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1 Johdanto 

 

Henkilökohtaiset avustajat – työstä tutkintoon opinnäytetyö on tehty yhteistyös-

sä Honkalampi-säätiön Avustajakeskuksen kanssa. Sen tarkoituksena on kar-

toittaa henkilökohtaisten avustajien työantajina toimivien henkilöiden kokemuk-

sia avustajien tämän hetkisestä koulutustasosta sekä koulutuksen tarpeesta. 

 

1.1 Taustaa 

 

Opinnäytetyön taustana on vuonna 2009 uudistunut vammaispalvelulaki. Uudis-

tuvassa vammaispalvelulaissa luovutaan kuntien määrärahasidonnaisesta tuki-

toimesta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseksi, ja sen tilalle tulee subjek-

tiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun.  Lain perusteella henkilökohtaista 

apua järjestetään pitkäaikaissairaalle tai vaikeavammaiselle henkilölle, joka tar-

vitsee toisen henkilön apua toistuvasti. Vammaispalvelulain uudistuksen myötä 

siis jokaisella vammaisella henkilöllä on oikeus saada kunnan maksusitoumus 

henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen. (Kynnys ry) 

 

Lain uudistuttua jo aikaisemmin värikäs henkilökohtaisenavun toimiala laajenee 

edelleen.  Henkilökohtaisen avun periaatteiden mukaan avustettava henkilö 

toimii itse avustajansa työantajana ja päättää itse siitä, mitä, missä, milloin, mi-

ten hän saa henkilökohtaista apua ja kuka häntä avustaa. (Kynnys ry) Tästä 

johtuen henkilökohtaisten avustajien työsuhteet voivat muodostua hyvinkin eri-

laisiksi työnantajien avustajan tarpeesta ja työtehtävistä riippuen. Henkilökoh-

taisen avustajan tehtävät ovat kuitenkin aina arjen toimissa avustamista, eikä 

avustaminen ole varsinaisesti hoitotyötä. 

 

Henkilökohtaisina avustajina toimii monia terveydenhuoltoalan opiskelijoita tai 

alalle valmistuneita, mutta tehtävissä toimii myös paljon muun alan ammattilai-

sia, opiskelijoita ja pätkätyöläisiä. Tällä hetkellä henkilökohtaista avustajaa valit-

sevalla työnantajalla on siis edessään hyvin monenkirjava joukko hakijoita. Ter-

veydenhuoltoalan tutkinto ei takaa osaamista kodinhoidossa eivät peruskoulus-

ta valmistuneelle työelämänkäytännöt aikatauluista kielenkäyttöön ole välttä-

mättä tuttuja. 
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Alan järjestöt ovat halukkaita kehittämään henkilökohtaistenavustajien koulutus-

ta. Tällä hetkellä tarjottavien kurssien ja luentojen lisäksi on alettu ajaa eteen-

päin hanketta henkilökohtaisten avustajien tutkintoon johtavan koulutuksen 

luomisesta. Henkilökohtaisten avustajien tutkinto tasoittaisi eroja avustajien 

keskuudessa ja takaisi työnantajalle tietyn lähtötason avustajaa valitessaan. 

Tutkinnolla olisi myös vaikutuksia avustajien palkkaukseen ja mahdollisesti si-

toutuneisuuteen avustajan työtä kohtaan. 

 

 

1.2 Opinnäytetyön tavoite ja rakenne 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää työantajina toimivien henkilöiden mie-

lipidettä avustajien tutkintoon johtavan koulutuksen tarpeellisuudesta ja koulu-

tuksen tärkeimmistä osa-alueista. Tutkimuksen lähtökohtana pidetään henkilö-

kohtaisen avun alkuperäistä ajatusta siitä, että vammaiset henkilöt itse ovat 

parhaita asiantuntijoita omaan elämäänsä liittyvissä asioissa.  Tutkimuksen ke-

hikkoperusjoukoksi valitaan Honkalampi-säätiön Avustajakeskuksen kautta 

työnantajina toimivat pohjoiskarjalaiset henkilöt. Työantajien mielipiteet selvite-

tään postitse lähetettävällä kyselylomakkeella. 

 

Tämä opinnäytetyön luvut kaksi ja kolme käsittelevät henkilökohtaisen avun 

kehitystä sen alku ajoista nykypäivään. Luvussa neljä on tarkasteltu koulutuk-

sen merkitystä henkilöstön kehittäjänä. Luvut viisi ja kuusi käsittelevät määrälli-

sen tutkimuksen teoriaa ja henkilökohtaisten avustajien koulutustarpeen tutki-

muksen tuloksia. Opinnäytetyön lopussa luvussa seitsemän ja kahdeksan löytyy 

yhteenveto tuloksista sekä aiheen herättämiä pohdintoja. 

 

 

2 Henkilökohtaisen avun kehitys 

 

 

Henkilökohtainen apu on vammaisille kohdennettu palvelua.  Aikoinaan vam-

maisuus todettiin yksinkertaisesti matalan älykkyysosamäärän perusteella, sen 

sijaan nykyisin diagnoosin tarvitaan moniammatillista yhteystyötä, johon kuulu-
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vat lääketieteelliset ja psykologiset tutkimukset, toimintakyvyn arviointi sekä 

elämän historian selvittäminen yhdessä esimerkiksi vanhempien kanssa. (Sep-

pälä H. 2011.) Myös laista löytyy määritelmä vammaisuudelle: ”vammaisella 

henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on erityisiä 

vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.” (L380/1987). 

 

Vammaisuuden määrittelemiseen on maailman laajuisesti käytössä useampia-

kin luokittelujärjestelmiä. Yleisimpiä niistä ovat Maailman terveysjärjestön vuon-

na 1980 julkaisema International Classification of Impairments, Disabilities and 

Handicaps (ICIDH) sekä tämän luokituksen uudempi versio vuonna 2001 jul-

kaistu International Classification of Functioning, Disability and Health (IFC). 

Vaikka luokittelulle on kohdistettu kritiikkiä sen leimaavuuden vuoksi, on sen 

avulla saatu paljon, jonka avulla voidaan kehittää vammaisten elinolosuhteita ja 

oikeuksia. (Miettinen 2010.) 

 

 

2.1 Vammaisuuden historia 

 

Menneinä vuosisatoina vammaisuuteen on liittynyt paljon myyttejä ja uskomuk-

sia. Vammaisuus on herättänyt pelkoa, koska sen on uskottu johtuvan kirouk-

sesta tai yliluonnollisesta rangaistuksesta. Toisaalta kehitysvammaisia on pidet-

ty myös kaikenkansan narreina ja huvituksina erikoisine piirteineen. Jossain 

kulttuureissa on jopa uskottu vammaisten toimivan jumalallisten ilmoitusten vä-

littäjinä. (Seppälä 2010, 180.)  

