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 01.04.20221 YLEISTÄ 
Toimintaohje on tarkoitettu henkilökohtaisen avun päätöksen saaneille 
vammaispalveluiden asiakkaille, jotka toimivat avustajan työnantajana. Toi-
mintaohjeessa on pyritty huomioimaan keskeisimmät asiat, jotka työnanta-
jan tulee tietää voidakseen toimia vastuullisesti työnantajana. Oppaassa 
on ohjeita työsopimuksen laadintaan ja tärkeää tietoa yleisistä työanta-
javelvoitteista sekä palkan ja muiden henkilökohtaisen avun korvausten 
määräytymisestä ja maksamisesta. 

Vaikeavammainen henkilö toimii avustajan työnantajana ja työntekijä on 
työsopimuslain tai Heta-liiton työehtosopimuksen mukaisessa työsuhtees-
sa vaikeavammaiseen henkilöön, ei kuntaan. Kaupunki huolehtii palkan-
maksusta sijaismaksajana vammaisen työnantajan ilmoittamien tietojen 
perusteella. 

Vaikeavammaisen henkilön ja hänen työntekijänsä välinen työsopimus 
perustuu työajan osalta sosiaalityöntekijän tekemään päätökseen henkilö-
kohtaisen avun tuntimäärästä. Kaupungilla on velvollisuus ohjata ja auttaa 
vaikeavammaista henkilöä avustajan työsuhteen hoitamiseen liittyvissä 
asioissa. Sijaismaksujärjestelmässä on voimassa vammaisen henkilön ja 
hänen työntekijänsä välinen yksityinen työsuhde, joten työntekijällä ei ole 
oikeutta esittää työsuhteesta johtuvia vaatimuksia kaupungille. 

Työsuhdetta määrittää yleinen työlainsäädäntö: työsopimus-, työaika- ja 
vuosilomalaki. Heta-liittoon kuuluvia työnantajia velvoittaa lisäksi Heta 
- Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hy-
vinvointialojen Liitto JHL ry:n valtakunnallinen henkilökohtaisia avustajia 
koskeva työehtosopimus. Työlainsäädännössä mainittuja korvauksia tai li-
siä maksetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän tekemän yksilölliseen 
päätöksen mukaisesti. 

2 TYÖSOPIMUKSEN LAATIMINEN 
Vammaisen henkilön ja hänen työntekijänsä välinen työsuhde perustuu 
työsopimukseen. Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä laativat sopi-
muksen työn tekemisestä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena 
korvausta vastaan. Työsopimus laaditaan kirjallisesti kolmena kappaleena, 
joista yksi työntekijälle, yksi työnantajalle ja yksi vammaispalveluihin. Jos 
työnantajalle on nimetty edunvalvoja, hän allekirjoittaa työsopimuksen. 
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2.1 Työsopimuksen sisältö 
Työsopimukseen (liite 1) on kirjattava ainakin seuraavat seikat: 
– työsopimuksen osapuolet 
– työsopimuksen kesto ja mahdollinen koeaika 
– työtehtävien pääpiirteittäinen määrittely ja työn suorituspaikka 
– työaika (korkeintaan avustuspäätöksen tuntimäärä vko/kk) 
– palkan määrä (tuntipalkka) 
– irtisanomisaika tai sen määräytymistapa 
– vaitiolovelvollisuus 

2.2 Työsopimuksen kesto ja koeaika 
Työsopimus laaditaan ensisijaisesti toistaiseksi voimassa olevaksi. Työso-
pimus voi olla määräaikainen, jos syynä on työtehtävän luonne kuten sijai-
suus, yksittäiseen tehtäväkokonaisuuteen tarkoitettu apu tai muu perus-
teltu määräaikaisuutta edellyttävä seikka. Työnantaja ja työntekijä voivat 
sopia työsuhteen alussa enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta 
(Työsopimuslaki). Heta-liiton työehtosopimuksen mukaan maksimikoeaika 
on neljä kuukautta. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaises-
sa työssä koeaika saa olla enintään puolet työsuhteen kestosta. Koeajan 
kuluessa työsopimus voidaan purkaa puolin ja toisin heti ilman irtisano-
misaikaa. 

