
16. joulukuuta 2015

Terveisiä	HENKKAsta!	

HENKKAn	loppuvuoden	7edote	2/2015	on	ilmestynyt.	

Haluamme	muistu@aa	edelleen	työnantajia	ja	työntekijöitä	
työsuhteeseen	lii@yvistä	tärkeistä	asioista.		

Voimassaolevan	Heta-liiton	ja	JHL:n	välisen	18.3.2013	

allekirjoitetun	työehtosopimuksen	mukaan	henkilökohtaisten	

avustajien	palkkoja	koroteAin	0,4	prosenAa	1.10.2015	alkaen.	

Uudeksi	7litoimistoksi	Econian	7lalle	on	vali@u	HR	Hoiva	Oy,	
joka	hoitaa	avustajien	palkanlaskennan	1.1.2016	alkaen.	
Kaikille	henkilökohtaisen	avun	työnantajille	on	mennyt	7edote	
ja	ohjeet	7litoimiston	vaihtumisesta.	Henkilökohtaisille	
avustajille	on	EedoteGu	asiasta	sähköposEtse.	YhteysEedot:	
Susanna	From,	puhelin	040	149	5112,	sähköposE	
susanna.from@hrhoiva.fi	ja	talous@hrhoiva.fi,	faksi	09	611	240,	
osoite	HR	Hoiva	Oy,	AsemaEe	2,	01300	Vantaa.	TunElistoja	ja	
kirjekuoria	saa	lisää	Elitoimistosta.	

HR	Hoiva	Oy	tulee	tarjoamaan	kaikille	henkilökohtaisen	
avustajan	työnantajille	oman	sähköpos8osoi9een,	jonka	avulla	
palkkahallinto	voidaan	hoitaa	joustavas8	ja	tehokkaas8.	Tämä	
on	työnantajille	ilmainen	palvelu,	ja	tätä	sähköpos8a	voi	
käy9ää	muuhunkin	tarkoitukseen.	

Sähköpos8osoi9eet	ovat	HR	Hoiva	Oy:n	hallinnassa	ja	omalla	
palvelimella,	jolloin	yhteydenpito	on	turvallista	ja	sala9ua.	Jos	
haluat	HR	Hoiva	Oy:n	sähköpos8palvelujen	piiriin,	ilmoitathan	
halukkuutesi	asiakaspalveluun	joko	sähköpos8lla,	puhelimitse,	
teks8vies8llä	tai	kun	lähetät	tun8listan	HR	Hoiva	Oy:lle.	
Tarkemmat	ohjeet	myöhemmin.	

HUOM!	Uusi	verkkosovellus	avustajapor7n	7lalle	on	
kehi@eillä.	Kaikki	yli	vuoden	käy@ämä@öminä	olleet	avustajien	
käy@äjätunnukset	suljetaan,	jollet	toisin	ilmoita	10.1.2016	
mennessä.	Ilmoita	myös,	jollet	ole	enää	käyte@ävissä	
avustajan	tehtäviin	ja	haluat,	e@ä	7etosi	poistetaan	
avustajapor7sta.	Lisä7etoja	uudistuksesta	myöhemmin.	
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1.	 Työnantajan	oikeudet	ja	vastuut	

Työnantajan	ja	työntekijän	oikeuksista	ja	velvollisuuksista	säädetään	työsopimuslaissa	ja	muussa	
työlainsäädännössä	(kts.	Perehdytyskansio	kohta	8,	oikeudet	ja	velvollisuudet).			