 

Historiassa vammaisuus on usein ollut syy eristää tai jopa surmata ihmisiä. An-

tiikin Kreikassa vammaisia jätettiin heitteille tai jopa surmattiin ajatuksena pa-

lauttaa heidät jumalille. Keskiajalla noitavainojen uhreiksi uskotaan joutuneen 

muita useammin vammaisia, erityisesti kehitysvammaisia ja epilepsiaa sairasta-

via. 1800-luvulla Darwinin ”Lajien Synty” loi ajatuksen ihmisrodun jalostamisesta 

puhtaaksi, jonka myötä vammaisia, kuten katsottiin kuuluvat myös rikollisia ja 

alkoholisteja pakkosteriloitiin tai surmattiin epäkelvon aineksen suvunjatkamisen 

estämiseksi. Kaikenlaisen vammaisuuden poistaminen puhtaasta ihmisrodusta 
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huipentui länsimaissa Hitlerin eutanasia ohjelmassa (1939–1945), jonka aikana 

arvioilta 200 000-279 00 ihmistä surmattiin.  (Vehmas 2005, 42, 65–73.)     

 

Voimakkaimmat muutokset kohti nykypäivää tapahtuivat toisen maailmansodan 

jälkimainingeissa. Kun aikaisemmin vammaisia oli huollettu hyväntekeväisyyden 

nimissä lähinnä siellä, missä se edullisimmin hoitui, oltiin nyt uuden ongelman 

edessä. Yhteiskunnassa oli yhtä äkkiä kymmeniä tuhansia sodassa vammautu-

neita nuoria miehiä, joiden kuntoutumista tarvittiin jälleenrakentamisen mahdol-

listamiseksi. Kuntoutusideologiaan tuli vahva lääketieteellinen painotus ja poti-

lailla oli harvoin päätösmahdollisuutta omasta hoidostaan. Kuitenkin sodan jäl-

keen syntyneiden vammaisten koulutustaso alkoi hiljalleen nousta. (Könkkölä 

2006, 18–19.) 

 

 

2.2 Avustajatoiminnan synty 

 

Henkilökohtaisen avustajatoiminnan pioneereina pidetään kolmea Kaliforniassa 

Berkeleyn yliopistossa 1960-luvulla opiskellutta vaikeavammaista nuorta mies-

tä. Heidän oli käytännön syistä asuttava sairaalassa opiskelija-asuntolan sijaan.  

Keskenään he ideoivat ajatuksen siitä, miten he voisivat avustajien avulla asua 

muiden opiskelijoiden parissa. Sairaala oli myötämielinen nuorten ajatukselle, 

koska uusi vaihtoehto tuli jopa edullisemmaksi kuin laitoshoito.  Näiden nuorten 

toiminnan pohjalta alkoi pian kehittyä ensimmäinen vammaisten kansalaisjärjes-

tö Independent Living, joka alkoi ajaa vammaisten itsemääräämisoikeuksia, ja 

jonka aktiiviset toimijat olivat usein itsekin vammaisia. (Könkkölä 2006, 18.) 

 

Suomessa avustajatoiminnan liikkeelle panijana toimivat Olli Aro ja Jaakko S. 

Tola. He olivat molemmat sairastuneet Suomessa 1950- ja -60-lukujen vaih-

teessa riehuneeseen polioepidemiaan ja tulleet riippuvaisiksi hengityskoneesta. 

Sen vuoksi he joutuivat jatkuvasti asumaan sairaalassa. He kehittivät ajatuksen 

siitä, että hengityshalvauspotilaat saisivat päivärahan, jolla he pystyivät palk-

kaamaan henkilökohtaisen avustajan ja asumaan näin kotonaan. Tästä säädet-

tiin laki vuonna 1962, joka oli voimassa vuoteen 1987 asti. (Könkkölä 2006, 21–

22.) 
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Independent living eli itsenäisen elämän liikkeen lähtökohtana on, että vammai-

set ihmiset itse ovat elämänsä parhaita asiantuntijoita. Liikkeen päämääränä 

onkin ottaa aloite palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Toiminta perus-

tuu vahvasti vertaistukeen siten, että kouluttajat ja asiantuntijat ovat usein itse-

kin vammaisia. Lisäksi liikkeen periaatteena on, että ympäristö luo vammaisuut-

ta ja koettaakin muuttaa ympäröivää yhteiskuntaa esteettömämmäksi liikkua. 

(Könkkölä 2006, 20–21.) 

 

Samaan aikaan kun Amerikassa Independent living -järjestö alkoi pitää vam-

maisten asiaa esillä, Suomessa vammaiset järjestäytyivät Kynnys ry:ksi. Vuon-

na 1973 perustetun järjestön periaatteet ovat hyvin samanlaiset kun amerikka-

laisten aktiivien. Lähtökohtana oli muun muassa, että vammaisten puolesta voi-

vat puhua vain vammaiset itse ja vammaisten oikeuksia on puolustettava, heitä 

ei saa eristää ja heidän on saatava riittävästi apua jokapäiväiseen elämään. 

(Könkkölä 2006, 22.) 

 

 

2.3 Henkilökohtaisesta avustamisesta avain itsenäiseen elämään 

 

Suomessa oli ollut ajatus kotihoidosta jo ennen varsinaista henkilökohtaisen 

avustajatoiminnan syntyä. Kuitenkaan kotiavustajien ja kotisairaanhoidon ideo-

logia ei ollut itsenäisen elämän ideologian mukaista. Lisäksi kotisairaanhoidon 

palvelut eivät olleet riittävät vaikeavammaisten tarpeisiin.1980-luvun alussa 

alettiin ajaa läpi uudenlaista vammaispalvelulakia, joka takaisi vammaisille pa-

remmat mahdollisuudet itsenäiseen elämään.  Lakiin kirjattiin subjektiivisiksi 

oikeuksiksi muun muassa palveluasuminen, eli kunnan oli järjestettävä vam-

maiselle henkilölle sopiva asunto ja riittävät palvelut, kunnan määräraha tilan-

teesta riippumatta. Oleellista on se, että palvelun käyttäjän näkemystä ja tarpei-

ta kuunnellaan palveluja suunnitellessa. Vammaispalvelulakiin kirjattiin myös 

tuki henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, tälle ei kuitenkaan myönnetty 

subjektiivista oikeutta vielä vuonna 1987. (Könkkölä 2006, 22–23.) 
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Henkilökohtainen avustaja –järjestelmässä korostetaan kotihoidon ja avustaja-

järjestelmän eroa. Vammainen henkilö ei elä jatkuvassa kriisissä, eikä hänen 

tarvitsen olla jatkuvan hoitotyön objektina vaan vamma on osa hänen arkipäi-

väänsä ja sitä kautta osa hänen identiteettiään. Avustajan kuuluu vain toimia 

tehtävissä, mihin hänen työnantajansa ei itse kykene. Toisen ihmisen apuun 

turvautuminen voi johtaa elämään jatkuvassa kiitollisuuden velassa. Tämä voi 

hankaloittaa vammaisen ihmisen hyväksymistä itseään yhteiskunnan tasaver-

taisena jäsenenä. (Nurmi-Koikkalainen 2006, 37.) 

