
Hyvä henkilökohtaisen avustajan työnantaja 
 
Uusi henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus astui voimaan 
1.2.2018. Uudessa työehtosopimuksessa työntekijät jaetaan kahteen palkkaryhmään A tai 
B, jotka pohjautuvat työn sisältöön. Kaakkois-Suomen kunnissa palkkaryhmät otetaan 
käyttöön 1.6.2018 alkaen.  
 
 
Mitä sinun työnantajana tulee tehdä? 
 
Sinun tulee ryhmitellä työntekijäsi palkkaryhmään A tai B. Työnantajana tehtäväsi on 
valvoa, että kunta alkaa korvata työntekijän palkan palkkaryhmän mukaisesti 1.6.2018 
alkaen. 

 
Palkkaryhmä A 
 
Lähtökohtaisesti avustajat kuuluvat palkkaryhmään A. Jos työntekijäsi kuuluu 
näkemyksesi mukaan palkkaryhmään A, sinun ei tarvitse ilmoittaa asiasta kuntaan. 
 
Palkkaryhmän A mukaisia tehtäviä ovat muut kuin hoidolliset tehtävät, esimerkiksi: 

• Kommunikoinnissa avustaminen 

• Tavanomainen kotitaloustyö, kuten siivous tai ruuanlaitto 

• Avustettavan henkilön hygieniasta huolehtiminen 

• Potilasnosturin käyttäminen 

• Pelkkä laitteiden tai välineiden puhdistaminen tai huoltaminen 

• Henkilökohtaisen avun saajan eläinten hoitaminen tai niiden terveydestä 
huolehtiminen 

• Sellaiset hoidolliset tehtävät, jotka eivät edellytä erityistä osaamista tai 
koulutusta, kuten tavanomaisten haavojen puhdistus. 

 
 
Palkkaryhmä B 
 
Jos työntekijäsi kuuluu näkemyksesi mukaan palkkaryhmään B, tulee sinun ilmoittaa 
asiasta oman kuntasi vammaispalvelutoimistoon 25.5.2018 mennessä. Voit tehdä 
ilmoituksen vapaamuotoisesti tai käyttää apuna liitteenä olevaa Heta-liiton lomaketta, vaikket 
kuuluisi Heta-liittoon. Kunta ilmoittaa työntekijöiden palkkaryhmät keskitetysti tilitoimistoon. 
 
Palkkaryhmään B työntekijä kuuluu, jos hänen työtehtäviinsä sisältyy pysyvästi 
sellaisia hoidollisia tehtäviä, jotka vaativat erityistä osaamista tai koulutusta.  
 
Pysyvyydellä tarkoitetaan sitä, että tehtävän tulee toistua säännöllisesti ja olla pitkäaikainen 
tai pysyvä. Jos työtehtävän tiedetään olevan vain lyhytaikainen esimerkiksi leikkauksen 
jälkeinen akuutti haavanhoito, jota ei tarvita pitkää aikaa, ei työntekijä ole oikeutettu 
palkkaryhmän B mukaiseen palkkaan. 
 
Hoidollisuudella tarkoitetaan sitä, että tehtävän täytyy liittyä vammaisen henkilön fyysisen 
terveyden hoitoon.  
 
Esimerkkinä voidaan mainita itsenäinen lääkkeiden jakaminen. Jos et pysty itse 
varmistumaan siitä kuinka paljon ja mitä lääkettä otetaan tai valvomaan, mitä lääkettä ja 
paljonko työntekijä laittaa dosettiin, työtehtävä voidaan katsoa palkkaryhmän B mukaiseksi. 
Toinen lähtökohtaisesti palkkaryhmän B mukainen tehtävä on työntekijän itsenäisesti 
suorittama katetrointi eli esimerkiksi tilanne, jossa työntekijän vastuulla on katetrin 

http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2018/05/palkkaryhma.pdf


asettaminen paikalleen. Muita palkkaryhmän B mukaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi 
pistäminen ja hengityskoneen käyttäminen.  
 
Erityinen osaaminen tai koulutus tarkoittaa, että tehtävän suorittaminen edellyttää 
jonkinlaista koulutusta tai muuta erityistä osaamista itsenäisesti. Sinulla työnantajana on 
velvollisuus huolehtia, että työntekijällä on tarvittava osaaminen tai koulutus näihin 
työtehtäviin. 

 
Eri työntekijät voivat kuulua eri palkkaryhmiin, koska eri työntekijöillä voi olla erilaisia 
työtehtäviä. 
 
Kunnan korvausvelvollisuus rajoittuu lähtökohtaisesti henkilökohtaisen avun päätöksen 
sisältöön. Jos teetät työntekijällä tehtäviä, jotka eivät ole  
henkilökohtaisen avun päätöksen mukaisia, kunta ei välttämättä korvaa palkkoja. 

 
 

Palkat ja palkankorotukset 
 
Työntekijöiden nykyisiä henkilökohtaisia tuntipalkkoja korotetaan vähintään 8 sentillä 
1.6.2018, ja 7 sentin suuruinen yleiskorotus henkilökohtaisiin palkkoihin tehdään 1.3.2019. 
Helmikuussa 2019 julkaistaan uusi palkkataulukko, joka tulee voimaan 1.3.2019. 

 
Palkkataulukko 1.6.2018-28.2.2019 

 
Kunta Avustajan peruspalkka 1.6.2018 alkaen 

  

Palkkaryhmä A Palkkaryhmä B 

Eksote 10,98 11.70 

Hamina 10,89 
 

11,70 

Kouvola 10,40 
 

11,70 

Kotka 10,68 
 

11,70 

Miehikkälä-
Virolahti 

10,65 
 

11,70 

Pyhtää 10,62 
 

11,70 

   

   
Huomaa, että koulutusperuste poistuu Kouvolasta ja Haminasta. 1.6.2018 alkaen palkkaryhmät A 
ja B määräytyvät avustajan työtehtävien mukaan, ei koulutuksen perusteella. Vanhojen 
työntekijöiden palkat eivät laske. 
 
Kokemuslisä  

 
Henkilökohtaisena avustajana tehty työ huomioidaan kokemuslisään oikeuttavaksi työskentelyksi 
kummassakin palkkaryhmässä riippumatta siitä, kumman palkkaryhmän mukaisia työtehtäviä 
työntekijä on aiemmin tehnyt. Henkilökohtaiseen avustamiseen verrattavissa tehtävissä sen sijaan 
verrataan aikaisempia työtehtäviä nykyisiin työtehtäviin.  