2.3 Työtehtävien määrittely ja työn suorituspaikka 
Työsopimukseen kirjataan lyhyt kuvaus työtehtävistä (esim. pukeutuminen, 
peseytyminen, kodin ulkopuolinen asiointi, harrastukset) ja työn pääasial-
linen suorituspaikka. 

2.4 Kuukausittainen (tai viikoittainen) työaika 
Henkilökohtaisen avun pienissä tuntimäärissä (korkeintaan 40 h/kk) avusta-
minen on pääasiassa tarpeen mukaan toistuvaa. Työsopimukseen kirjataan 
tuntimäärä, joka korkeintaan voi toteutua. Tämä tuntimäärä ei ole sitova, vaan 
kuukausittain toteutuva tuntimäärä voi olla vähemmänkin. Jos työnantajalla 
on useampia työntekijöitä, heidän yhteenlaskettunsa työtuntien määrä voi 
olla korkeintaan henkilökohtaisen avun päätöksen tuntimäärän mukainen. 

2.5 Palkan määrä ja määräytymisperusteet 
Ajantasaiset palkkatiedot saa vammaispalveluista. Tuntipalkkaisen työn-
tekijän palkka maksetaan toteutuneiden tai sitovasti sovittujen (viikkoa en-
nen) tuntien mukaan. 
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2.6 Irtisanomisaika ja sen määräytyminen 
Irtisanomisaika määräytyy työsopimuslain tai Hetan työehtosopimuksen 
mukaan ja perustuu työsuhteen kestoon. Työnantajan on noudatettava irti-
sanomisaikoja, jos työsuhde on jatkunut keskeytymättä: 

Työsopimuslain mukaan 
1) 14 päivää jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden 
2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden, mutta enintään 

neljä vuotta 
3) kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä, mutta enintään

 kahdeksan vuotta. 

Työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua 
keskeytyksettä ovat: 
1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta 
2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta. 

Hetan työehtosopimuksen mukaan 
Jos työnantaja tai työntekijä irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan työso-
pimuksen, noudatetaan yhden kuukauden irtisanomisaikaa. Jos irtisanot-
tava työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta, noudatetaan kahden kuukauden 
irtisanomisaikaa. 

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän vain asiallisesta ja painavasta syystä. Irti-
sanomisen syy ei voi olla työntekijän sairaus, ellei se aiheuta olennaista ja 
pysyvää työkyvyn heikentymistä. 

2.7 Vaihtelevan työajan sopimus 
Vaihtelevaa työaikaa koskevat muutokset koskevat työsopimuksia, joissa 
työaika vaihtelee vähimmäis- ja enimmäismäärän välillä (esim. 0–40 h/ kk). 
Aloitteen vaihtelevaan työajan käyttöön voi esittää vain avustaja. Jos olet 
tehnyt avustajan kanssa edellä mainitun työsopimuksen ja käytännössä 
avustaja tekee kiinteää työaikaa, työsopimuksen liitteeksi laaditaan vaihte-
levan työajan sopimus. Vaihtelevan työajan sopimus ei koske työsuhdetta, 
jossa työsopimuksessa on sovittu kiinteästä osa-aikaisesta työajasta (esim. 
20 h/vko). 

2.8 Rikosrekisteriote 
Jos avustettava on alaikäinen, työntekijän tulee esittää työnantajalle voimas-
sa oleva rikosrekisteriote. Työntekijä voi tilata otteen oikeusrekisterikes-
kuksesta joko sähköisesti: www.oikeus.fi tai kirjallisesti: Oikeusrekisteri-
keskus PL 157, 13101 Hämeenlinna. 
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3 LAKISÄÄTEISET VAKUUTUKSET 
Lakisääteisiä vakuutuksia ovat työeläkevakuutus, sairausvakuutus, pakol-
linen työajan vakuutus, ryhmähenkivakuutus ja työttömyysvakuutus. Kau-
punki huolehtii em. vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta valtakirjalla 
(liite 2). 