 

Auttamistilanteiden kokemiseen vaikuttavat monet asiat. Auttajan asenne on 

yksi merkittävimmistä seikoista. Avustajan tiedostamattomat tunteet voivat tulla 

esiin työssä. Avustaja voi kokea kaikkea suojelunhalusta syyllisyyteen kohda-

tessaan vammaisuutta. Ammattilaisen olisi pystyttävä kohtaamaan omat tun-

teensa ja siitä seuraava käyttäytyminen. Kaikessa toiminnassa tulisi muistaa 

työnantajan itsenäisyys ja kyky tietää parhaiten, miten asiat tehdään. Henkilö-

kohtaisen avustajan tehtävässä asiakaslähtöinen toimintatavan on oltava aidosti 

läsnä, eli vammaisen henkilön valinnanvapaus ja loukkaamattomuus toteutuvat 

kaikissa toimissa. (Nurmi-Koikkalainen 2006, 38–39.) 

 

Toimiminen henkilökohtaisen avustajan työsuhteessa työantajana tarkoittaa 

vammaiselle henkilölle valinnanvapautta. Vammainen henkilö saa itse valita 

avustajansa, sopia työvuoroista ja työnsisällöstä lainsäädännön ja työehtosopi-

musten rajoissa. Itsemääräämisoikeutta vahvistaa myös avustamistilanteiden 

perustuminen sopimuksiin ja korvauksiin. Selkeät sopimukset tukevat myös työ-

suhteen roolien löytymistä. Työskenneltäessä toisen kotona ammatillinensuoja 

vaikeissa tilanteissa on hyvin pieni. Varsinkin silloin avustajan tunteet vaikutta-

vat helposti työnsuorittamiseen. (Nurmi-Koikkalainen 2006, 38–39.) Henkilökoh-

taisten avustajien lyhyet työsuhteet hankaloittavat työsuhteen roolien löytymistä 

ja lisäävät epävarmuutta molempien osapuolten arkeen. Myös henkilökohtais-

ten avustajien ammatti-identiteetin nostaminen alan tutkinnon myötä helpottaisi 

roolien jakamista. 
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2.4 Vammaispalvelulakiuudistus 

 

Vuonna 1987 säädetty vammaispalvelulaki uudistui 1. syyskuuta 2009. Uudis-

tukset muokkasivat vammaispalvelulakia noudattamaan Suomen vammaispoli-

tiikan periaatteita entistä paremmin. Vammaispolitiikan periaatteina ovat oikeus 

yhdenvertaisuuteen, oikeus osallisuuteen ja oikeus riittäviin palveluihin ja tuki-

toimiin. Lain merkittävimpiä muutoksia on vammaisten henkilöiden itsemäärää-

misoikeuden edistäminen. Palvelut ja tukitoimet on nyt lain säädöstenkin mu-

kaan järjestettävä niin, että henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä yksilölli-

nen avuntarve ja elämäntilanne tulevat huomioiduksi. (Ahola & Konttinen 2009, 

6–7.) 

 

Vammaisten oikeuksista puhuessa on hyvä muistaa, että silloin käsitellään hei-

dän ihmisoikeuksiaan.  Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaa-

limallisen julistuksen ensimmäisen artiklan mukaan kaikki ihmiset syntyvät ar-

voltaan tasavertaisina ja vapaina, kuitenkin vammaiset henkilöt kohtaavan vie-

läkin käytännössä esteitä yhteiskuntaan osallistumisessa sen täysivaltaisina 

jäseninä. Etenkin vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden sekä riippu-

mattomuuden toteutumiseen pyritäänkin lakiuudistuksessa kiinnittämään huo-

miota. (Kuosma 2009, 13 15.) 

 

Itsemääräämisoikeuden vahvistamisen ohella uudistusten tavoitteena on tukea 

niin vammaisten keskinäistä yhdenvertaisuutta asuinkunnasta tai vamman laa-

dusta riippumatta kuin vammaisten yhdenvertaisuutta vammattomiin henkilöihin 

nähden.  Lakiuudistuksella pyritään parantamaan vammaisien henkilöiden va-

linnan mahdollisuuksia sekä elämän laatua yhteiskunnan tasavertaisempina 

jäseninä. (Ahola & Konttinen 2009, 6.) 

 

Uudistuksen lähtökohtana voidaan pitää sitä, että vammainen henkilö on oman 

elämänsä asiantuntija.  Esimerkiksi avun määrää ei voi määritellä suoraan hen-

kilön saaman diagnoosin pohjalta, vaan henkilön elämäntilanne ja toimintatavat 

on otettava huomioon palvelun suunnittelussa ja päätöksen teossa. Henkilön 

mielipidettä on kuultava erityisesti silloin, kun on kyse palveluista tai tukitoimis-

ta, joilla on vaikutusta vammaisen henkilön henkilökohtaisen vapauden, koske-
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mattomuuden, turvallisuuden, yksityisyyden suojan ja itsemääräämisoikeuden 

toteutumiseen. Vammaisen henkilön sekä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa 

yhteistyössä laaditaan palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaan kirjataan yh-

teiset tavoitteet, joita eriosapuolet sitoutuvat noudattamaan.  Haasteena palve-

lusuunnitelman luomiselle on saada lain vaatima lomakkeen täyttämien näky-

mään kokonaisvaltaisena prosessina suunnitelman kaikkien osapuolten silmis-

sä. (Ahola & Konttinen 2009, 9–12.) 

 

Itsenäisen elämän edistämisen askeleena lain uudistuksessa henkilökohtainen 

apu määritellään subjektiiviseksi oikeudeksi eli riippumattomaksi kuntien määrä-

rahatilanteesta. Henkilökohtaisen avun kriteerinä on, että henkilö on vaikea-

vammainen. Vaikeavammaisuus on määritelty laissa seuraavasti: ” Henkilökoh-

taista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee 

pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistu-

vasti toisen henkilön apua suoriutuakseen 1 momentissa tarkoitetuista toimin-

noista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja 

toimintarajoitteista.” Määritteellä ei kuitenkaan uskota olevan suurtakaan käy-

tännön merkitystä, koska aikaisemminkin määrärahat on kohdennettu henkilöil-

le, joilla on henkilökohtaiselle avustajalle suurin tarve. (Ahola & Konttinen 2009, 

21.) 

 

Henkilökohtaisen avun myöntäminen edellyttää myös sitä, että henkilö voi toi-

mia itse avustajansa työnantajana eli määritellä avun sisällön sekä toteutusta-

van. Vaatimus noudattaa itsenäisen elämän ideologiaa, jonka pohjalta henkilö-

kohtaisen avun käsite on luotu. Tämän uudistuksen tavoitteena on erottaa toi-

sistaan entistä selkeämmin avustaminen ja hoitaminen. Henkilökohtaisen avus-

tajan kanssa toimiva henkilö ei voi olla hoitotoimenpiteiden passiivinen kohde, 

vaan avustaja antaa hänelle mahdollisuuden toteuttaa elämässään omia valin-

tojaan. (Ahola & Konttinen 2009, 22.) 