a)	 Työsopimus	

Jokaisen	avustajan	kanssa	on	tehtävä	kirjallinen	työsopimus.	Työsopimus	tehdään	kolmena	
kappaleena,	joista	yksi	jää	työnantajalle,	yksi	avustajalle	ja	yksi	toimitetaan	Elitoimistoon.	Kopio	
jokaisesta	voimassa	olevasta	työsopimuksesta	(myös	sijaisten)	on	toimite@ava	7litoimistoon,	
koska	vain	siten	Elitoimisto	Eetää	ne	työsuhteet,	joihin	palkanmaksu	perustuu.	Vakituiselle	
sijaiselle	voi	tehdä	työsopimuksen,	johon	kirjataan,	eGä	työntekijä	tulee	töihin	tarviGaessa	
esimerkiksi	vakituisen	avustajan	sijaiseksi,	tällaisesta	työsuhteesta	tehdään	toistaiseksi	voimassa	
oleva	työsopimus.	Näin	jokaisesta	lyhyestä	työsuhteesta	ei	tarvitse	tehdä	erillistä	työsopimusta.	
Kun	tällainen	työsuhde	pääGyy	kokonaan,	on	siitä	tehtävä	ir7sanomis-/ir7sanoutumisilmoitus.	
Silloin	työsuhde	pääGyy	ja	Elitoimisto	maksaa	avustajalle	hänen	saatavansa	työsuhteesta	(esim.	
lomaraha).		

Vaikka	henkilökohtaisen	avun	päätös	olisi	määräaikainen,	niin	työsopimus	tehdään	pääsääntöisesE	
toistaiseksi	voimassa	olevana.	Määräaikaisen	työsopimuksen	tekoon	on	oltava	perusteltu	syy,	
esimerkiksi	vakinaisen	avustajan	sijaisuus,	tai	avustajan	omasta	pyynnöstä	tehtävä	määräaikainen	
työsopimus.	Työsopimuksessa	on	sovi@u	vai7olovelvollisuudesta,	jota	sekä	työnantajan	e@ä	
työntekijän	on	noudate@ava	myös	työsuhteen	pääty@yä.		

b)	 Työtehtävät	

	Työntekijän	pääasialliset	tehtävät	kirjataan	työsopimukseen.	Työtehtävät,	niiden	toteutustavan	
sekä	hyväksy@ävän	laadun	määri@ää	työnantaja.	(kts.	Perehdytyskansio	kohta	8,	oikeudet	ja	
velvollisuudet).	Yksityiskohtaisia	lueGeloita	ei	voi	olla,	muGa	erityistarpeet	on	kerroGava,	
esimerkiksi	kukkien	istutus,	koiran	hoito,	eri	työntekopaikat	(koE,	koulu,	työpaikka,	mökki,	
harrastukset	ym.).		Avustaja	ei	ole	ko7apulainen	vaan	myös	muu	perhe	avuste@avan	henkilön	
lisäksi	osallistuu	esimerkiksi	ko7töihin	normaalis7.	TyöhaastaGeluElanteessa	on	syytä	tuoda	esiin	
mahdollinen	avustajan	rokotustarve	työnantajan	terveydenElan	vuoksi	(esimerkiksi	kausi-
influenssa-,	jäykkäkouristus-	tai	hepaEiArokotukset).	Työnantaja	vastaa	avustajan	
rokotuskustannuksista,	samoin	työtehtävistä	johtuvista	matka-	ja	majoituskuluista	sekä	esimerkiksi	
elokuva-,	konserA-	ja	teaGerilipuista.	

Mikäli	työsopimus	tehdään	työnantajana	toimivan	vammaisen	henkilön	edustajan	ja	
henkilökohtaisen	avustajan	välillä,	on	työsopimuksessa	mainiGava,	miten	työnjohto-oikeus	jaetaan	
työnantajan	ja	avusteGavan	vammaisen	henkilön	välillä.			

Työaika	

c)	 Säännöllinen	työaika	on	enintään	8	tunEa	vuorokaudessa	ja	40	tunEa	viikossa	tai	ennen	
Henkilökohtaisia	avustajia	koskevan	valtakunnallisen	työsopimuksen	voimaantuloa	soviGu	
lyhyempi	työaika.	Jos	työnantaja	kuuluu	Henkilökohtaisten	avustajien	työnantajaliiGoon	(Heta-
liiGo)	on	hänellä	oikeus	käyGää	työajan	tasoiGumisjaksoja.	TasoiGumisjakson	sisällä	ei	minkään	
työviikon	työaika	saa	kuitenkaan	yliGää	48	tunEa.	