4 TYÖTERVEYSHUOLTO 
Työnantajan tulee järjestää työntekijöille lakisääteinen työterveyshuolto. 
Lakisääteinen työterveyshuolto kattaa vain ennaltaehkäisevän terveyden-
huollon. Akuuteissa sairaustapauksissa tai tapaturmissa työntekijän tulee 
hakeutua oman lääkärin vastaanotolle tai päivystykseen. 

Työterveyshuollon tarkoituksena on edistää työhön liittyvien sairauksien 
ja tapaturmien ehkäisyä, työntekijöiden terveyttä sekä työympäristön ter-
veellisyyttä ja turvallisuutta. Työterveyshuollonpalveluihin kuuluvat työpaik-
ka-selvitys, toimintasuunnitelman laadinta ja työhöntulotarkastus. Lakisää-
teinen työterveyshuolto on järjestetty Pihlajalinnassa, osoite Yliopistonkatu 
29 B, Turku. Kaupunki kustantaa lakisääteisen työterveyshuollon kustan-
nukset. 

5 PALKAN MAKSU 

5.1 Palkanmaksuun vaadittavat tositteet 
Palkan maksamista varten vammaispalveluihin tulee toimittaa työsopimus. 
Heta-liittoon kuuluvien työnantajien tulee toimit taa vammaispalveluihin 
kuitti vuosittain jäsenmaksun maksamisesta. Täl löin työntekijän työsuh-
teessa noudatetaan Heta-liiton työehtosopimusta. Heta-liiton liittymis- ja 
jäsenmaksua kunta ei korvaa työnantajalle. 

5.2 Tuntipalkka 
Tuntipalkkaiselle työntekijälle palkka maksetaan tunti-ilmoituksen mukaan 
(liite 3). Palkanmaksupäiviä on kaksi kertaa kuukaudessa (kuukauden 15. 
päivä tai viimeinen pankkipäivä). Maksupäivä riippuu siitä, koska tunti-
ilmoituslomake saapuu vammaispalveluihin. Ilmoituksen saapumisen 
ja palkanmaksun välinen viive voi olla noin kaksi viikkoa. Työnantaja tai 
avustaja voi tallentaa työtunnit sähköiseen Sijaismaksajapalveluun, jonka 
käyttöön ohjeistetaan vammaispalveluissa. Kunta käyttää työntekijöiden 
palkan- maksuun Oima Oy:n sjaismaksajapalvelua. 

Palkka on 1.11.2021 alkaen 11,15 €/h. Jos työnantaja kuuluu Heta-liittoon, 
työntekijälle maksetaan palkkaa joko A- tai B-palkkaryhmän (Heta-liitto on 
määritellyt B-palkan perusteet 1.7.2020 alkaen) mukaan. 
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Jos työantaja kuuluu Heta-liittoon, on avustaja oikeutettu kokemuslisään 
(1 v, 3 v, 5 v ja 8 v), jos työsuhteessa kertyy työntunteja vähintään 35 h/kk 
tai vähintään 14 työvuoroa/kk. Aiemmasta sairaan-, lähi- tai terveydenhoi-
tajan, koulunkäyntiavustajan, hoiva-avustajan tai henkilökohtaisen avusta-
jan tehdyistä työsuhteista lasketaan kokemuskuukaudet työssäoloehdon 
mukaan. Avustajan tulee esittää työkokemuksesta todistukset työnantajal-
le, joka toimittaa kokemuslisähakemuksen vammaispalvelutoimistoon. 

5.3 Työaikakorvaukset 
Työaikakorvaukset maksetaan ilta-, lauantai- ja sunnuntaityöstä, jos ne on 
myönnetty henkilökohtaisen avun päätöksessä. Iltatyökorvausta (15 %) mak-
setaan klo 18–23 ja lauantaityökorvausta (25 %) lauantaina tehdystä työstä. 
Sunnuntaityökorvausta (100 %) maksetaan sunnuntaisin ja juhlapyhinä 
teh- dystä työstä. 