 

Kuitenkin erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevien henkilöiden mielipiteet ja etu on 

myös otettava huomioon heidän asioista päätettäessä. Tämän takaa jo perus-

tuslaki, jossa on määritelty syrjintä kiellosta (6 §) sekä perustuslain 19 §:n 1 

momentin säännös, jonka mukaan kaikilla on oikeus ihmisarvoisen elämän 

edellyttämään välttämättömään huolenpitoon. Lisäksi perustuslaki säätää julki-
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selle vallalle yleisen velvollisuuden turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 

toteutuminen (22 §). (Ahola & Konttinen 2009, 22–25.) 

 

Lapsen toiminen henkilökohtaisen avustajan työnantajana, on katsottava jokai-

sen lapsen kohdalla erikseen. Suurina kysymyksinä lasten kohdalla pidetään 

sitä, missä iässä lapsi voi itse määritellä vaaditulla tavalla avun tarpeen. Usein 

alakoulu ikäisellä lapsella voi olla jo henkilökohtainen avustaja turvaamassa 

lapsen mahdollisuutta liikkua ja harrastaa kodin ulkopuolella. Perusajatuksena 

pidetään sitä, että vaikeavammaisenkin lapsen on saatava asua kotona. Jos 

henkilökohtaisen avun kriteerit eivät täyty, lapselle on järjestettävä muita sopivia 

palveluita. (Ahola & Konttinen 2009, 29.) 

 

Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaisena avustajana ei ensijaisesti voi 

toimia vammaisen henkilön omainen. Tämä perustuu periaatteeseen siitä, että 

avustaja lisää vammaisen henkilön itsenäisyyttä ja riippumattomuutta niin koto-

na kuin kodin ulkopuolellakin. Perheen sisäinen työsuhde voi myös aiheuttaa 

ristiriitatilanteita varsinkin silloin, jos vajaavaltaisen vaikeasti vammaisen henki-

lön edunvalvojana toimii hänen omaisensa, joka on samalla työsuhteessa pää-

miehensä kanssa. (Kuosma 2009, 78.) 

 

Omainen voi kuitenkin toimia lakiuudistuksen jälkeenkin avustajana, jos siihen 

on olemassa erityisen painava syy. Syynä voi olla esimerkiksi, jos perheen ul-

kopuolista avustajaa ei löydy tai avustajan työsuhde päättyy äkillisesti. Myös 

joidenkin sairauksien erityispiirteet voivat puhua omaisen avustamisen puolesta. 

Tällaisia ovat esimerkiksi toimintakykyyn voimakkaasti vaikuttavat vammat, ku-

ten etenevät lihassairaudet, jotka vaativat avustajalta vaikeavammaisen henki-

lön motoriikan hallintaa ja tunnetilojen tulkintaa. Lakiuudistuksessa oleva rajaus 

mahdollistaa voimassa olevien työsuhteiden jatkamisen myös omaisten kesken, 

jos tilanne on vammaisen henkilön etujen mukainen. (Kuosma 2009, 78 79.) 

 

Uudistuksen myötä vammaispalvelulaki tulee olemaan ensisijainen suhteessa 

kehitysvammalakiin. Toisaalta se tulee yhä olemaan toissijainen suhteessa so-

siaalihuoltolakiin. Vammaispalvelulain näkyvin uudistus tulee todennäköisesti 

olevaan henkilökohtaisen avun liittyminen vaikeavammaisten subjektiiviseksi 
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oikeudeksi. Uudistuksella on suuri käytännön merkitys etenkin palvelutaloissa 

asuville vaikeavammaisille, joiden selviytyminen kodin ulkopuolella on tähän 

mennessä ollut määrärahasidonnaisten tukitoimien varassa. Henkilökohtainen 

apu on mahdollista yhdistää vammaispalvelulain lisäksi sekä sosiaalihuoltolain 

että kehitysvammalain mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin. (Ahola & Konttinen 

2009, 18–21.) 

 

 

3 Avustajatoiminta tänään 

 

Kuvio 1. Avustajatoiminnan kasvu 2000-luvulla (SOTKAnet. 2011) 

 

Kuviossa 1 on kuvattu henkilökohtaisen avun piiriin kuuluvien henkilöiden mää-

rän kasvua. 2000-luvulla henkilökohtaisen avustajatoiminnan asiakasmäärä on 

kasvanut vuosittain keskimäärin 13 prosenttia. Henkilökohtaisen avustajatoi-

minnan asiakkaina oli koko maassa vuonna 2010 hiukan vajaa 9 000 henkilöä, 

kun vielä kymmenen vuotta sitten asiakasmäärä oli vain noin 2800. Vuonna 

2009 asiakasmäärän kasvu oli jopa 21,4 prosenttia ja vuonna 2010 vieläkin 

enemmän eli 36,2 prosenttia. Tämä selittyy vammaispalvelulain uudistuksella, 

joka tuli voimaan 1. syyskuuta 2009. (SOTKAnet 2011.) 
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Vuonna 2010 kaikista avustajaa tarvitsevista suurin osa (70,0 %) oli 18 – 64-

vuotiaita, seuraavaksi suurin ryhmä (20,1 %) olivat yli 65-vuotiaat, lapsia eli alle 

18-vuotiaita avustettavia oli vähiten (9,9 %). Yli 65-vuotiaat ovat avustajatoimin-

nan nopeinten kasvava ryhmä: vuonna 2009 kasvua oli 41,9 prosenttia ja seu-

raavana vuonna 68,5 prosenttia. (SOTKAnet 2011.) Lasten toimimista henkilö-

kohtaisen avun piirissä rajoittaa vammaispalvelulaki (981/2008), jonka mukaan 

henkilökohtaisen avun vastaanottajan on pystyttävä itse toimimaan avustajansa 

työnantajana eli määrittelemään apunsa tarve sekä toimintatavat. 

 

Vaikka vanhuus ei itsestään ole peruste henkilökohtaisen avustajan myöntämi-

selle, näkyy väestön vanheneminen henkilökohtaisen avun asiakasmäärissä. 

Tämä selittyy esimerkiksi muistisairauksien yleistymisellä. Vähintään keskivai-

keaa muistihäiriötä sairastaa tällä hetkellä noin 95 000 suomalaista ja kymme-

nen vuoden kuluessa määrän odotettaan nousevan 120 000 henkilöön. Van-

hushuollosta vastuu on kotisairaanhoitajilla, mutta esimerkiksi väestön vanhe-

nemisen myötä yleistyneet Alzheimerin tauti, ikäihmisen masennustilat tai Par-

kinsonin tauti voivat olla peruste henkilökohtaisen avustajan myöntämiselle. 

