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Kuka minä olen?
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Toimin toista kautta Heta-Liiton hallituksessa ja toiminut  

varapuheenjohtajana elokuusta 2015 lähtien.

Olen toiminut henkilökohtaisten avustajien työnantajana yli 20 vuotta.

Olen tällä hetkellä jatko-opiskelijana/ tutkijana sekä suoritan Jyväskylän 

yliopistossa tohtorin tutkintoa, tutkin neurotieteitä. 

Olen Laukaan kunnan kunnanvaltuutettu sekä vammaisneuvoston 

puheenjohtaja.

Avustajakoiratoiminnassa olen aktiivisesti mukana, Minulla on 

itsekoulutettu avustajakoira, Viisas.



Mikä Heta-Liitto on?

Järjestäytyneiden henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto

Vammaisjärjestö

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin kaiken kattava tuki (koulutus, 

juridisuus, yhteiskunnallinen yhteistyö ja edistäminen)

Valvonta- ja ohjausvelvollinen henkilökohtaisen avun työnantajamallin 

toimivuudesta omien jäsenten kohdalta (tämä sitovuus tulee Julkisten ja 

hyvinvointialojen liiton (JHL) kanssa solmitusta työehtosopimuksesta)

Yksilön oikeuksien ja itsemääräämisoikeuden edistäjä

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin edellä kävijä

Oman osaamisalueen asiantuntija

Viranomaisten yhteistyökumppani
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http://www.jhl.fi/
http://www.heta-liitto.fi/LinkClick.aspx?fileticket=lkm8qpb1S0k%3d&tabid=1535&portalid=35&mid=7947&language=en-US


Historia

Perustettu 2005, vähän ennen ”Rammat pantterit”-kapina (mielenosoitus), 

kun vammaisjärjestöt puolustivat subjektiivista oikeutta.

Perustajajäsenet päättivät löytää kanavan, jonka kautta pystyttäisiin 

vaikuttamaan asioihin sekä laajemmin tukemaan työnantajia.

Toiminta käynnistyi pienimuotoisesti vapaaehtoisella toiminnalla kotioloissa 

tapahtuvalla yleisluonteisella neuvonnalla. 

Ensimmäisen työehtosopimusneuvottelun aikoihin toimintaa saatiin 

laajennettua palkatulla lakimiehellä, jonka ansiosta oikeudellinen apu 

saatiin virallisesti käyntiin. Ensimmäinen työehtosopimus astui voimaan 

1.12.2010.
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Nykytilanne

Yhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, 

kolmesta jäsenestä ja yhdestä varajäsenestä.

Oikeudellisen avun ja neuvonnan tarpeen kasvaessa on palkattu 4 

lakimiestä, järjestösihteeri sekä tiedottaja-tuottaja.

Panostamme myös vammaispoliittiseen vaikuttamiseen turvataksemme 

työnantajamallin säilyttämisen eräänä vaihtoehtona henkilökohtaisen avun 

toteuttamistapana. Lisäksi valvomme ja edistämme jäsenten 

ihmisoikeudellista asemaa.

Yhteistyöesimerkkinä, Vieteriukkodilemma, joka on osa Invalidiliiton 

kanssa yhteistyössä toteutettu. Tämä on osa henkilökohtaisen avun 

työnantajamallin korjaussarjaa. Tässä käsitellään työnantajuuden

oikeudellisia riskejä sekä kyseiseen malliin sisältyviä lainopillisia 

heikkouksia.
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http://www.heta-liitto.fi/Portals/35/Vieteriukkodilemma-tutkimus kansikuvalla.pdf


Nykytilanne

Jäsenten kirjavuuden ja oikeusturvatarpeen kasvamisen myötä Heta-Liitto 

on katsonut tärkeäksi jäsenten tiedon kasvattamisen ja kouluttamisen.

Esimerkkinä on vuonna 2014 aloitettu henkilökohtaisen avun 

työnantajamallin opetusvideosarjan tuottaminen sekä monipuolisen ja 

ajankohtaisen tiedon jakaminen kirjeitse ja sosiaalisessa mediassa.

