKIJÄLLE 

Henkilökohtaisessa avustajatoiminnassa työsuhde syntyy työnantajan ja avustajan välille. Avustaja 
ei ole kunnan työntekijä eikä hänellä ole oikeussuhdetta kuntaan. 

 
Henkilökohtaisen avustajan työtehtäviin kuuluu vammaisen henkilön avustaminen tämän kotona 
ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnalli- 
sessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Avustaminen kohdistuu ko- 
tona ja kodin ulkopuolella niihin teknisiin toimiin, jotka vammainen henkilö tekisi itse, mutta ei 
niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. 

Työsopimus 

Työnantaja ja avustaja laativat keskenään kaksi samanlaista kirjallista työsopimusta yksi työnanta- 
jalle ja yksi työntekijälle. 

 

Työsopimuksessa tulee kirjata seuraavat asiat: 

 työnantajan nimi, sosiaaliturvatunnus ja osoite

 työntekijän nimi, sosiaaliturvatunnus ja osoite
 työntekijän sähköpostiosoite

 työtehtävät

 työn alkamisaika

 voimassa pääsääntöisesti toistaiseksi

 koeaika (enintään 6 kk)

 palkka

 työntekijän tilinumero

 työaika

 irtisanomisaika

 allekirjoitukset

Työaika ja työtuntilistat 

Työsuhteessa noudatetaan yleistä työaikalakia. Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuoro- 
kaudessa ja 40 tuntia viikossa. Tehtäessä jaksotyötä viikoittainen työaika tulee (40h) tulee tasoittaa 
enintään kolmen viikon pituisena ajanjaksona (Työaikalaki 5§). Työnantaja hankkii riittävästi työn- 
tekijöitä niin, ettei ylitöitä tarvitse teettää. 

 

Tulevat työvuorot suunnitellaan vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Sekä työnantaja että työntekijä 
allekirjoittavat työtuntilistat, joihin on merkitty toteutuneet avustustunnit (ks työtuntilistan täyttö- 
ohje). Työnantaja toimittaa allekirjoitetut työtuntilistat tehdyn työkuukauden lopussa tai seuraa- 
van kuukauden alussa viimeistään 3 päivä vammaispalvelutoimistoon. 

Palkanmaksu 

Tuntipalkka on Jyväskylän perusturvalautakunnan hyväksymän soveltamisohjeen mukainen. Palkka 
maksetaan takautuvasti edellisen kuukauden tehdyistä työtunneista seuraavan kuukauden 15 
päivä. Työsuhteen päättyessä palkka maksetaan seuraavana normaalina maksupäivänä. Vuosilo- 
mapalkka/-korvaus maksetaan lomien yhteydessä. Myöhästyneet ja puutteellisesti täytetyt työtun- 
tilistat voivat viivästyttää palkanmaksua. 
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Henkilökohtaisen avustajan sairausloma 

Sairausajan palkka maksetaan ainoastaan avustajaa koskevasta sairaudesta. Sairastues- 
saan avustaja käy joko oman alueensa terveysasemalla, opiskelijaterveydenhuollossa tms. 
Avustaja näyttää työnantajalle sairauslomatodistuksen ja sen jälkeen sairauslomatodistus 
toimitetaan vammaispalveluun. 

 
Sairausajalta korvataan etukäteen laaditun työvuorolistan mukaisesti enintään 8h/pv (perustunti- 
palkan mukaisesti). Sairausajaksi lasketaan sairastumispäivä ja enintään 9 sitä seuraavaa arkipäivää. 
Ylimenevältä ajalta työntekijä hakee sairauspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta. Alle kuukauden 
kestäneissä työsuhteissa sovelletaan 50 %:n palkkasääntöä. 

Työntekijän lomauttaminen 

Työnantaja lomauttaa henkilökohtaiset avustajansa ennalta tiedettyjen sairaala- ja kun- 
toutusjaksojen ajaksi. Työnantaja ilmoittaa lomautuksesta avustajille kaksi viikkoa ennen 
lomautuksen alkamista. 

 

Jos työnantaja sairastuu äkillisesti tai avustajan tarve lakkaa äkillisesti, työnantaja antaa 
avustajalle välittömästi ilmoituksen lomautuksesta. Lomautusajalta korvataan etukäteen 
laaditun työvuorolistan mukaan enintään 8h/päivä ensimmäisen 14 vrk ajalta. 

Työsuhteen päättyminen 

Työsuhteen päättyminen on ilmoitettava vammaispalveluun viimeistään työtuntilistan pa- 
lauttamisen yhteydessä. Työnantaja kirjoittaa avustajalle työtodistuksen. 



9 
 

11. TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET LYHYESTI 

Avustajan hankinta ja tehtävät työsuhteen alussa 
 TE-keskuksen kautta www.mol.fi tai puhelinnumero 0295 046 006 

 Jyväskylän kaupungin henkilökohtaisen avun palveluohjauksen kautta p. 014 266 3906 

 Työsopimuksen teko avustajan kanssa 

 Avustajan verokortti, työsopimuskopio toimitetaan ensimmäisen kuukauden työtuntilistojen mukana vam- 
maispalveluun. 

Lakisääteinentyöterveys 
 Lakisääteisen työterveyshuollon hankkiminen valitulta palveluntuottajalta (ei avustajan sairaustapauksiin) 

 Korvausten hakeminen Kelalta 

Työvuorosuunnittelu ja työtuntilistojen täyttäminen 
 työvuorosuunnittelu kaksi viikkoa etukäteen 

 työnantaja ja työntekijä allekirjoittavat toteutuneet työtuntilistat 

 työtuntilistojen toimitus vammaispalvelutoimisoon 

Avustajan sairastuessa 
 avustajan sairauslomatodistuksen tarkistaminen 

 todistuksen lähettäminen vammaispalvelutoimistoon työtuntilistan mukana 

Avustajan lomautus 
 ennalta tiedettävien sairaala- ja kuntoutusjaksojen aikana lomautus kaksi viikkoa ennen lomautuksen alka- 

mista 

 äkillinen lomautus kirjallisesti ensimmäisestä päivästä alkaen 

Työsuhteen päättäminen 
 ilmoitus työsuhteen päättymisestä vammaispalveluun, viimeistään työtuntilistojen palauttamisen yhtey- 

dessä kts. irtisanoutumisajat 

 
Heta-liiton työnantaja 

 
Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on Heta-Liiton ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 
JHL:n solmima valtakunnallinen työehtosopimus. Työehtosopimusta noudatetaan niissä työsuh- 
teissa, joissa työnantaja on Heta-Liiton jäsen. Työnantajan tulee tutustua sopimuksen sisältöön. 
Lisätietoja sopimuksesta saa Heta-liitolta. 

http://www.mol.fi/

