
Henkilökohtaisten avustajien palkkaus Kaakkois-Suomen kunnissa 
 
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 on otettu 
käyttöön 1.6.2018 alkaen. 
 

 
Palkkataulukko 1.6.2018-28.2.2019 

 
Kunta Avustajan peruspalkka 1.6.2018-28.2.2019 

  

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 

 
 
Helmikuussa 2019 julkaistaan uusi palkkataulukko, joka tulee voimaan 1.3.2019. 
Henkilökohtaisiin tuntipalkkoihin tehdään 7 sentin suuruinen yleiskorotus 1.3.2019. 
 
 
Palkkaryhmä A 
 
Lähtökohtaisesti avustajat kuuluvat palkkaryhmään A. 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 
 
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.  

 
Hoidollisuudella tarkoitetaan sitä, että tehtävän täytyy liittyä vammaisen henkilön fyysisen 
terveyden hoitoon ja että tehtävä kohdistuu avustettavan henkilön kehoon. Hoidollisuutta 
osoittaa myös se, että kyseisen työtehtävän epäonnistunut toteuttaminen saattaa johtaa 
työnantajan terveyden heikentymiseen tai jopa kuolemaan. 

 
Esimerkkinä voidaan mainita itsenäinen lääkkeiden jakaminen. Jos työnantaja ei 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 asettaminen paikalleen. Muita palkkaryhmän B mukaisia tehtäviä voivat olla 
esimerkiksi insuliinin annostelu ja pistäminen sekä hengityskoneen käytössä avustaminen.  
 
Erityinen osaaminen tai koulutus tarkoittaa, että tehtävän suorittaminen edellyttää 
jonkinlaista koulutusta tai muuta erityistä osaamista itsenäisesti (pelkkä koulutus ei oikeuta 
palkkaryhmän B mukaiseen palkkaan vaan palkka määräytyy työtehtävien mukaan). 
Työnantajalla on velvollisuus huolehtia, että työntekijällä on tarvittava osaaminen tai 
koulutus näihin työtehtäviin. 
 
Työnantajan eri työntekijät voivat kuulua eri palkkaryhmiin, koska heillä voi olla erilaisia 
työtehtäviä. 
 
Epäselvissä tilanteissa työnantajan tulee olla yhteydessä Heta - Henkilökohtaisten 
avustajien työnantajien liitto ry:hyn tai Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:hyn. 
 
Katso tarkemmin Heta-liiton sivuilta www.heta-liitto.fi -> Työehtosopimus -> Palkkaryhmät 
 
 
Kokemuslisä 
 
Työsuhteen alussa tai kokemuslisän kertymisen yhteydessä työntekijä on velvollinen 
työtodistuksin tai muutoin kirjallisesti osoittamaan muista työsuhteista hyväksi laskettavan 
kokemuksen. Oikeaksi todistetut jäljennökset työtodistuksista tulee lähettää tilitoimistoon. 
Todistukset voi lähettää myös sähköpostitse. Kokemuslisäkuukausien kertymisestä 
kannattaa pitää kirjaa, koska tällöin on helppo huolehtia ja tarvittaessa ilmoittaa 
palkanlaskijalle, milloin yhden, kolmen tai viiden vuoden raja täyttyy. 
 
Epäselvissä tapauksissa työnantajan/avustajan/tilitoimiston tulee olla yhteydessä kunnan 
vammaispalvelutoimistoon. 
 
 
 

http://www.heta-liitto.fi/


Kokemuslisät 28.2.2018 saakka 
 
Tuntipalkkaa korotetaan kokemuslisällä siten, että ensimmäisen, kolmannen ja viidennen 
täyden työskentelyvuoden jälkeen korotetaan sen hetkistä palkkaa 1 %:n suuruisella 
kokemuslisällä. Kokemuslisään oikeuttavaksi työskentelyksi katsotaan ne 
henkilökohtaisena avustajana tai niihin verrattavissa tehtävissä tehdyt 
työskentelykuukaudet, joina työntekijä on työskennellyt yhteensä vähintään 35 tuntia tai 14 
työpäivää yhdessä tai useammassa työsuhteessa. Osa-aikainen työ ei siis aina kerrytä 
kokemuslisään laskettavaa työkokemusta. Kokemusta voi kuitenkin kertyä samaan aikaan 
useammalle työnantajalle tehdystä työstä. Tällainen tilanne on silloin, kun avustaja 
työskentelee osa-aikaisesti usealle eri työnantajalle. Yhden kuukauden työskentely voi 
kuitenkin kerryttää kokemuslisää vain yhdellä kuukaudella.  
 
Henkilökohtaiseen apuun verrattavaa työtä on useimmiten esimerkiksi lähihoitajan, 
sairaanhoitajan, kotipalvelun työntekijän, koulu- ja päiväkotiavustajan, hoiva-avustajan, 
sosiaali- ja terveysalan ohjaajan tai laitoshuoltajan työ. 
 
 
Kokemuslisät 1.3.2019 alkaen 
 
Kokemuslisää kertyy henkilökohtaisena avustajana tai niihin verrattavissa tehtävissä 
tehdystä työstä kuukausikohtaisesti. Työntekijän työehtosopimuksen mukainen tuntipalkka 
nousee 12, 36 ja 60 kokemuslisään oikeuttavan työskentelykuukauden jälkeen. Yksi 
kuukausi työskentelyä kerryttää yhden kuukauden kokemusta, kunhan kuukauden aikana 
työntekijä on tehnyt työtä vähintään 35 tuntia tai 14 työpäivää yhdessä tai useammassa 
työsuhteessa.  
 