Katso Hetan nettisivuston ”Työnantajalle”-sivu:.

Lisäksi ”työnantajalle”-sivulta löytyvät uutiskirjeet sekä usein kysytyt kysymykset. 

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin yleinen yhteiskunnallinen 

koulutuksen tarve tulee tulevaisuudessa edelleen lisääntymään ja siihen 

tulee panostaa!
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http://www.heta-liitto.fi/Default.aspx?tabid=3327&language=en-US


Mitä Heta tarjoaa?

Jokaiselle avoin puhelinneuvonta: HetaHelp (…kunnat, tilitoimistot, 

henkilökohtaisten avustajien työnantajat…)

Jäsenille: Oikeudellinen neuvonta- ja lakipalvelut

Työnantajuutta koskevat neuvonnalliset tukipalvelut

Vertaistukea jäsenille ja koulutusta tämän henkilökohtaisen avun mallin 

kaikille sidosryhmille
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Hetan uudet tuulet

Heta-Radio

Heta-Radio on täysin uutta Heta-Liiton toimintaa. Hanke toteutetaan 

kokonaisuudessaan Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella 

vuonna 2016.

Heta-Radiossa toteutetaan noin kuusi nettiohjelmaa hen-

kilökohtaisen avustajan työnantajuuteen liittyen. Kyse ei ole suorista 

radiolähetyksistä, vaan ohjelmat nauhoitetaan etukäteen ja 

julkaistaan verkossa.

Lähetyksiä voi siis kuunnella ja katsoa Heta-Liiton verkkosivuilta 

silloin, kun itselle parhaiten sopii ja tietysti useampaan kertaankin.
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Heta tilastojen valossa

Jäseniä on arvioita noin 3 400 vuonna 2016 (yleisesti henkilökohtaisen 

avun työnantajamallin piirissä olevia henkilöitä on noin 14 000 vuonna 

2015).

Keskimäärin 45 oikeudellista neuvontatapausta viikossa vuonna 2014. 

RAY-rahoitteinen HetaHelp: kaikille avoin oikeudellinen puhelinneuvonta, 

jota annetiin keskimäärin vuodessa yht. 2652 vastausta / 221

kuukaudessavuonna 2015.

Jäsenten lakipalvelut, vuonna 2014 yht. 847 / 70 tapausta kuukaudessa.

Haasteellisempaa jäsenlakipalvelutapausta oli 10 kpl vuonna 2014.
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http://www.ray.fi/


Heta-Liiton yhteystiedot

HetaHelp-puhelinneuvonta

HetaHelp-puhelinneuvonta tarjoaa henkilökohtaisten avustajien 

työnantajuuteen liittyvää oikeudellista neuvontaa. HetaHelp on 

kaikille avoin palvelu.

Neuvontapalvelu palvelee:

arkisin klo 9-11 (huom. on muuttunut)

Puhelin: 02 4809 2401

(puhelusi hinta on normaali puhelinpalvelumaksu)

Toimiston asiakaspalvelu

Toimiston asiakaspalvelu palvelee kaikissa jäsenyyteen liittyvissä 

asioissa (esimerkiksi jäsenyyden hakeminen, jäsenlasku, 

lomakkeiden lähettäminen)

Sähköposti: heta@heta-liitto.fi

Puhelin: 02 4809 2400 arkisin 9-11

(puhelusi hinta on normaali puhelinpalvelumaksu)
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Heta-Liiton yhteystiedot

Jakeluosoite

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Tykistökatu 6 B (Huom. on muuttunut)
20520 Turku

Sosiaalinen media

WWW-sivut: www.heta-liitto.fi/

Facebook: www.facebook.com/HetaLiitto

Twitter: www.twitter.com/HetaLiitto
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http://www.heta-liitto.fi/
http://www.facebook.com/HetaLiitto
http://www.twitter.com/HetaLiitto


Kysymyksiä?

Kiitos teille!
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