(Huttunen 2011.) 

 

 

3.1 Henkilökohtaisen avun määritelmä 

 

Kynnys ry:n ylläpitämä Assistentti.info määrittelee henkilökohtaisen avun seu-

raavasti: ” Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista palvelua ja 

toisen ihmisen antamaa apua, jota saavat vaikeavammaiset ihmiset.” Assistent-

ti.info korostaa, ettei henkilökohtainen apu ole hoiva- ja hoitotyötä. ”Henkilökoh-

tainen apu kohdistuu kotona ja kodin ulkopuolella toimiin, jotka henkilö tekisi 

itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.” (Assistentti.info 2011.) 

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta vuonna 2009 valmistuneessa opinnäyte-

työssä tutkitaan henkilökohtaisen avustajajärjestelmän nykytilaa ja muutoskoh-

teita otsikolla ”Henkilökohtainen avustaja merkitsee elämää”. Tutkimuksessaan 

Hiljanen on kysynyt Keski-Suomen henkilökohtaisten avustajien työnantajilta 

muun muassa, mitä henkilökohtainen avustaja heille merkitsee. Vastauksissa 
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nousi esille elämän laadun parantuminen tai yleensäkin arkielämän mahdollis-

tuminen. Monille elämä ilman henkilökohtaista avustajaa tietäisi muuttoa kotoa 

laitoshoitoon. (Hiljanen 2009, 64–66.) 

 

 

3.2 Vammainen työantajana 

 

Vuosina 2003–2006 läpiviety valtakunnallinen HAJ–projekti tutki henkilökohtai-

sen avun järjestelmää. Projekti jakautui kahteen osaan haastattelututkimukseen 

ja rahoitusjärjestelyiden selvitykseen. Haastattelut tehtiin kevään 2004 aikana ja 

siinä olivat mukana niin työnantajat, avustajat kuin kuntien sosiaalihuollon työn-

tekijöitäkin. Tutkimuksen tuloksia on esitelty Heinosen ja Sarasteen toimitta-

massa kirjassa Tahtoa, todellisuutta ja toiveita, suuri kertomus henkilökohtai-

sesta avusta (2006). 

 

Henkilökohtainen avustaja antaa vammaiselle henkilölle mahdollisuuden itse-

näiseen elämään. Henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kautta vammaisen 

henkilön itsemääräämisoikeus on aivan erilainen, kun laitoshoidossa olevin 

henkilöiden. Laitoksissa on elettävä tiettyjen rytmien mukaan pukemiset, ruokai-

lut ja ulkoilut hoidetaan silloin kun se on laitoksen henkilökunnan ohjelmaan 

säädetty. Henkilökohtaisen avustajan avulla vammainen henkilö voi asua 

omassa asunnossa ja elää oman aikataulunsa perusteella. (Heinonen & Saras-

te 2006, 93.) 

 

Henkilökohtaisen avun periaatteiden mukaan avustettava valitsee itse avusta-

jansa, sopii työvuoroista, tekee tarvittavat sopimukset ja vakuutukset sekä hoi-

taa palkanmaksuun liittyvät velvollisuudet. Kotikunnan käytännöistä riippuen 

esimerkiksi osa palkanmaksun tai vakuutusten järjestämisestä voidaan hoitaa 

kunnan sosiaalitoimen tai yksityisen palveluntarjoajan kautta. HAJ-projektin tut-

kimuksen mukaan juuri palkanmaksuun liittyvät asiat olivat niitä, jotka vammai-

set henkilöt haluaisivat työnantajavelvollisuuksistaan ulkoistaa. (Heinonen & 

Saraste 2006, 97.)  
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Usein vammaiset henkilöt ovat saaneet vain hiukan tai eivät ollenkaan koulutus-

ta työnantajana toimimiseen. Tietolähteenä voi toimia kunnan sosiaalitoimi, 

vammaisjärjestö, erilaiset oppaat tai toinen vammainen työnantaja. Jos tiedot 

toimintatavoista jäävät työnantajille vajaiksi, joutuu asioita opettelemaan teke-

mällä virheitä ja lukemalla itse lakipykäliä.  Myös erilaisista palveluista, toimin-

tamahdollisuuksista kaivataan lisää tietoa. (Saraste & Heinonen 2006, 93.) 

 

 

3.3 Avustajien ammattitutkinnon lähtökohdat 

 

Henkilökohtaisten avustajien työnantajat ovat jatkuvasti huolissaan avustajan 

löytymisestä ja avustajan pysymisestä alalla. Huono palkkaus ja työarvostuksen 

puute tiedostetaan sekä työantajien että työntekijöiden puolella asiaksi, joka 

vähentää halukkuutta toimia henkilökohtaisena avustajana. Monet työnantajat 

tietävät, että jos avustaja löytää paremmin palkatun työn, hän irtisanoutuu ja 

uuden avustajan löytäminen voi olla hyvinkin hankalaa. (Heinonen & Saraste 

2006, 107.) 

 

HAJ –projektissa työnantajien haastattelututkimukseen osallistuneista 67 vas-

taajasta 59 toivoi avustajalle järjestettävän koulutusta. Avustajan nostamista 

ammattinimikkeeksi pidettiin tärkeänä, jotta arvostus avustajia kohtaan kasvaisi 

ja alalle löytyisi enemmän sitoutuneita työntekijöitä. Koulutuksen ohella myös 

huonoon palkkaukseen oltiin työantajapuolella pettyneitä. Vastaajista yksikään 

ei ollut sitä mieltä, ettei palkkauksessa olisi parantamisen varaa. Etenkin puut-

tuvien ilta-, yö-, lauantai- ja pyhälisien korvaukseen toivottiin muutosta.  Lisien 

maksuun on tutkimuksen tekemisen jälkeen tullut parannusta, kun henkilökoh-

taisten avustajien työehtosopimus tuli voimaan joulukuun alusta 2010. Lisäksi 1. 

syyskuuta 2011 työehtosopimukseen lisättiin säännös kokemuslisien määräy-

tymisestä. (Heta liitto 2011.) 

 

Puolestaan avustajille tehdyssä haastattelututkimuksessa käy ilmi avustajien 

tarve ja halu kouluttautua. Tutkimuksessa haastateltiin 36 avustajaa, joista 64 

prosenttia tunsivat heikosti tai eivät ollenkaan avustajajärjestelmää. Haastatel-

luista yli puolella (58 %) oli taustalla jokin sosiaali- tai terveysalan koulutus, mut-
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ta silti 92 prosenttia vastanneista kaipasi avustamiseen lisäkoulutusta. Erityises-

ti toivottiin tietoa henkilökohtaisen avun periaatteista, vammaisuuden kohtaami-

sesta, ensiaputaidoista, hoitotoimenpiteistä (injektion pistäminen ja katetrointi) 

sekä työsuhteen lainsäädännöstä. (Heinonen & Saraste 2006, 128.) 