Arkipyhäkorvauksia maksetaan seuraavasti: 

Työsopimuslaki 
Arkipyhäkorvaus maksetaan Itsenäisyyspäivältä, jos arkipyhä sijoittuu arki-
päiville maanantai – perjantai. 

Hetan työehtosopimus 
Pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, juhannusaatto sekä muuksi päiväksi 
kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jou-
luaatto, joulupäivä, tapaninpäivä ja uudenvuodenpäivä ovat ylimääräisiä 
palkallisia vapaapäiviä. 

Jos yllä mainittuja päiviä ei ole voitu antaa työntekijälle vapaaksi, makse-
taan arkipyhäpäivänä tehdyiltä työtunneilta normaalin kuukausi- tai tunti-
palkan lisäksi kaksinkertainen tuntipalkka, joka sisältää arkipyhäkorvauk-
sen vapaapäivän menetyksestä sekä sunnuntaityökorvauksen. 

TYÖAIKAA KOSKEVIA SÄÄNTÖJÄ 
Työajoissa noudatetaan työaikalakia (www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/ 
19960605). Työajoista on laadittava kirjallinen työvuorolista täydelle viikol-
le ja se on toimitettava työntekijälle vähintään viikkoa ennen työvuorolis-
tan mukaisen työn alkamista. Työvuorolistaa voidaan muuttaa sovittaessa 
tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muu-
toksen takia. Myös viimeksi mainitussa tilanteessa muutoksesta on pyrit-
tävä sopimaan ja siitä tulee ilmoittaa työntekijälle mahdollisimman pian. 
Työsopimuksessa mainittu enimmäistuntimäärä ei sido työnantajaa kuu-
kausita-solla. Tuntimäärä voi olla pienempi kuin työsopimuksessa mainittu 
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enimmäistuntimäärä. Avustajalla on oikeus palkkaan, jos työnantaja peruu 
sovitun työvuoron alle seitsemän päivää ennen työvuoron alkua. 

7 TYÖNTEKIJÄN VUOSILOMAOIKEUS JA LOMAKORVAUS 
Lomanmääräytymisperusteissa noudatetaan vuosilomalakia. Jos työtunti-
määrä on alle 35 h tai alle 14 työvuoroa kuukaudessa, lomaoikeutta ei ker-
ry. Jos työntekijällä ei ole oikeutta vuosilomaan, maksetaan lomakorvaus, 
joka on palvelusajan pituudesta riippuen 9 % tai 11,5 % lomanmääräyty-
misvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta. 
Lomakorvaus maksetaan lomakauden päättyessä pääsääntöisesti syys-
kuun palkanmaksun yhteydessä. 

Jos työntekijälle samasta työsuhteesta työtunnit ovat kuukaudessa vähin-
tään 35 tuntia, hänellä on oikeus vuosilomaan, kaksi arkipäivää jokais-
ta täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohti. Työsuhteen jatkuessa kes-
keytyksettä koko lomanmääräytymisvuoden, (1.4.–31.3.), on lomaoikeus 
2,5 arkipäivää. Vuosilomaa tulee antaa 12 arkipäivää (2 viikkoa) yhtäjak-
soisesti ja 24 arkipäivää (4 viikkoa) kesäkauden aikana. Työnantajan ja 
työntekijän on sovittava vuosiloman ajankohdasta ja ilmoitettava vammais-
palveluihin viimeistään kaksi kuukautta ennen vuosiloman alkamista. 

Vammaispalveluissa on ajantasaiset tiedot työntekijälle kertyneestä lo-
maoikeudesta. Lomapäiväkertymä on ilmoitettu ansioerittelyssä. 

8 SAIRAUSLOMA 
Työntekijän tulee aina esittää työnantajalle työkyvyttömyydestään lääkärin 
tai terveydenhoitajan todistus, joka toimitetaan vammaispalveluihin. Työn- 
tekijä on oikeutettu palkkaan enintään sairastumispäivää seuranneen yh-
deksännen arkipäivän loppuun. Jos työntekijän työsuhde on jatkunut alle 
kuukauden, korvataan sairausajan palkkana 50 % työntekijälle muutoin 
maksettavasta palkasta. 