Kokemuslisään oikeuttavaksi työskentelyksi katsotaan ne henkilökohtaisena avustajana tai 
niihin verrattavissa tehtävissä tehdyt työskentelykuukaudet, joina työntekijä on 
työskennellyt yhteensä vähintään 35 tuntia tai 14 työpäivää yhdessä tai useammassa 
työsuhteessa.  
 
Henkilökohtaisena avustajana tehty työ huomioidaan kokemuslisään oikeuttavaksi 
työskentelyksi sekä palkkaryhmässä A että B riippumatta siitä, kumman palkkaryhmän 
mukaisia työtehtäviä työntekijä on henkilökohtaisena avustajana aiemmin tehnyt. 
Henkilökohtaiseen avustamiseen verrattavissa tehtävissä sen sijaan verrataan 
aikaisempia työtehtäviä nykyisiin työtehtäviin. 
 
 
Palkan merkitseminen työsopimukseen 
 
Avustajan palkan perusteena on tuntipalkka (palkkaryhmä A tai B), joka merkitään 
työsopimukseen. Uudet työntekijät merkitsevät kyseisen kunnan peruspalkan 
työsopimukseen ja hakevat kokemuslisää (ks. Kokemuslisät). 
 
 
Työsopimusmalli löytyy http://www.socom.fi/wp-
content/uploads/2018/06/Liite1_tyosopimuslomake_01062018-.pdf 
 
 

http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2018/06/Liite1_tyosopimuslomake_01062018-.pdf
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2018/06/Liite1_tyosopimuslomake_01062018-.pdf


Palkanmaksupäivät 
Tilitoimisto hoitaa avustajien palkanlaskennan. Avustaja ja työnantaja sopivat 
työsopimuksessa, maksetaanko palkka kerran vai kaksi kertaa kuukaudessa. Palkkakausi 
on kuukauden 1.–15. päivä (palkka maksetaan saman kuun 27. päivä), 16. – viimeinen 
päivä (palkka maksetaan seuraavan kuun 15. päivä) tai 1. – viimeinen päivä (palkka 
maksetaan seuraavan kuun 15. päivä). 
 

 

Tuntilistan täyttöohje löytyy http://www.socom.fi/wp-
content/uploads/2015/08/tuntilistan_tayttoohje2.pdf 
 
 
Sunnuntaityö  
Sunnuntaityöstä, jolla tarkoitetaan sunnuntaina, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, 
pitkäperjantaina, pääsiäislauantaina, 2. pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, 
juhannusaattona, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, 
joulupäivänä ja tapaninpäivänä tehtyä työtä, maksetaan sunnuntaityökorotuksena tehdyiltä 
tunneilta 100 %:lla korotettu perustuntipalkka. Sunnuntaityö alkaa sunnuntaina klo 00.00 ja 
päättyy klo 24.00.  
 
Lauantaityö  
Lauantaina tehdyiltä tunneilta maksetaan 20 %:lla korotettu perustuntipalkka. 
Lauantaityökorotusta ei makseta silloin, jos samalta ajalta maksetaan sunnuntaityökorotus.  
 
Iltatyö  
Kello 18.00 ja 23.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan iltatyökorvauksena 15 
%:lla korotettu perustuntipalkka. 
 
Yötyö  
Yötyötä on työ, jota tehdään kello 23:n ja 6 välisenä aikana. Yötyötä saadaan teettää 
silloin, kun avustamisen tarvetta on myös yöaikaan. Yötyöstä maksetaan 
yötyökorvauksena 30 %:lla korotettu perustuntipalkka. 
 
 
Arkipyhät 
 
Pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, juhannusaatto sekä muuksi päiväksi kuin lauantaiksi 
tai sunnuntaiksi sattuva vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä ja 
tapaninpäivä ovat ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.  
 
Jos yllämainittuja päiviä ei ole voitu antaa työntekijälle vapaaksi, maksetaan 
arkipyhäpäivänä tehdyiltä työtunneilta normaalin kuukausi- tai tuntipalkan lisäksi 
kaksinkertainen tuntipalkka, joka sisältää arkipyhäkorvauksen vapaapäivän menetyksestä 
sekä sunnuntaityökorvauksen.  
 
Palkalliseen arkipyhävapaaseen ja arkipyhäkorvaukseen on oikeutettu työntekijä, jonka 
työsuhde kestää vähintään kaksi viikkoa tai tarvittaessa töihin kutsuttavan työjakso, joka 
sisältää arkipyhän, kestää vähintään kaksi viikkoa.  
 

http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2015/08/tuntilistan_tayttoohje2.pdf
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2015/08/tuntilistan_tayttoohje2.pdf


Vuosiloman, sairausloman tai muun sovitun palkallisen vapaan sisään jäävä arkipyhä ei 
oikeuta ylimääräiseen palkalliseen vapaapäivään tai arkipyhäkorvaukseen.  
 

Soveltamisohje: Työehtosopimuksen mukainen arkipyhä ei kuitenkaan kuluta 
vuosilomapäivää.  

 
Soveltamisohje: Jos työntekijä on sairauslomalla arkipyhän, joka olisi ollut 
hänelle työvuoroluettelon mukaan työvuoro, maksetaan hänelle tältä päivältä 
normaali tuntipalkka.  

 
Työvuoroluettelon laadinnassa ja lisä- ja ylitöitä laskettaessa kukin vapaana annettu 
arkipyhä vastaa tuntimäärältään työntekijän keskimääräistä päivittäistä työaikaa (sovittu 
viikkotyöaika jaettuna 5:llä). 
 
Katso tarkemmin www.heta-liitto.fi -> Työehtosopimus  

http://www.heta-liitto.fi/