 

Ammatillisen taitojen lisäksi avustajat uskoivat koulutuksen tuovan alalle lisää 

arvostusta sekä vahvistavan ammatti-identiteettiä. Koulutuksen uskottiin myös 

parantavan työssä jaksamista sekä selkeyttävän rooleja työantajana ja avusta-

jan kesken. Avustajien aikaisempi koulutustausta voi myös olla kuormittava teki-

jä työpaikalla, kun työnantaja toivoo asioita tehtävän vastoin avustajan koulu-

tuksen antamaa tietoa. Avustaja voi kokea osaamisensa aliarvioimista esimer-

kiksi kodinhoidollisissa tai ruuanlaittotehtävissä, jolloin työmotivaatio ja -

hyvinvointi vähenevät. (Heinonen & Saraste 2006, 129–130.) 

 

Myös valtaosa (88 %) työnantajien tutkimukseen osallistuneista toivoi koulutuk-

sen lisäämistä. Työnantajien toiveet koulutuksen sisällöstä olivat hyvin saman-

kaltaisia kuin avustajien kertomat. Koulutuksen toivottiin erityisesti keskittyvän 

henkilökohtaisen avun periaatteisiin, avustajan rooliin, vammaisuuteen asennoi-

tumiseen, vaitiolo velvollisuuden korostamiseen sekä työssä jaksamiseen. Li-

säksi koulutuksen osa-alueiksi toivottiin nosto- ja siirtotekniikoita, apuvälineiden 

käyttöä, ensiaputaitoja, hygieniaa, vuorovaikutustaitoja, näkövammaisen opas-

tamista sekä muita erityistilanteita. (Heinonen & Saraste 2006, 108.) 

 

Työnantajat muistuttivat vastauksissaan, että koulutuksen järjestäjän olisi oltava 

henkilö, joka todella tuntee henkilökohtaisen avun kentän. Osalla työnantajista 

oli huonoja kokemuksia siitä, kun kunnan järjestämässä koulutuksessa avusta-

jille oli annettu virheellistä tietoa avustajan roolista sekä työskentelystä vammai-

sen henkilön kanssa. Työnantajat kokivat huolestuttavimmaksi kunnan puuttu-

misen siihen, mitä avustaja saa tehdä ja mitkä tehtävät eivät kuulu avustajalle.  

Vammaispalvelulain mukainen työnantajuus siirtyi helposti vammaisilta henki-

löiltä kunnille, mikä toi ristiriitatilanteita työsuhteisiin. (Heinonen & Saraste 2006, 

109.) 
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3.4 Henkilökohtaisten avustajien aiemmat koulutuskokeilut 

 

Vaikka henkilökohtaisille avustajille ei vielä ole ammattitutkintoa, muutamat ta-

hot tarjoavat halukkaille kurssimuotoista tietoa henkilökohtaisen avun osa-

alueista. Kohtaamisia-kurssi on suunniteltu yhteistyössä assistentti.infon ja 

asumispalvelukeskus ASPAn ja Näkövammaisten keskusliitto ry:n Vähän mutta 

välttämättä –projektin kanssa.  Kurssi on suunnattu sekä työnantajille että avus-

tajille ja järjestetään paikallisten henkilökohtaisen avun keskusten, kansalais- ja 

työväenopistojen kautta. Kurssi kestää noin 52 oppitunnin verran ja sen sisältö-

alueina ovat esimerkiksi: henkilökohtaiseen apuun liittyvää lainsäädäntö, avus-

tajan työn perusteet ja hyvä työnantajuus, vuorovaikutus, ensiapu sekä henkilö-

kohtaisen avun etiikka. Kurssin kouluttajina toimii myös vammaisia henkilöitä 

kokemusasiantuntijoina. (Asumispalvelusäätiö.) 

 

Vuoden 2009 syyskuussa käynnistyi Espoossa Helsingin oppisopimustoimiston, 

Assistentti.infon, ASPA säätiön ja Helsingin työväenopistonyhteistyönä yhden 

lukuvuoden kestävä pilottihanke henkilökohtaisten avustajien ammattiin valmen-

tavasta koulutuksesta. Koulutus toteutettiin oppisopimuskoulutuksena ja siihen 

voivat hakea jo avustajina toimivat henkilöt, joilla oli vähintään 25 viikkotunnin 

voimassa oleva työsopimus koko opiskelukauden ajaksi. (Espoolaiset.fi 2009.)  

 

Oppisopimuskoulutuksesta noin 20 % tapahtui lähiopintoina ja loppu työnanta-

jan ohjauksessa sekä itsenäisenä opiskeluna. Opintojen sisältö painottui henki-

lökohtaisen avun toteuttamistapaan ja perusteisiin. Lisäksi opinnoissa keskityt-

tiin muun muassa vuorovaikutustaitoihin, ruuanlaittoon, ensiaputaitoihin ja työ-

suojeluasioihin. Oppisopimuskoulutus oli ensimmäisiä, joissa ei painotettu ter-

veydenhuollon osaamista vaan keskityttiin palveluosaamisen taitoihin. Ammatti-

tutkintoon johtavaa koulutusta pyritään kehittämään tämän pilottihankkeen poh-

jalta.(Espoolaiset.fi 2009.) 

 

Lukukauden 2009–2010 aikana järjestettiin henkilökohtaisille avustajille ammat-

tiin valmentava koulutus myös Valkealan kristillisessä kansanopistossa. Näis-

säkin opinnoissa työssä oppiminen muodosti valtaosan opinnoista, kun lähiopin-

toja pidettiin vain kerran viikossa. Sisältöalueet noudattelivat Kohtaamisia – 
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kurssin linjaa ja koulutuksessa pyrittiin myös ammatillisen itsetunnon nostami-

seen. (Mork-Huttunen 2010.) 

. 

Näiden koulutusten lisäksi henkilökohtaisen avun koulutukseen on mahdollisuus 

esimerkiksi Jaakkiman Kristillisessä opistossa ja Karstulan Evankelisessa opis-

tossa sekä muutamissa aikuiskoulutuskeskuksissa. Tällä hetkellä henkilökoh-

taisen avun koulutus on hyvin pirstaleinen ja sisällöt painottuvat eri asioihin. 

Avustajamäärien kasvaessa koulusta tulisi yhtenäistää ja henkilökohtaisen 

avustajan ammatillinen tutkinto olisi tähän hyvä ratkaisu.   

 

 

4 Koulutus henkilöstön kehittäjänä 

 

 

Koulutuksella pyritään samaan aikaan pysyviä muutoksia muun muassa koulu-

tettavien tiedoissa, taidoissa, arvoissa, asenteissa sekä motivaatiossa. Koulutus 

on pääosin yhteiskunnan ylläpitämää toimintaa, jonka alkuperäisenä tehtävänä 

on sosiaalistaa lapset ja nuoret yhteiskunnan elinkeino- ja kulttuuriperinteeseen. 