Työtapaturman sattuessa työnantajan tai työnantajan tulee ottaa yhteyttä 
vammaispalveluihin ohjeiden saamiseksi ja työtapaturmailmoituksen toimit- 
tamiseksi vakuutusyhtiöön. 

9 TYÖSUHTEEN KESKEYTYKSET JA PÄÄTTÄMINEN 

9.1 Lomautus 
Henkilökohtaiseen apuun ei ole oikeutta laitoskuntoutuksen tai sairaala-
hoidon aikana. Tällöin työntekijä tulee lomauttaa sairaala- tai laitoskuntou-
tusjakson tai pidemmän toisella paikkakunnalla oleskelun vuoksi (esim. 
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mökkipaikkakunnalla tai sukulaisten luona oleskelu). Lomautus tarkoittaa 
työnteon ja palkanmaksun keskeytystä, mutta työsuhde ja työsopimus py-
syvät edelleen voimassa. 

Lomautuksesta tulee ilmoittaa työntekijälle henkilökohtaisesti tai kirjallises-
ti vähintään 14 päivää aikaisemmin. Lomautuksesta tulee ilmoittaa myös 
vammaispalveluihin heti, kun sen ajankohta on tiedossa. Ilmoitus on teh-
tävä kirjallisesti ja siinä on mainittava lomautuksen syy, sen alkamisaika ja 
kesto tai arvioitu kesto (liite 4). 

9.2 Työsuhteen päättäminen 
Irtisanomisaikoja ja -perusteita on käsitelty kohdassa 2.6. Irtisanomispe-
rusteen tulee olla asiallinen ja irtisanomisesta on etukäteen varoitettava 
työntekijää. Työntekijää on kuultava ennen työsuhteen päättämistä ja ir-
tisanomisilmoitus on suositeltavaa antaa kirjallisesti (liite 5). Työsuhteen 
päättymisestä tulee ilmoittaa vammaispalveluihin. 

Jos työnantaja kuolee, työnantajan edustaja (mainittava työsopimuk-
sessa), kuolinpesän osakkaat tai työntekijä voivat irtisanoa sopimuksen 
päättymään 14 päivän kuluttua, vaikka irtisanomis- tai työsopimusaika on 
pitempi. Kaupunki korvaa enintään 14 päivän palkkakustannukset irtisano-
misesta lukien. 

Työnantajan edustajan tai työntekijän on ilmoitettava viipymättä vammais-
palveluihin työnantajansa kuolemasta ja siitä, millä päivämäärällä henkilö-
kohtaisen avun työsopimus kuoleman takia irtisanottiin. 

9.3 Työtodistus 
Työsuhteen päättyessä työnantajan on pyydettäessä annettava työntekijäl-
le allekirjoittamansa työtodistus. Työtodistukseen on kirjattava työsuhteen 
kestoaika ja työtehtävien laatu. Työntekijän pyynnöstä on todistuksessa 
mainittava työsuhteen päättymissyy, sekä annettava arviointi työntekijän 
osoittamasta työtaidosta, ahkeruudesta ja käytöksestä. 

10 TYÖNANTAJIEN NEUVONTA JA OHJAUS 
Lisätietoja henkilökohtaisen avun työnantajana toimimiseen: 
Lounais-Suomen Avustajakeskus, puh. 02 251 8549 ma – to klo 9 – 12 
(avustajien välitys) ja ma – to klo 13 – 15 (ohjaus ja neuvonta), 
www.avustajakeskus.fi. 
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Kynnys ry http://www.assistentti.info/fi/ 

HetaHelp, puh. 02 480 9 2401 
https://heta-liitto.fi/neuvontapalvelut/hetahelp/ 
Heta-liiton puhelinpalvelu henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen liit-
tyvissä kysymyksissä. Palvelun käyttäjäksi on rekisteröidyttävä ennen yh-
teydenottoa. 

