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SÄILYTÄ TÄMÄ! Sisältää tärkeää tietoa työsuhdeasioista 
työnantajalle ja avustajalle. 
 
AJANKOHTAISTA 
 
Socomin/Henkan Lappeenrannan toimisto on muuttanut. 
Toimiston uusi osoite on Laserkatu 6 E, 53850 
Lappeenranta. Henkilökohtaista tapaamista varten aika 
varataan etukäteen. 
 
AVUSTAJIEN PALKANKOROTUKSET 1.11.2021 ALKAEN 
Palkankorotus tehdään sekä vähimmäispalkkoihin että 
mahdollisiin korkeampiin henkilökohtaisiin tuntipalkkoihin 
1.11.2021 alkaen. Tuolloin kaikkien työntekijöiden 
tuntipalkkaan tehdään vähintään 16 sentin korotus. 
Palkankorotus on samansuuruinen palkkaryhmissä A ja B.   
Ennen marraskuun alkua Henkan sivuille tulee uusi palkka- 
ja kokemuslisätaulukko (sovelletaan sellaisenaan vain 
uusiin työsuhteisiin). 
 
TYÖNANTAJA, VOIT ETSIÄ AVUSTAJAA USEISTA ERI 
KANAVISTA: 

• Avustajainfo.fi-verkkopalvelu: Avustajainfo on Henkan 
ylläpitämä verkkopalvelu, jossa työnantajat voivat 
ilmoittaa avoimia työpaikkoja ja etsiä avustajia. Myös 
avustajat voivat rekisteröityä Avustajainfoon etsiäkseen 
töitä. Avustajainfon käyttöön saat opastusta ja ohjeita 
Henkasta. 

• TE-toimisto: Voit ilmoittaa avoimesta työpaikasta työ- 
ja elinkeinopalveluihin sähköisesti tai soittamalla. 
Lisätietoja ilmoittamisesta: https://www.te-
palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija -> Ilmoita avoin 
työpaikka. Ilmoita avoin työpaikka puhelimitse: Kaakkois-
Suomen TE-toimisto p. 0295 042 001 (klo 9-16) 

• Lehti-ilmoitukset alueen sanomalehtiin  

• Oppilaitosten, kauppojen, kirjastojen ilmoitustaulut 

• Sosiaalinen media 

• Kysymällä suoraan ennalta tiedossa olevaa sopivaa 
henkilöä  

• Ystävien, naapureiden ja muiden tuttavien kautta. 
 

HENKKA 
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Henkilökohtaisen 
avun keskus Henkka 

Puhelinaika ma-ti ja to-pe 

klo 9-10 ja ke klo 12-14 

(muuna aikana jätä 

soittopyyntö) 

Puhelin 010 419  1620 

(puhelun hinta on 8,4 

snt/min). Huomaa, että 

numeroon ei voi lähettää 

tekstiviestejä. 

Sähköposti: 

henkka@socom.fi 

Henkilökohtaisen avun 

koordinaattorit: Leena 

Kaukio, Jenna Paajanen ja 

Helena Puolakka 

Henkilökohtaista 

tapaamista varten aika 

varataan etukäteen. 

Toimipisteemme 

sijaitsevat: Salpausselänkatu 

40A, 3.krs, 45100 Kouvola ja 

Laserkatu 6E, 53850 

Lappeenranta  

www.socom.fi/henkka  

www.facebook.com/socom

henkka 

 

https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija
https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija
http://www.socom.fi/henkka
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KOKEMUKSIA TYÖNANTAJIEN TYÖNOHJAUKSESTA 
Henkilökohtaisten avustajien työnantajille tarkoitettu työnohjauksen ryhmä kokoontui kuusi 
kertaa kevään 2021 aikana. Lappeenrannan ja Kouvolan ryhmät yhdistettiin vähäisen 
osallistujamäärän takia.Tapaamiset järjestettiin Teams-yhteyksin koronatilanteen vuoksi. 
Työnohjaajana toimi syksyllä 2021 valmistuva työnohjaaja Pirkko Haikara. 
 
Työnohjauksella koettiin olevan vaikutus omaan jaksamiseen, ja se selvensi omaa roolia 
työnantajana. Työnohjauksessa oli myös mahdollista tuulettaa ja jakaa ajatuksia muiden 
samassa roolissa olevien henkilöiden kanssa. Lue lisää työnohjauksen kokemuksista ja sisällöistä: 
https://socom.fi/wp-content/uploads/2021/08/Kooste.pdf.  
 
AVUSTAJAINFON KÄYTÖSSÄÄNNÖT 

• Vastaa puheluihin tai viesteihin, kun sinulla on avoin työpaikka- tai työnhakuilmoitus. 

• Pidä omat tietosi ajan tasalla, erityisesti yhteystietosi sekä avoimet työnhaku- ja 
työpaikkailmoituksi. Päivitä ilmoituksia tarpeen mukaan. 

• Avustaja, voit kieltäytyä työstä tai haastattelukutsusta, mutta siitä pitää kertoa 
rohkeasti, asiallisesti ja ystävällisesti työnantajalle. 

• Avustaja, ilmoita työnantajalle, jos olet estynyt menemään työhaastatteluun. Ilmoita 
myös, aiotko ottaa työtä vastaan. 

• Työnantaja, ilmoita kaikille hakijoille päätöksesi. 

• Henkalla on yksipuolisesti oikeus päättää Avustajainfon asiakkuus, mikäli asiakas ei 
sitoudu sovittuihin sääntöihin tai ilmenee väärinkäytöksiä. 

• Henkka auttaa tarvittaessa Avustajainfon käytössä. 
 
TYÖSUHDENEUVONTAA 

• Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta arkisin klo 9-15, puhelin 0295 

016 620 ja www.tyosuojelu.fi   

• Assistentti.info, neuvonta@assistentti.info, sosiaalityöntekijä ma klo 9-12 ja 13-16 p. 040 

352 1604, lakimiehet ke klo 13-16 p. 045 773 24104, ma ja to klo 9-12 ja 13-16 p. 045 

7731 0105  

• Heta-liiton neuvonta, p. 02 4809 2401, ma ajanvarauksella, ti klo 13-15 ja to klo 9-11 

• JHL:n työsuhdeneuvonta: p. 010 770 3311 ma-ti ja to-pe klo 9-15, www.jhl.fi.   

Hyödyllisiä linkkejä, oppaita ja tiedonlähteitä sekä aikaisemmat tiedotteet löydät 
Henkan nettisivuilta! 

 
Toivotamme kaikille asiakkaillemme tunnelmallista syksyä! 

Helena, Jenna ja Leena 

 

https://socom.fi/wp-content/uploads/2021/08/Kooste.pdf
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