APUNA JA TUKENA
henkilökohtaisessa avussa
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Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista palvelua, jota saavat vaikeavammaiset ihmiset. Henkilökohtainen apu kohdistuu kotona ja kodin ulkopuolella toimiin, jotka henkilö tekisi itse,
mutta ei niitä vamman tai sairauden vuoksi voi tehdä. Henkilökohtaista apua myöntää vaikeavammaiselle ihmiselle oman kunnan sosiaalitoimi.
Vaikeavammaisena pidetään ihmistä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden
vuoksi välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua. Henkilökohtaista apua on järjestettävä vaikeavammaisen ihmisen tarvetta vastaava määrä. Avun määrän arvioinnin tulee perustua ihmisarvoisen
elämän mahdollistamiseen.

ASSISTENTTI.INFO

HETA-LIITTO

Assistentti.info keskittyy henkilökohtaisen avun kehittämiseen ja
sen toimintaa koordinoi Kynnys ry. Kynnys ry on vammaisten ihmisten ihmisoikeusjärjestö, ja sen perusajatuksena on ”ei mitään
meistä ilman meitä”. Assistentti.info on henkilökohtaisen avun
asiantuntijaorganisaatio ja henkilökohtaisen avun valtakunnallinen verkosto. Verkosto on kaikille toimijoille avoin yhteenliittymä,
joka pyrkii jakamaan tietoa jäsenilleen ja edistämään henkilökohtaiseen apuun liittyvää toimintaa.

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry edistää
vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden toteutumista tukemalla toimivaa ja turvallista henkilökohtaisen avustajan työnantajuutta. Heta-Liitto tarjoaa jäsenilleen
työsuhteisiin liittyviä lakipalveluita ja koko henkilökohtaisen
avun kentän toimijoille laajoja oikeudellisia neuvonta- ja tukipalveluita sekä koulutusta. Heta-Liitto neuvottelee ja tekee henkilökohtaisten avustajien työnantajien työehtosopimuksen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa. Näin Heta-Liitto on
sekä työmarkkina- että vammaisjärjestö.

Neuvonta:
puh. 09 6850 1150
Keskiviikkoisin 13–16 ja torstaisin 9–12
neuvonta@assistentti.info
Koulutus:
Assistentti.info antaa tiedottavaa koulutusta henkilökohtaisen
avun käyttäjille, palveluntuottajille, viranomaisille, avustajille
ja muille toimijoille. Koulutukset käsittelevät henkilökohtaisen
avun perusteita, lainsäädäntöä, henkilökohtaisen avun käytännön
toteutusta ja työhyvinvointia.
Materiaalit:
Assistentti.info julkaisee henkilökohtaiseen apuun liittyviä esitteitä ja oppaita.
Lisätiedot:
www.assistentti.info

HetaHelp-puhelinneuvonta:
•
kaikille avoin ja maksuton puhelinneuvontapalvelu, jossa lakimiehet neuvovat henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen liittyvissä asioissa
•
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittama
•
puh. 02 4809 2401 joka arkipäivä klo 9–11
Lisäksi Heta-Liiton jäsenet saavat laajempia lakipalveluita.
Hetan tietopankki:
•
neuvoja ja ohjeita henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen: www.heta-liitto.fi > Hetan tietopankki
Lisätiedot:
www.heta-liitto.fi • heta@heta-liitto.fi

HONKALAMPI-SÄÄTIÖ
ESE-KESKUS

KEHITYSVAMMAISTEN
PALVELUSÄÄTIÖ

Honkalampi-säätiön ESE-keskuksen (Esteittä Eteenpäin) toimin
nan painopistealueita ovat henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivien henkilöiden työnantajuuden tukeminen, henki
lökohtaista apua sekä henkilökohtaisen avustajan työtä koskevan
tiedotuksen lisääminen. avustajajärjestelmän kehittäminen sekä
henkilökohtaisten avustajien ja heidän työnantajiensa/työnjohtajiensa koulutuksen kehittäminen.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen,
valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja luoda laadukkaita
palvelumalleja erityisiä tarpeita omaavien ihmisten ja heidän
läheistensä tueksi.

Honkalampi-säätiön ESE-keskus:
•
suunnittelee ja toteuttaa henkilökohtaisten avustajien sekä
työnantajien/työnjohtajien koulutuksia yhteistyössä eri toi
mijoiden kanssa
•
pyrkii lisäämään henkilökohtaisen avun tunnettavuutta
•
kerää sidosryhmien ja yhteistyötahojen palautetta ja aloit
teita henkilökohtaisen avustajajärjestelmän toiminnasta
•
suunnittelee toimintamalleja ja järjestää pilottikokeiluja
henkilökohtaisen avun kehittämiseksi
Lisätiedot:
Laura Jormanainen, projektikoordinaattori
puh. 050 388 6600
laura.jormanainen@hl-s.fi
www.honkalampisaatio.fi

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön keskeisimmät toiminnat
ovat vaikuttamistoiminta, lyhytaikaishoito, asuntojen hankinta ja rakennuttaminen sekä kehittämistoiminta. Osana kehittämistoimintaa tuemme kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta, itsenäisyyttä ja osallisuutta henkilökohtaisen
avun ja sen kehittämisen keinoin.
•
•
•

Teemme alueellista ja valtakunnallista vaikuttamistyötä.
Tuotamme tietoa henkilökohtaisesta avusta kehitysvammaisille ihmisille ja kehitysvammaisten ihmisten
näkökulmasta.
Tarjoamme koulutusta ja työvälineitä yksilölliseen tukeen ja elämänsuunnitteluun.

Lisätiedot:
Petra Tiihonen
petra.tiihonen@kvps.fi • puh. 0207 713 528
www.kvps.fi/kehittaminen/henkilokohtainen-apu