d)	 Jos	työsopimukseen	on	merkiGy	kiinteä	tunEmäärä	esimerkiksi	40+30=70	tunEa,	kuuluu	
avustajan	saada	palkka	koko	70	tunnilta	riippuma@a	siitä,	käy@ääkö	työnantaja	kaikki	tunnit	vai	
ei.	Kaikki	työtunnit	tulisi	kuitenkin	olla	merki@yinä	työvuorolue@eloon.	Mikäli	työtunteja	jää	
käyGämäGä	ja	palkanlaskijalle	menevä	tunElista	jää	alle	sovitun	70	tunnin,	tulisi	tunElistaan	kirjata	
maininta	siitä,	eGä	”lisäksi	maksetaan	työsopimuksen	mukainen	x	tun7määrä”.		
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JoGa	vajaita	tunElistoja	ei	synny,	työtunnit	voidaan	merkitä	työsopimukseen	esimerkiksi	enintään	
30	tunEa	kuukaudessa	tai	20-30	tunEa	kuukaudessa,	jolloin	työtunteja	on	vähintään	20	tunEa	ja	
enintään	30	tunEa	kuukaudessa.	

e)	 Työsuhteen	pää@yminen	

Toistaiseksi	voimassa	olevissa	työsuhteissa	koeaika	on	neljä	kuukau@a.	Tänä	aikana	kumpi	
tahansa	osapuoli	voi	purkaa	työsopimuksen	pää@ymään	he7.	Tämän	jälkeen	irEsanomisaika	on	
yhden	kuukauden	ja	jos	työsuhde	on	kestänyt	yli	viisi	vuoGa,	on	irEsanomisaika	kaksi	kuukauGa.	
Alle	kahdeksan	kuukauden	pituisissa	määräaikaisissa	työsuhteissa	koeajan	pituus	saa	olla	enintään	
puolet	työsuhteen	kokonaiskestosta.	Määräaikainen	työsuhde	pääGyy	ilman	irEsanomisaikaa	
sovitun	työkauden	pääGyessä,	ellei	työsopimuksessa	ole	soviGu	irEsanomismahdollisuudesta	
ennen	määräajan	pääGymistä.	

Avustaja	voi	irEsanoutua	työstään	irEsanomisaikaa	noudaGaen.	Työnantajalla	täytyy	olla	vahvat	
perusteet	työsuhteen	pää@ämiseen.	Esimerkiksi	sairauslomalla	olevaa	avustajaa	ei	voi	ir7sanoa	
ilman	pätevää	syytä.	Lai@omasta	ir7sanomisesta	voi	aiheutua	työnantajalle	useiden	tuhansien	
(jopa	kymmenien	tuhansien)	eurojen	korvausvelvoi@eet.	TYÖNANTAJA,	JOS	OLET	
PÄÄTTÄMÄSSÄ	TYÖSUHDETTA	AVUSTAJASI	KANSSA,	OTA	ENSIN	YHTEYS	HENKKAAN	TAI	
SUORAAN	LAKINEUVONTAAN	(Heta-liiton	ja	Kynnys	ry:n	yhteysEedot	jäljempänä).	Neuvomme	
mielellämme	työsuhdeGa	koskevissa	asioissa.	Jos	työsuhde	pääGyy,	muista	ilmoiGaa	
Elitoimistoon.	Muista	ilmoiGaa	myös	vanhat,	jo	pääGyneet	työsuhteet.	

Työnantajan	kuolema	ei	päätä	työsuhde@a.	Työantajan	kuolinpesän	on	irEsanoGava	työsuhde.	
Jos	työnantajalla	ei	ole	lähiomaisia,	irEsanomisen	voi	työnantajan	puolesta	(psta)	allekirjoiGaa	
esimerkiksi	kunnan	vammaispalvelut.	

