Helmikuu 2020

HENKKA
TIEDOTE 1/2020

SÄILYTÄ TÄMÄ! Sisältää tärkeää tietoa työsuhdeasioista
työnantajalle ja avustajalle.
TULEVIA TAPAHTUMIA:
Ota haltuun uusi Heta-tes!

Henkilökohtaisen
avun keskus
Henkka
Puhelinaika ma-ti ja to-pe
klo 9-10 ja ke klo 12-14
(muuna aikana jätä
soittopyyntö)

Koulutustilaisuudet Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.
Aluetoimitsija Minna Isberg (Julkisten ja hyvinvointialojen
liitto JHL) on kertomassa uudesta, 1.2.2020 voimaan
tulleesta henkilökohtaisia avustajia koskevasta
valtakunnallisesta työehtosopimuksesta kaikissa
tilaisuuksissa. Paikalla myös Henkan työntekijöitä. Kaikki
tilaisuudet klo 13-15 työnantajille ja klo 16-18 avustajille.

Sähköposti:
henkka@socom.fi

ti 3.3.2020 Imatra, Kulttuuritalo Virta, vierashuone.
Virastokatu 1, Imatra.
to 5.3.2020 Kotka, Pääkirjasto Einon kammari 1. krs.
Kirkkokatu 24, Kotka.
ti 17.3.2020 Lappeenranta, Kaupungintalon valtuustosali.
Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.
to 19.3.2020 Kouvola, Aikuiskoulutus TAITAJA, B-talo,
neuvottelutilat 128-129. Taitajantie 2, Kouvola.

Henkilökohtaisen avun
koordinaattorit: Leena
Kaukio, Jenna Paajanen ja
Henna Romppanen

Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia ja niissä on
kahvitarjoilu. Ilmoittaudu 19.2.2020 mennessä
ensisijaisesti oheisen linkin kautta:

Puhelin 010 419 1620
(puhelun hinta on 8,4
snt/min). Huomaa, että
numeroon ei voi lähettää
tekstiviestejä.

Henkilökohtaista
tapaamista varten aika
varataan etukäteen.
Toimipisteemme
sijaitsevat: Salpausselänkatu
40A, Kouvola ja Kauppakatu
32, 2.krs, 53100 Lappeenranta
www.socom.fi/henkka
www.facebook.com/soco
mhenkka

https://link.webropolsurveys.com/S/F381014C8E8AB0A7
Voit myös ilmoittautua tilaisuuksiin Henkan kautta joko
sähköpostitse tai puhelimitse. Kerrothan samalla mihin
tilaisuuteen osallistut, mahdolliset erityisruokavaliot ja
liikkumisen apuvälineet (tilajärjestelyjä varten).
Heta-liiton sivuille https://heta-liitto.fi/tes/ on koottu
keskeiset muutokset ja kaikki tarpeelliset
työehtosopimukseen liittyvät materiaalit.
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Henkan 10-vuotiskevätjuhla
Henkka juhlii tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan. Järjestämme työnantaja- ja avustajaasiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme kevätjuhlan tiistaina 5.5.2020 klo 13-15
Kuusankosken Taideruukissa Pato Areenalla (Kyminväylä 2, Kuusankoski/Kouvola) ja
keskiviikkona 13.5.2020 klo 13-15 Lappeenrannan Marjolassa (Mikonsaarentie 15, Lappeenranta).
Tarkemmin tiedotamme juhlatilaisuuksista myöhemmin, mutta varaathan jo nyt juhlapäivän
kalenteriisi!
LAKIMUUTOKSET
Työaikalaki
Uusi työaikalaki astui voimaan 1.1.2020. Henkilökohtaisen avun työsuhteisiin Heta-liiton mukaan
todennäköisimmin vaikuttavia lakikohtia ovat:
1. Perheenjäsenten asema työaikalaissa: Ne työntekijänä toimivat perheenjäsenet, joilla ei
ole työaika-autonomiaa, tulevat työaikalain soveltamisen piiriin.
2. Korvaava lepoaika: Jos laissa säädettyä vuorokautista lepoaikaa lyhennetään, tulee
työntekijälle antaa korvaava lepoaika.
3. Yötyön tekeminen: Yövuoroputkien pituuteen tulee rajoitus niihin työsuhteisiin, joissa on
käytössä jaksotyö tai keskeytymätön vuorotyö.
4. Työaikapankki: Jatkossa kaikki työnantajat voivat sopia työntekijöidensä kanssa
työaikapankin käyttämisestä.
5. Työajan enimmäismäärä: Ylityön enimmäismäärän sijaan uudessa työaikalaissa säädetään
kaiken työajan keskimääräisestä enimmäismäärästä.
Lisätietoja:
www.heta-liitto.fi/tietopankki/tyoaikalaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190872#Pidp446731360
Vuosilomalaki
Työntekijällä on jatkossa oikeus palkallisiin lisäpäiviin, jos vuosiloma jäisi lyhyeksi
esimerkiksi sairauden vuoksi. Ideana on turvata aiempaa paremmin oikeutta neljän viikon
vuosilomaan. Muutoksella on merkitystä silloin, kun työntekijä on pidempään työkyvytön.
Lyhytaikaiset sairauslomat eivät lyhennä vuosilomaa.
Lisätietoja:
https://heta-liitto.fi/wp-content/uploads/uutiskirje_3_2019.pdf
TYÖSUHTEIDEN PÄÄTTÄMINEN
Avustajan työsuhteen päättyessä on siitä ilmoitettava kirjallisesti tilitoimisto SuoraTyö Oy:lle
sekä työterveyteen työterveyshoitajalle työntekijämuutoksena. On myös hyvä tarkistaa, onko
jäänyt voimaan tarvittaessa töihin kutsuttavia, toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia
avustajien kanssa, jotka eivät ole työssä pitkään aikaan olleet. Avustajaan voi olla
yhteydessä ja varmistaa onko hän edelleen käytettävissä tarvittaessa. Mikäli avustaja ei ole
käytettävissä, voi hän irtisanoutua työsuhteesta.
2