Turun kaupungin vammaispalvelut 
Työsuhteen hoitamiseen liittyvät asiat, 
asiakaspalvelusihteeri, puh. 050 396 7138, 
sähköposti: vammaispalvelut@turku.fi 

Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät, puh. 02 330 000, puhelinaika 
ma – ke ja pe klo 9 – 10, sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi 

LIITTEET 

Liite 1 
Liite 2 
Liite 3 

Työsopimus 
Valtakirja (vakuutukset ja työterveyshuollon maksut) 
Tunti-ilmoitus 

Liite 4 Lomautusilmoitus 
Liite 5 Työsuhteen päättämisilmoitus 

11 

http://www.assistentti.info/fi/
https://heta-liitto.fi/neuvontapalvelut/hetahelp/
mailto:vammaispalvelut@turku.fi
mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi


   

 
 

  

     

     

 

  

  

TURKU Työsopimus 
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus Henkilökohtainen apu 

Tulosta lomake 

Tyhjennä kentät 

Vammaispalvelut 

Työnantajan 
tiedot 

Nimi 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköposti Puhelin 

Työnantajan 
edustaja
(edunvalvoja/ 
omainen) 

Nimi 

Sähköposti Puhelin 

Työntekijän 
tiedot 

Nimi Henkilötunnus 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköposti Puhelin 

Pankkitilinumero IBAN-muodossa BIC-koodi 

Sukulaissuhde avustettavaan kyllä ei 

Työtehtävät
pääpiirteis-
sään 

Työsopimuk- 
sen kesto 

Työsuhteen alkamispäivä 
_____/_____ 20_____ 

Koeajaksi on sovittu 

kuukautta. (max. 6 kk) 
Työsuhteen voimassaoloaika

  Toistaiseksi Määräaikainen, _____/_____ 20_____ saakka. 

Määräaikaisuuden syy 

  Työntekijän oma pyyntö Sijaisuus Määrätyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden 

Muu peruste, mikä? tekeminen 

Työaika 
Korkeintaan tuntia/kuukausi. 

Enimmäistuntimäärän tulee perustua vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän tekemään työnantajana toimi-
van vammaisen henkilön voimassa olevaan henkilökohtaisen avun päätökseen. 

Palkka 
Palkka työsuhteen alkaessa on €/tunti. 

Työsuhteen päättyessä palkka maksetaan kaupungin palkanmaksujärjestelmän seuraavana palkka-ajopäivä-
nä sen jälkeen, kun päättymisilmoitus on saapunut vammaispalveluihin. 

Työsuhteessa 
noudatetaan Työsopimuslakia Hetan tesiä (jos työnantaja kuuluu Heta-liittoon) 

Muut ehdot Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta työnantajaa ja hänen perhettään koske-
vissa henkilökohtaisissa asioissa. 
Työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteeseen sovel-
letaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä. 

Vaihtelevan työajan sopimus liitteenä 

Päiväys ja al-
lekirjoitukset Paikka ________________________________ ____ / _20 ___ 

_______________________________________ _________________________________________________ 
Työnantajan/edunvalvojan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus 

Tu
ru

n 
ka

up
un

ki
 2

.2
02

2 

Palautus: Turun kaupunki /vammaispalvelut 
Postiosoite Puhelin Sähköposti 
PL 670 02 330 000 (Vaihde) vammaispalvelut@turku.f 
20101 Turku etunimi.sukunimi@turku.f 



_______________________________________________________________ 

VALTAKIRJA 

Valtuutan Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus 
(Y-tunnus 2611969-1) hoitamaan palkkaamani henkilökohtaisen 
avustajan palkanmaksuun liittyvät kaikki työnantajan velvoitteet 
mukaan lukien lakisääteisten vakuutusten ja työterveyshuollon 
ottaminen, hoitaminen sekä mahdollinen siirtäminen ja päättäminen. 