Lisäleh7	
Työsopimukseen	 tulevat	 pienet	 muutokset,	 esimerkiksi	 henkilökohtaisen	 avun	 muuGuneiden	
tunEmäärien	 kirjaamiseksi	 voidaan	 käyGää	 Lisälehteä	 (lomake	 löytyy	 internet-sivuiltamme).	
Tällöin	 ei	 koko	 työsopimusta	 tarvitse	 tehdä	 uudelleen.	 LisälehE	 tehdään	 työnantajalle	 ja	
avustajalle.	 Kunnan	 vammaispalvelut	 läheGävät	 henkilökohtaisen	 avun	 tunEmäärien	 muutokset	
Elitoimistoon.	

f)	 Poissaolot	

Työntekijän	on	ensisijaisesE	soiGamalla	ilmoiteGava	työnantajalle	työkyvyGömyydestään	heE	sen	
todeGuaan.	Samoin	on	ensisijaisesE	soiGamalla	ilmoiteGava	sairauspoissaolon	kesto	
mahdollisimman	pian	siitä	Eedon	saatuaan.	Sairauspoissaolotodistukset	ja	-selvitykset	on	
toimite@ava	viipymä@ä	työnantajalle.	

Kopio	sairauslomatodistuksesta	on	toimiteGava	Elitoimistoon	tunElistan	mukana,	joGa	avustajalle	
maksetaan	palkka	sairauspäiviltä.	Todistus	tarvitaan	ensimmäisestä	sairauspäivästä	lähEen.	
Sairauslomatodistuksen	voi	toimiGaa	myös	sähköposElla	skannaGuna	tunElistan	liiGeenä.	
Työsopimuslain	mukaisesE	avustajalle	maksetaan	palkka	sairastumispäivältä	ja	sitä	seuraavilta	
yhdeksältä	arkipäivältä,	mikäli	työsuhde	on	kestänyt	yli	kuukauden.	Jos	avustajan	työsuhde	on	
kestänyt	alle	kuukauden,	korvataan	sairausajan	palkkana	50	%	avustajan	palkasta.	Työntekijä	
hakee	itse	palkaGomalta	sairausajalta	korvauksen	Kelalta.	

g)	 Lomautusilmoitus	esimerkiksi	työnantajan	kuntoutuksen	ajaksi	on	anneGava	avustajalle	14	pv	
ennen	lomautuksen	alkua	kirjallisena	(lomake	löytyy	internet-sivuiltamme).	Lomautusilmoitus	on	
toimiteGava	myös	Elitoimistoon.	Lomautuksen	ajalta	avustajalle	ei	makseta	palkkaa.	Avustajalla	on	
oikeus	oGaa	lomautuksen	ajaksi	muuta	työtä	tai	ilmoiGautua	työnhakijaksi	ja	hakea	
työGömyyspäivärahaa.	
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Silloin	kun	työnantaja	joutuu	sairaalaan	ennalta	arvaamaGomasta	syystä	(äkillinen	sairastuminen),	
ei	lomautuksesta	ole	voitu	antaa	ilmoitusta	etukäteen,	vaan	työnantaja	voi	ilmoiGaa	
lomautuksesta	vasta	joutuessaan	sairaalaan.	Tällöinkin	noudatetaan	14	päivän	ilmoitusaikaa	ja	
työntekijällä	on	oikeus	saada	palkkansa	tuolta	ajalta	riippumaGa	siitä,	onko	työnantajalla	tarjota	
hänelle	töitä	vai	ei.	Palkan	maksamisen	edellytyksenä	on,	eGä	työntekijä	on	työnantajan	
käyteGävissä	tuon	14	päivän	aikana.	Jos	työnantaja	ei	tarvitse	avustajaa	sairaalassa,	voi	hän	
teeGää	avustajalla	hänen	tavanomaisia	tehtäviään	avusteGavan	kotona	tai	esimerkiksi	kauppa-	ja	
apteekkiasioinEa.	