Lasten ja nuorten koulutus laajentui teollistumisen aikaan koskemaan myös 

ammatillisten valmiuksien opettamista, kun teollisuustyötä ei voitu enää perin-

teisesti opettaa kotona sukupolvelta toiselle. (Rauste – von Wright, von Wright, 

Soini 2003, 10, 17.) 

 

Toisen maalimansodan jälkeen alettiin koulutusta kehittää myös talouselämän 

toimesta. Organisaatioiden kehittämiseen luodut koulutukset keskittyivät etenkin 

ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työhyvinvointia parantaviin toimin-

toihin, kuten esimiestyöhön, ihmissuhde- ja kommunikointivalmiuksiin, yhteis-

toimintaa sekä johtajuuskäsitteiden kehittelyyn. Talouselämän koulutuksessa 

keskeiseksi tekijäksi nousi koulutuksen prosessi, kun koulutuksen sanomaan ja 

sen perille menemiseen alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota. Yritysten 

kehittämät koulutusmenetelmät sekä – aatteet ovat levinneet laajempaankin 

käyttöön etenkin aikuiskoulutuksen piirissä. (Rauste – von Wrihgt ym. 2003, 16–

17.) 
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Henkilöstön kehittämisen lähtökohtana pidetään yksilön koulutustason paran-

tamista. Henkilöstön kehittämisessä olisi pyrittävä ajattelemaan pitkän aikavälin 

tavoitteita, joka vaatii koulutuksen kohdentamista oikeisiin asioihin. Kestävim-

mät tulokset henkilöstön kouluttamisessa saavutetaan koulutuksissa, joissa voi-

daan tuottaa valmiuksia myös tulevaisuuden haasteita varten. Tähän tarvitaan 

erityisesti oppimaan oppimisen ja arviointikyvyn parantamisen taitoja. (Viitala 

2004, 194–195.) 

 

Viitala (2004) listaa kirjassaan henkilöstön kehittämisen konkreettisista tu-

losaluista tärkeimmäksi henkilöstön työtehtävien suorittamisen tehostumisen. 

Muita henkilöstön kehittämisen perinteisiä tulosalueita ovat yksilön työmarkki-

nakelpoisuuden parantaminen sekä työntekijän organisaation oppiminen eli sen 

toimintaperiaatteiden ymmärtämisen kehittyminen. Henkilöstön kehittäminen 

koulutusten avulla ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Vaikka henkilöstö olisi saa-

nut koulutusta ja oppinut paljon uutta muutokset eivät välttämättä näy jokapäi-

väisessä toiminnassa. Toiminnan pysyvään muuttumiseen tarvittaisiin koulutuk-

sen lisäksi oppimistarpeiden määrittely ennen koulutusta sekä osaamisen uu-

delleen arviointi koulutuksen jälkeen.  

 

 

4.1 Koulutuksella sitoutuneisuutta ja luottamusta 

 

Tutkimuksissa sitoutuneisuuden on todettu olevan tae laadukkaille työsuorituk-

sille. Arkipäivän työssä sitoutuneisuus näkyy motivoituneena työskentelynä, 

halukkuutena ottaa kantaa työn epäkohtiin niin työympäristöä kuin omia työs-

kentely tapojaan koskien.  Steven Brown laatiman listauksen mukaan työnteki-

jän sitoutumista työtehtäviinsä voidaan kehittää kuudella eri tavalla. Brownin 

mukaan sitoutuneisuutta synnyttävät työolosuhteet, joissa työntekijä kokee teh-

tävänsä mielenkiintoisiksi ja merkittäviksi, hallitsee työmenetelmät, tietää olen-

naiset työnnormit, saa palautetta ja tukea esimieheltään sekä työtovereiltaan ja 

kokee saavansa kehittyä työssään. Vahvasti työhönsä sitoutuneilla työntekijöillä 

on usein myös korkea ammatillisen identiteetin tunne. (Keskinen 2005, 25–31.) 
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Koulutuksella on koettu olevan vaikutuksia myös luottamuksen syntymiseen 

työpaikoilla. Kirjallisuudessa luottamuksen rakentuminen jaetaan usein kolmeen 

osaan: laskelmoinnin-, vuorovaikutuksen- ja ymmärryksenvaiheiseen. Ensim-

mäisessä vaiheessa arvioidaan panosten ja tuotosten hyödyt ja koetaan yhteis-

työn toisen osapuolen kanssa tuottavan enemmän hyötyä, kuin sen vastustami-

nen. Toisessa vaiheessa käydään aktiivista vuorovaikutusta toisen osapuolen 

kanssa muodostaen kokemuksia toisen tavoista, jolloin luottamus voi jo pohjau-

tua tietoon toisen toiminnasta. Kolmannessa vaiheessa on syntynyt yhteinen 

ymmärrys toisen odotuksista, tavoitteista ja tarpeista. (Keskinen 2005, 79–80.) 

Riittävällä koulutuksen alkutasolla voidaan siis nopeuttaa luottamuksen synty-

mistä, kun tiedostetaan toiminnan periaatteet jo työn alkaessa.  

 

Luottamus sisältää kyvyn ottaa riskejä ja sietää epävarmuutta, koska taustalla 

on kokemuksia ennakoimattomista tapahtumista selviämisestä. Työhön siis liite-

tään positiivisia kokemuksia, jotka lisäävät työssä viihtymistä ja työmotivaatiota. 

Luottamuksellinen työsuhde nostaa työsuoritusten tasoa ja toimii voimavarana 

muutosten yhteydessä. Luottamus koetaan edellytykseksi sille, että työntekijät 

jakavat osaamistaan, tietojaan ja taitojaan avoimesti. Sen on myös todettu li-

säävän työtyytyväisyyttä. Luottamusta ja sitoutuneisuutta voidaankin pitää toisi-

aan vahvistavina tekijöinä.(Keskinen 2005, 83.) 

 

 

4.2 Ammatillinen osaaminen ja motivaatio 

 

Yleisesti pitkiä työpäiviä ja kiireistä työtahtia pidetään työelämän suurimpina 

stressin aiheuttajia. Tutkimuksissa kiireen ja riittämättömyyden tunteen syitäkin 

on löydetty ja yhdeksi niistä on osoittautunut osaamattomuuden tunne. Työkun-

non ylläpitämisen kannalta puutteellinen ammattitaito sekä kyvyttömyys organi-

soida työtehtäviä voivat koitua kohtalokkaiksi. Kun ammatillisista osaamista ei 

koeta olevan tarpeeksi, stressin ja riittämättömyyden tunteet lisääntyvät. (Helsi-

lä 2002, 82.) 