Paikka: __________________________________________ 

Päivämäärä: __________________________________________ 

Henkilötunnus: __________________________________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Tu
ru

n 
ka

up
un

ki
 2

.2
02

2 

Postiosoite Puhelin Sähköposti 
PL 670 02 330 000 (Vaihde) vammaispalvelut@turku.f 
20101 Turku etunimi.sukunimi@turku.f 



 
 
  

 

   

 

     
 

   
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

    

   
    

 

 
 

Henkilökohtaisen avustajan
tunti-ilmoituslomake 

20 
Kuukausi 

Työnantaja Työntekijä Henkilötunnus 

Täytetään vain yhden kuukauden tunnit. Tuntilista täytetään 15 minuutin tarkkuudella (8:00, 8:15, 8:30...) 

Koodi 5035 5201 5341 5596 
Pvm Työpäivä 

alkoi klo 
Työpäivä 
päättyi klo 

Työtunnit
yht. 

Iltatyötunnit 
klo 18-23 

Lauantai 
työtunnit 

Sunnuntai 
työtunnit 

Mihin avustajaa on käytetty 

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 
Työpäivät yht. Työtunnit yht. 
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20Työsuhde päättyy / 20 

/ 20 20 
Työnantajan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus 

Tunti-ilmoituslomake palautetaan: Turun kaupunki/Vammaispalvelut 



LOMAUTUSILMOITUS/TODISTUS 
Tyhjennä kentät 

Tulosta lomake 

Työnantaja 

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin 

Työntekijä 

Henkilötunnus Työsuhteen alkamispäivä 

____/____ 20____ 

Lomautuksen kesto ja sen alkamispäivä 

Lomautetaan 

toistaiseksi alkaen ____/____ 20____ Arvioitu kestoaika 

määräaikaisesti alkaen ____/____ 20____ päättyen ____/____ 20____ 

Ilmoituksen päiväys ja allekirjoitus 

Päiväys Työnantajan allekirjoitus 

____/____ 20____ 

Allekirjoituksen selvennys 

Tiedoksianto. Edellä oleva ilmoitus on annettu työntekijälle tiedoksi 

Päiväys Työntekijän allekirjoitus 

____/____ 20____ 

Allekirjoituksen selvennys 

Tu
ru

n 
ka

up
un

ki
 1

.2
02

1 



ILMOITUS TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISESTÄ 
Työnantaja Y-tunnus 

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin 

Työntekijä Syntymäaika 

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin 

Työsuhteen alkamispäivä Noudatettava irtisanomisaika 

KUULEMINEN (valitse kenttä A, B tai C tilanteen mukaan 

A Työnantaja täyttää purkaessaan koeaikana tai päättäessään työntekijästä johtuvasta  syystä 

Työntekijää on kuultu/varattu tilaisuus tulla kuulluksi työsuhteen päättämisperusteena olevasta 

purkamisesta koeaikana 

irtisanomisesta työntekijästä johtuvasta syystä purkamisesta työntekijästä johtuvasta syystä 

Työntekijästä  johtuvan irtisanomisen tai purkamisen syy: 

B Työnantaja täyttää irtisanoessaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä 

Työntekijälle on selvitetty irtisanomisen perusteet: 

irtisanomisesta tuotannollisella ja taloudellisella syyllä, joka on: 

työnantajan kuolemasta työnantajan konkurssista 

C Työntekijä täyttää purkaessaan työsopimuksensa työnantajasta johtuvasta  syystä 

Työnantajaa on kuultu työsuhteen purkamisesta työnantajasta johtuvasta syystä, joka on 

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN 

Edellä mainituin perustein keskinäinen työsuhteemme irtisanotaan/puretaan päättymään ____/____ 20____ 

Päiväys ____/____ 20____ Allekirjoitus ______________________________________________________________ 

TIEDOKSIANTO Edellä oleva ilmoitus on tänään annettu tiedoksi 

Päiväys ____/____ 20____ Vastaanottajan allekirjoitus ________________________________________________ 

Todistamme  edellä olevan tiedoksiannon 

Päiväys ____/____ 20____ ___________________________________ ___________________________________ 
Allekirjoitus  Allekirjoitus 

______________________________ _____________________________ 
Allekirjoituksen selvennys Allekirjoituksen selvennys

Tu
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