h)	 Työnantaja	suunni@elee	ja	lai@aa	näkyville	työvuorot	hyvissä	ajoin,	viimeistään	viikkoa	ennen	
siinä	tarkoitetun	ajanjakson	alkamista.	TyövuorolueGeloa	voidaan	muuGaa	vain	soviGaessa	tai	
työn	teeGämisedellytyksissä	tapahtuvan	ennalta	arvaamaGoman	muutoksen	takia.	Myös	viimeksi	
mainitussa	Elanteessa	muutoksesta	on	pyriGävä	sopimaan	ja	siitä	tulee	ilmoiGaa	työntekijälle	
mahdollisimman	varhain.	Työvuoromuutoksista	on	ilmoiteGava	vähintään	viikkoa	aikaisemmin.	
TyövuorolueGelosta	on	käytävä	ilmi	työntekijän	työ-	ja	vapaapäivät,	säännöllisen	päiviGäisen	
työajan	alkamisen	ja	pääGymisen	ajankohdat	sekä	ruokatauko,	mikäli	työntekijä	voi	sen	aikana	
vapaasE	poistua	työpaikaltaan.		Työvuorolistat	on	hyvä	tehdä	vähintään	kahdeksi	viikoksi	
eteenpäin.	MuistaGehan	kunnioiGaa	toistenne	vapaa-aikaa.	

Jos	työvuoron	pituus	yliGää	6	tunEa,	varataan	työntekijälle	mahdollisuus	ruokailuun	työaikana.	
Työntekijälle	järjestetään	työvuoron	aikana	mahdollisuus	yhteen	työaikana	pideGävään	
kahvitaukoon	kutakin	täyGä	neljää	tunEa	kohden.	Katso	tarkemmin	Henkilökohtaisia	avustajia	
koskeva	työehtosopimus	6	§	TyövuorolueGelo	ja	7	§	Lepoajat.	

i)	 Työnantajan	ja	(mielellään	myös)	työntekijän	allekirjoiGaman	tunElistan	voi	toimiGaa	
perinteisesE	kirjeposEna,	läheGää	sähköposElla,	kuvaviesEllä	tai	faksilla.	Uuden	Elitoimiston	
yhteysEedot	kirjeen	alussa	(1.1.2016	alkaen).	

OGakaa	suoraan	yhteyGä	Elitoimistoon	muun	muassa	palkanmaksuun	ja	lomiin	liiGyvissä	asioissa.	
TunElistat	on	oltava	Elitoimistossa	viimeistään	viisi	pankkipäivää	ennen	palkanmaksupäivää.	
Tun7listan	myöhästyessä	palkka	maksetaan	seuraavana	7lipäivänä.	TunElistan	voi	läheGää	myös	
sähköisesE,	mikä	nopeuGaa	sen	toimitusta.	

2)	 Työnantajat,	joilla	avustajan	työterveyshuolto	on	edelleen	järjestämä@ä,	oGakaa	pikaisesE	
yhteyGä	oman	kuntanne	vammaispalvelutoimistoon	tai	HENKKAan	asian	järjestämiseksi.	
Sopimuslomakkeita	saa	kummastakin	paikasta.	

3)	 Kaikkiin	tarviGaviin	valtakirjoihin	(Kela	ym.)	kirjataan	aina	avusteGavan	Eedot,	vaikka	esimerkiksi	
lapsilla	työnantajaksi	työsopimukseen	on	kirjaGu	vanhemman	nimi.	Kaikissa	Elitoimiston	
työnantajan	puolesta	tekemissä	Elityksissä	ym.	käytetään	avusteGavan	Eetoja.	Lomakkeen	voi	
allekirjoiGaa	lapsen	puolesta	(psta)	hänen	vanhempansa.	

4)	 Työtapaturman	sa@uessa	ota	yhteys	oman	kuntasi	vammaispalvelutoimistoon.	

5)	 Työntekijän	al7stuminen	tupakansavulle	

Työnantaja	on	vastuussa	työntekijän	turvallisuudesta	ja	terveellisyydestä	työssä.	Työnantajan	
velvollisuus	on	suojella	työntekijöitä	alEstumiselta	työpaikan	sisäEloissa	ja	arvioida	säännöllisesE	
työntekijöiden	tupakansavulle	alEstumista	sekä	sen	määrää	ja	kestoa.	Tupakansavun	
syöpävaarallisuuden	vuoksi	sille	alEstuvat	työntekijät	on	ilmoiteGava	ASA-rekisteriin	eli	
AmmaEssaan	syöpävaarallisille	aineille	alEstuvien	rekisteriin	(lisäEetoja	Työterveyslaitoksesta	
hGp://www.Gl.fi/fi/rekisterit/asa-rekisteri/Sivut/default.aspx).	
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6)	 Avustajan	oman	auton	käy@ö	työsuhteessa	

Avustajan	omaa	autoa	ei	tulisi	käyGää	työnantajan	kuljeGamiseen,	vaan	käytetään	ensisijaisesE	
kuljetuspalvelupäätöksen	nojalla	saatuja	taksimatkoja.	

