
PROJEKTIN TULOKSET  

 

 Tavoitteet: 

 Henkilökohtaisen avun keskuksen toimintamallin 

luominen 

 Henkilökohtaisten avustajien ja työnantajien 

kouluttaminen ja tukeminen 

 Henkilökohtaisten avustajien rekrytointi 

 

 Toimintojen kehittäminen tukipaketeiksi: 

 Palkallisten avustajien rekrytointi vakituisiin ja sijaistoimiin 

 Työsuhteisiin liittyvä tuki työnantajille ja avustajille 

 Koulutus työnantajille ja avustajille 



AVUSTAJIEN REKRYTOINTI 
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AVUSTAJIEN REKRYTOINTI  

 Avustajat haastatellaan, ja heiltä kysytään esim. 

koulutus, kokemus vammaistyöstä, rajoitteet, 

erityisosaaminen, ajokortti jne. 

 Avustajan ammattiin selkeästi sopimattomia ei 

välitetä. 

 Työnantaja määrittelee, minkälaisia avustajia juuri 

hänelle etsitään, päätäntävalta on aina 

työnantajalla itsellään. 

 Avustajia löytyy toiminta-alueellamme vielä hyvin. 

Haasteena avustajien saaminen syrjäisempiin 

sijainteihin ja pieniin ja hajanaisiin tuntimääriin. 

 Avustajat hakeutuvat mielellään organisaation 

kautta avustajan töihin. 



TYÖNANTAJIA REKISTERISSÄ 
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TYÖNANTAJAN PALVELUT 

 Välitys, kesälomien sijaisuudet yms. 

 Ohjaus ja neuvonta 

 Koulutus: yhteistyö Kynnyksen kanssa, palkka-infot, 

täsmäkoulutukset 

 Internetsivut 

 Vertaistuki 
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TUETTU TYÖNANTAJUUS- PALVELU 

 

 

 Projektin aikana kävi ilmi, että sopivan avustajan 

löytäminen voi olla haastavaa. Työsuhteet olivat 

usein lyhyitä ja ongelmia esiintyy usein. 

 Työsuhteen pelisäännöt olivat usein hukassa.   

 Tietoa ja tukea tarvittiin paljon, työsuhteen 

hoitaminen vaatii paljon tietoa ja taitoa. Virheet 

voivat käydä kalliiksi. 

 Avustajat eivät aina arvostaneet ammattiaan. 

 Työnantajat eivät aina tiedostaneet rooliaan 

pomona. Työnantajan velvoitteet ja myöskin 

oikeudet usein hukassa. 

 

 

 



TYÖMENETELMÄT  

TUETTU TYÖSUHDE -PALVELUSSA 

 Rekrytointi ja tuki avustajan valinnassa 

 Tuki ja neuvonta työsuhteen velvoitteiden 

hoitamisessa: työsopimukset, vaitiolovelvollisuus, 

työvuorolistat, lomautukset, työterveyshuolto… 

 Lakisääteisten maksujen hoitaminen: vakuutukset, 

palkat, verot… 

 Ohjaus ja neuvonta, tuki ongelmatilanteissa 

 Kotikäynnit: työsuhde oikeille raiteille alusta saakka 

 

 TYÖNANTAJUUS AINA VAMMAISELLA IHMISELLÄ 

ITSELLÄÄN 

 

 



AKUUTTI SIJAISVÄLITYS  -PALVELU 

 Jo projektin alussa lähtien oli tavoitteena luoda 

malli, jolla vastataan tilanteisiin, joissa 

henkilökohtainen avustaja jää äkillisesti pois työstä 

sairauden tms. syyn vuoksi. 

 Tällaisiin tilanteisiin ei ole ollut olemassa toimivaa 

ratkaisua. 

 


