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Tukea työnantajuuteen 
 

Sen lisäksi, että Keusoten henkilökohtaisen avun keskus tarjoaa neuvontaa ja ohjausta 

työnantajamalliin liittyvissä kysymyksissä, löytyy henkilökohtaisen avun työnantajille myös 

erilaisia valtakunnallisesti toimivia foorumeita ja maksuttomia palveluita, joista on 

mahdollista saada tukea työnantajana toimimiseen.  

 

Heta-liiton maksutonta vertaistukea kaikille työnantajille   
 

Heta-liitto järjestää vähintään kerran viikossa henkilökohtaisen avun työnantajille 

suunnattuja työnantajakumppanien yhteisiä kahvitaukoja. Luottamukselliset ja 

vapaamuotoiset kahvitauot ovat osa Heta-liiton vertaistukitoimintaa, eikä niihin 

osallistuminen edellytä Heta-liiton jäsenyyttä. Tapaamiset tapahtuvat Microsoft Teams -

ohjelman välityksellä. 

 

Työnantajakumppanien yhteisillä kahvitauoilla keskustellaan vapaasti työnantajan arjen 

hyvistä ja huonoista hetkistä, ja jokainen saa olla äänessä sen verran kuin itsestä tuntuu 

hyvältä. Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita, vaan mukaan voi tulla itselle sopivana 

ajankohtana.  

 

Tapaamisista ja niiden toteutusaikataulusta voi lukea enemmän Heta-liiton verkkosivulta: 

https://heta-liitto.fi/vertaistuki/kahvitauot/ . Mikäli sinulla on kysyttävää esimerkiksi 

Teamsin käytöstä tai kahvitaukojen toteutuksesta, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla: 

heta@heta-liitto.fi . Myös Heta-liiton Facebook-sivuilta löytyy tietoa seuraavien 

kahvitaukojen ajankohdista: https://www.facebook.com/hetaliitto/community/ 

 

 

HetaHelp – kaikille avoin neuvontapalvelu työnantajamallin oikeudellisista 

kysymyksistä 
 

HetaHelp on Heta-liiton neuvontapalvelu, jossa lakimiehet vastaavat henkilökohtaisen 

avun työnantajamalliin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Palvelua rahoittaa sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), ja se on kaikille avointa ja maksutonta. Jokaisen 

HetaHelpin käyttäjän on kuitenkin rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi ennen 

ensimmäistä yhteydenottoa HetaHelpiin.  

 

Lisää tietoa HetaHelpistä, sen aukioloista ja rekisteröitymisestä palvelun käyttäjäksi löytyy 

Heta-liiton verkkosivuilta: https://heta-liitto.fi/neuvontapalvelut/hetahelp/ 

https://heta-liitto.fi/vertaistuki/kahvitauot/
mailto:heta@heta-liitto.fi
https://www.facebook.com/hetaliitto/community/
https://heta-liitto.fi/neuvontapalvelut/hetahelp/
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Tukinetin chat-iltapäivät henkilökohtaisen avun käyttäjille 
 

Tukinetissä järjestetään vuonna 2022 jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona 

klo 15–16 chat-tilaisuus, jossa henkilökohtaisen avun käyttäjillä on mahdollisuus 

keskustella toistensa kanssa. Keskustelun aiheena on henkilökohtainen apu kaikessa 

moninaisuudessaan. Tilaisuuksia emännöi Honkalampi-säätiön ESE-keskus.  

 

Elokuussa chat-iltapäivää ei järjestetä, mutta loka- ja marraskuussa tilaisuudet toteutetaan 

kaksi kertaa kuukaudessa. Tarkemmat ajankohdat löytyvät Tukinetin verkkosivuilta: 

https://tukinet.net/teemat/henkilokohtaisen-avun-kayttajien-chat-iltapaiva/ryhmachatit/  

Lisätietoja chat-iltapäivistä voit kysyä sähköpostitse: esekeskus@hl-s.fi 

 

Tukinetin chat-iltapäivät henkilökohtaisille avustajille 
 

Tukinetissä järjestetään vuonna 2022 jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona 

klo 17–18 chat-tilaisuus, jossa henkilökohtaisilla avustajilla on mahdollisuus keskustella 

toistensa kanssa. Chatissa keskustellaan henkilökohtaiseen apuun ja avustamiseen 

liittyvistä asioista ja jaetaan ajatuksia toisten, samaa arvokasta työtä tekevien ihmisten 

kanssa. Tilaisuuksia emännöi Honkalampi-säätiön ESE-keskus.  

 

Elokuussa chat-iltapäivää ei järjestetä, mutta loka- ja marraskuussa tilaisuudet toteutetaan 

kaksi kertaa kuukaudessa. Tarkemmat ajankohdat löytyvät Tukinetin verkkosivuilta: 

https://tukinet.net/teemat/henkilokohtaisten-avustajien-chat-ilta/ryhmachatit/ 

Lisätietoja chat-iltapäivistä voit kysyä sähköpostitse: esekeskus@hl-s.fi 

 

Assistentti.infon neuvonta 
 

Assistentti.info tarjoaa maksutonta neuvontaa henkilökohtaiseen apuun ja 

vammaispalveluihin liittyen seuraavin aikatauluin. 

 

Matti Koikkalainen Terhi Toikkanen Mika Välimaa 

Sosiaalityöntekijä Lakimies  Lakimies 

ma klo 9–12 ja 13–16 ke klo 13–16 ma ja to klo 9–12 sekä 13–16 

040 352 1604 045 773 24104 045 7731 0105 

 

Lisätietoa aiheesta löytyy Assistentti.infon verkkosivuilta: 

http://www.assistentti.info/fi/neuvonta 

 

https://tukinet.net/teemat/henkilokohtaisen-avun-kayttajien-chat-iltapaiva/ryhmachatit/
mailto:esekeskus@hl-s.fi
https://tukinet.net/teemat/henkilokohtaisten-avustajien-chat-ilta/ryhmachatit/
mailto:esekeskus@hl-s.fi
http://www.assistentti.info/fi/neuvonta
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Assistentti.infon peruskoulutukset 
 

Assistentti.info järjestää maksuttomia koulutuksia henkilökohtaisen avun eri teemoihin 

liittyen. Peruskoulutuksia järjestetään Teams-ohjelman välityksellä noin kerran 

kuukaudessa koko vuoden ajan. Koulutukset eivät ole toisistaan riippuvaisia, joten niihin 

on mahdollista osallistua oman kiinnostuksen mukaan. Lähestyvistä koulutuksista 

tiedotetaan Assistentti.infon Facebook-sivuilla: 

https://www.facebook.com/assistentti.info.fi 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/assistentti.info.fi