7)	 Työntekijän	velvollisuudet	

Henkilökohtaisen	avustajan	työtehtäviin	kuuluu	vammaisen	henkilön	avustaminen	tämän	kotona	
ja	kodin	ulkopuolella	päiviGäisissä	toimissa,	työssä	ja	opiskelussa,	harrastuksissa,	
yhteiskunnallisessa	osallistumisessa	ja	sosiaalisen	vuorovaikutuksen	ylläpitämisessä.	Avustaminen	
kohdistuu	kotona	ja	kodin	ulkopuolella	niihin	tehtäviin,	jotka	vammainen	henkilö	tekisi	itse,	muGa	
ei	niistä	vamman	tai	sairauden	vuoksi	selviä.			

Työntekijän	yleisenä	velvollisuutena	on	noudaGaa	työnantajan	määräyksiä	ja	ohjeita	sekä	ilmoiGaa	
työolosuhteissa,	työmenetelmissä	tai	työvälineissä	esiintyvistä	puuGeista	ja	vioista.	

8)	 Kokemuslisät	

TunEpalkkaa	korotetaan	kokemuslisällä	siten,	eGä	ensimmäisen,	kolmannen	ja	viidennen	täyden	
työskentelyvuoden	jälkeen	korotetaan	sen	hetkistä	palkkaa	1	%:n	suuruisella	kokemuslisällä.	
Kokemuslisään	oikeuGavaksi	työskentelyksi	katsotaan	henkilökohtaisena	avustajana	tai	niihin	
verraGavissa	tehtävissä	tehdyt	työskentelykuukaudet,	joina	työntekijä	on	työskennellyt	yhteensä	
vähintään	35	tunEa	tai	14	työpäivää	yhdessä	tai	useammassa	työsuhteessa.	Osa-aikainen	työ	ei	
siis	aina	kerrytä	kokemuslisään	laskeGavaa	työkokemusta.	Työsuhteen	alussa	tai	kokemuslisän	
kertymisen	yhteydessä	työntekijä	on	velvollinen	työtodistuksin	tai	muutoin	kirjallisesE	
osoiGamaan	muista	työsuhteista	hyväksi	laskeGavan	kokemuksen.	

Kokemuslisäkuukausien	kertymisestä	kannaGaa	pitää	kirjaa.	Tällöin	on	helppo	ilmoiGaa	
palkanlaskijalle,	milloin	yhden,	kolmen	tai	viiden	vuoden	raja	täyGyy.	

9)	 Työnhaku-	ja	avoimet	työpaikkailmoitukset	Avustajapor7ssa	

Toivomme,	eGä	oikea	työnantaja	ja	oikea	työntekijä	kohtaavat	toisensa.	Tätä	edesauGaa,	eGä	sekä	
työnantaja	eGä	avustaja	laiGavat	omat	ilmoituksensa	AvustajaporAin.	Ilmoituksissa	tulee	
noudaGaa	hyviä	tapoja	ja	välGää	syrjintää.	

• Muista	tarkistaa	ja	päivi@ää	7etosi	Avustajaporbin	(lisää	mm.	oikea	sähköpos7osoite)!	
Poista	myös	vanhentunut	ilmoitus	esimerkiksi	jos	et	enää	etsi	työtä	tai	paikka	on	jo	täyteGy.	

• Työnantajat,	muistakaa	ilmoiGaa	kaikille	paikkaa	hakeneille,	kuinka	haussa	kävi.	

• Avustajat,	ilmoiGakaa	HENKKAan,	jos	eGe	ole	käyteGävissä	äkillisiin	sijaisuuksiin	tai	ylipäätään	
avustajan	tehtäviin.		