Helmikuu 2020

Työsuhde voi päättyä myös työnantajuuden päättymiseen. Tällaisia tilanteita ovat
työnantajan menehtyminen ja työnantajamallin päättyminen esim. järjestämistavan
muuttuessa palveluseteliksi tai ostopalveluksi. Työnantajuuden päättymisestä tulee ilmoittaa
työterveyshuoltoon ja tilitoimistoon.
Työsuhteen päättyessä avustajalla on oikeus työtodistukseen. Todistus voi olla arvioinnilla tai
ilman, avustajan toiveen mukaisesti. Työsopimuspohjat löytyvät Henkan nettisivuilta.
VAKUUTUKSET
Avustajien työtapaturmavakuutukset Fenniassa:
FenniaHoitaja palvelee joka päivä 7-23 suomeksi numerossa 010 503 5000 ja ruotsiksi 010 503
5900. Soitto Fennian 010 5 -alkuisiin palvelunumeroihin maksaa lankapuhelimesta 8,35
snt/puhelu + 16,69 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.
Halutessanne voitte olla yhteydessä suoraan Fennian vahinkopalveluihin numeroon
010 503 5460.
Ohjeet työtapaturman sattuessa
• Avustaja ilmoittaa vahingosta työnantajalle.
• Avustaja soittaa FenniaHoitajalle. FenniaHoitaja antaa puhelun aikana asiassa
terveysneuvontaa, varaa tarvittaessa lääkäriajan suoraan erikoislääkärille ja täyttää
tapahtuneesta vahinkoilmoituksen.
• Jos avustaja on ollut heti tapaturman sattumisen jälkeen esimerkiksi julkisessa
sairaanhoidossa, FenniaHoitajan kautta voi varata ajan jatkohoitoon.
• Työnantajat voivat ilmoittaa tapaturmasta sähköisesti Fennian sivuilla (apu.fennia.fi)
täyttämällä vakuutustodistuslomakkeen. Mikäli työnantajalla on OmaFennia-tunnukset,
tapaturmailmoituksen voi täyttää myös OmaFenniassa (www.fennia.fi/OmaFennia).
• Työnantajan tulee tehdä tapaturmailmoitus kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun hän
saa tiedon tapaturmasta. Vahinkoilmoittamisen viivästyminen ei viivästytä tai estä
korvaamista, kunhan työsuhde eli vakuutukseen kuuluminen voidaan todentaa.
• Suoratyön lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusnumero on 821-0721357.

TYÖTERVEYSHUOLTO:
Työterveyshuoltolaki koskee henkilökohtaisia avustajia. Laissa säädetään työnantajan
velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto. Samoin siinä määritellään työterveyshuollon
sisältö ja toteuttaminen. Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto työstä ja
työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä
työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi.
Työterveyspalveluiden tuottaja laskuttaa palveluistaan vammaispalvelulakiin perustuen
kuntaa. Työterveyshuolto lähettää laskut sekä Kelaa varten tarvittavat toimintatiedot
suoraan tilitoimistoon (Kymsote) tai kuntaan (Eksote), joten työnantajana toimivalle
henkilölle itselleen ei koidu kustannuksia.
Koko Eksoten alueella avustajien työterveyden hoitaa 1.2.2020 alkaen Terveystalo.
Yritysasiakaspalvelu palvelee numerossa 030 633 9529 arkisin klo 8-16 välisenä aikana.
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Sähköpostitse sopimusuudistusvaiheessa voi olla yhteydessä
sopimusneuvonta@terveystalo.com, jatkossa myös yritysasiakaspalvelu@terveystalo.com.
Kymsoten alueella työterveydestä huolehtii Pihlajalinna.
Ajantasaiset tiedot työterveyssopimuspaikoista sekä niiden toimipisteistä löytyvät Henkan
nettisivuilta.
TYÖSUHDENEUVONTAA:
• Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta arkisin klo 9-15, puhelin 0295
016 620 ja www.tyosuojelu.fi
• Assistentti.info, neuvonta@assistentti.info, ma klo 9-12 ja 13-16 p. 040 352 1604, ke klo
13-16 ja to klo 9-12 p. 040 940 1479 ja 045 7731 0105
• Heta-liiton HetaHelp! -puhelinpalvelu, p. 02 4809 2401, ma ja to klo 9-11 sekä ti klo 13-15
• JHL:n työsuhdeneuvonta: p. 010 770 3311 ma-ti ja to-pe klo 9-15,
www.henkilökohtaisetavustajat.fi, www.jhl.fi.
Suoratyön tiedotteet löydät osoitteesta https://www.suoratyo.fi/palkat

Hyödyllisiä linkkejä, uusia oppaita ja tiedonlähteitä sekä aikaisemmat tiedotteet löydät
Henkan nettisivuilta!
Terveisin Leena, Jenna ja Henna
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