• Avustajan	etsimisessä	voi	käyGää	apuna	myös	TE-toimiston	palveluita:	hGp://www.te-
palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/index.html	tai	puhelin	0295	042	001	arkisin	
klo	8-16.15.	

10)	Koulutustarjonta	
Henkan	järjestämät	Elaisuudet	löydät	Socomin	neAsivuilta	Ajankohtaista-osiosta	sekä	Socomin	
Facebook-sivuilta.	Jaakkiman	krisEllinen	opisto	Ruokolahdella	sekä	Valkealan	krisEllinen	opisto	
Kouvolassa	jatkavat	henkilökohtaisten	avustajien	kouluGamista	edelleen.	Kymenlaaksossa	
kokoontuu	avustajien	vertaisryhmä	noin	kerran	kuukaudessa,	lisäEetoja	Noora	Viitalo	
(nooraviitalo@gmail.com,	puhelin	045	861	3540).	
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Muista	myös	muu	koulutustarjonta,	katso	esimerkiksi	www.jhl.fi,	www.heta-liiGo.fi	sekä	
www.assistenA.info.	Heta-liiton	opetusvideot	on	katsoGavissa	Heta-liiton	sivuilta.	 	

11)	Ris7riita7lanteet	ja	neuvonta	

Työnantaja	ja	työntekijä	käyvät	yhdessä	vuosiGain	kehityskeskustelun,	jossa	käydään	läpi	työhön	
liiGyviä	keskeisiä	asioita	kuten	työtehtäviä	ja	olosuhteita	tai	muita	työn	kannalta	olennaisia	asioita.	
Työntekijä	tulee	perehdyGää	hyvin	työhönsä,	ja	työpaikalla	on	oltava	selkeät	pelisäännöt.	Häirintä	
ja	epäasiallinen	kohtelu	eivät	ole	salliGua	työpaikalla.		

Mahdollisissa	risEriitaElanteissa	apua	saa	muun	muassa	työsuojeluhallinnosta:	puhelinvaihde	
0295	016	000,	sähköposE	työsuojelu.etela@avi.fi,	www.tyosuojelu.fi,	Kynnys	ry:n	neuvonnasta:	
Yodit	Melaku	(puh.	09	6850	1114,	yodit.melaku@kynnys.fi)	sekä	Mika	Välimaa	(puh.	09	6850	
1129,	mika.valimaa@kynnys.fi)	maanantaisin	ja	torstaisin	klo	9-12	ja	13-16.	AssistenA.infon	
neuvonta	palvelee	keskiviikkoisin	klo	13-16	ja	torstaisin	klo	9-12	(puh.	09	6850	1150	ja	sähköposE	
neuvonta@assistenA.info).	Heta-liiton	HetaHelp!-puhelinpalvelu	päivystää	arkisin	klo	9-11	(puh.	
02	4809	2401).	

Lisäksi	Heta-Liiton	lakimiehet	ovat	koonneet	HetaHelp-palvelussa	usein	kysyGyjä,	henkilökohtaisen	
avustajan	työnantajuuGa	koskevia	kysymyksiä.	Palsta	on	kooGu	siitä	näkökulmasta,	eGä	muutkin	
kuin	työnantajat	voivat	hyödyntää	vastauksia.	Myös	www.assistenA.info	-sivustolta	löytyy	muun	
muassa	Usein	kysyGyä	-palsta	ja	PomOpas.	

Henkilökohtaisia	avustajia	koskeva	valtakunnallinen	työehtosopimus	ja	työsuhteeseen	liiGyvät	
lomakkeet	löytyvät	HENKKAn	sivuilta,	samoin	asiakastyytyväisyyskyselyjemme	tulokset	sekä	
joidenkin	järjestämiemme	Elaisuuksien	materiaali	(Tietopankki).	KannaGaa	tutustua!	

Otamme	mielellämme	vastaan	palauteGa	ja	toiveita.	Nyt	myös	HENKKAn	internet-sivuilta	löytyy	
avoin	palautelomake,	jolla	voi	antaa	palauteGa	joko	nimellä	tai	anonyymisE.		

Alkavan	talven	terveisin	Pirjo	ja	Leena	
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