 

Ammattitaidon kokeminen puutteelliseksi johtaa usein siihen, että ihmisten ha-

keutuvat toisiin tehtäviin tai esimerkiksi jättäytyvät eläkkeelle. Osamaattomuu-
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den tunne estää työntekijöitä myös etenemästä urallaan, kun muutokset näh-

dään ylitsepääsemättöminä haasteina, eikä suinkaan mahdollisuuksina. Toi-

saalta henkilön olemassa olevan osaamisen hyödyntämättä jättäminen turhaut-

taa myös työntekijää ja vähentää työhyvinvointia. (Helsilä 2002, 82.)  

 

Aidosti työtään mielenkiintoisena pitävä työntekijä motivoituu jo työstä itsestään. 

Jos työntekijä tuntee vastenmielisyyttä työtä tai sen jotakin osa-aluetta tai tavoit-

teita kohtaan, heijastuvat negatiiviset tuntemukset myös muuhun työyhteisöön 

ja työntekijän elämään työn ulkopuolella. Mielenkiinnon ja työn arvostuksen 

puute voi näkyä kyynisenä työotteena, joka johtaa helposti negatiiviseen kier-

teeseen. Huono motivaatio, johtaa huonoihin työsuorituksiin, joista saadaan 

negatiivista palautetta, joka puolestaan lisää sekä huonoja työsuorituksia että 

motivaation puutetta. (Viitala 2004, 152.) 

 

 

5 Henkilökohtaisten avustajien koulutustarve tutkimuksen 

toteuttaminen 

 

 

Tutkimusaineisto kerätään kyselylomakkeella. Kysymyksiin sisältyy avoimia ky-

symyksiä, monivalintakysymyksiä, asteikkoihin eli skaaloihin perustuvia kysy-

myksiä ja täytettäviä tekstikenttiä. Kysymyksen pyritään rakentamaan mahdolli-

simmat yksiselitteisesti ja lomake selkeäksi ohjeineen ja kysymyksineen. 

 

Kyselytutkimuksessa olennainen väline on hyvin suunniteltu kyselylomake. Lo-

makkeen suunnittelu edellyttää kirjallisuuteen tutustumista, tutkimusongelman 

täsmentämistä ja käsitteiden määrittelyä. (Heikkilä 2010, 47.) Kaikilta kyselyyn 

vastaavilta henkilöiltä kysytään samat asiat, samassa järjestyksessä ja samalla 

tavoin. (Vilkka 2007, 27.) Kyselytutkimuksen heikkous on henkilökohtaisen kon-

taktin puuttuminen, jolloin mahdollisia väärinymmärryksiä tai suoraa palautetta 

ei voi kontrolloida ja riskinä on liian suuri vastaamattomuus eli kato. (Hirsjärvi 

ym. 2009, 195.)  
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Kyselyn liitteeksi laaditaan saatekirje. Saatekirje on yleensä sivun mittainen, 

kohtelias ja myönteinen teksti, jossa on tietoa tutkimuksesta ja jonka avulla vas-

taaja tietää, mihin tarkoitukseen hän antaa tietoja ja mielipiteitä ja mihin niitä 

käytetään. Saatekirjeessä tulee mainita tutkimuksen tavoite. Saatekirjeellä on 

olennainen merkitys kyselytutkimuksen vastausprosentin suuruuteen. (Vilkka 

2007, 83–87.) 

 

 

5.1 Lähtökohdat ja kohderyhmä 

 

Tutkimuksen aihe on mietitty yhdessä Honkalampi-säätiön Avustajakeskuksen 

kanssa. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärien jatkuva kasvu on saanut alan 

toimijoiden keskellä halun tasoittaa henkilökohtaisten avustajien työolojen lisäk-

si myös heidän koulutustaustaansa. Henkilökohtaisen avustajan tutkintoa tarvit-

taisiin ammattiryhmän arvostuksen kasvattamiseen sekä pysyvämpien työsuh-

teiden luomiseen. Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin Avustajakeskuksen 

kautta avustaja-asioitaan hoitavat pohjoiskarjalaiset työnantajat. Näin saatiin 

tarvittava perusjoukko kyselytutkimuksen pohjaksi. 

 

Tutkimuksessa keskitytään vain työnantajien mielipiteeseen koulutuksesta. Ai-

heen kannalta olisi kuitenkin mielenkiintoista selvittää myös työntekijöiden mie-

lipidettä ja kiinnostuneisuutta henkilökohtaisten avustajien koulukseen. Tämä 

olikin aluksi tarkoitus tehdä sähköisenä kyselynä, mutta toisin kun ajateltiin, 

sähköpostiosoitteita ei saatu kerättyä kokoon tutkimuksen kannalta tarpeeksi. 

Vaikka työnhakijat usein ilmoittavat sähköpostiosoitteensa Avustajakeskukseen, 

niitä ei oltu nähty tarpeellisiksi kirjata henkilörekisteriin, kun sähköpostiyhtey-

denpitoa työntekijöihin ei Avustajakeskuksesta pidetä. Sähköpostin hyödyntä-

mistä voisi kuitenkin kehittää sen nopeuden, helppouden ja ekologisuuden 

vuoksi. 

 

Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Teoria on kerätty 

kirjallisista ja sähköisistä lähteistä sisältäen tutkimuksen keskeiset käsitteet se-

kä arvioinnin tutkimuksen luotettavuudesta. Tutkimusosassa keskitytään tutki-

mukseen liittyvän kyselyn tuloksien analysointiin verraten tuloksia olemassa 
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olevaan teoriatietoon. Tulosten analysointiin käytetään pääosin Microsoft Spss-

ohjelmaa, jonka avulla keskeiset asiat voidaan esittää myös kuvioina.   

 

 

5.2 Tutkimusongelmat ja tavoite 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vastaus alkuperäiseen tutki-

musongelmaan. Tutkimuksen pääongelma voidaan määrittää seuraavasti: mitä 

mieltä henkilökohtaisten avustajien työnantajat ovat avustajien tutkintoon johta-

vaan koulutuksen tarpeellisuudesta. Alaongelmana tarkastellaan, mitä aihealu-

eita henkilökohtaisen avun tarvitsijat toivovat koulutuksen sisältävän. 

 

 

5.3 Aineiston analysointi 

 

Teokseen Tutki ja kirjoita (Hirsjärvi ym. 2004. 24–25) on kerätty tieteenteon 

yleisiä periaatteita. Listauksessa on nostettu tärkeäksi lähtökohdaksi tekijän 

riittävä kriittisyys lähteitä ja omia valintojaan kohtaan. Hyvä tieteellinen teksti 

pystyy ottamaan huomioon myös omille valinnoille vastakkaiset ja vaihtoehtoi-

set näkökulmat. Jo kirjoitusvaiheessa tutkijan tulee ymmärtää tuloksensa ehdol-

lisiksi ja myöhemmin kumottavissa oleviksi.  

 

Hyvässä tieteellisessä tutkimuksessa tulee myös muistaa järjestelmällisyys se-

kä perustellut johtopäätökset, kuitenkin niin, että asiat esitetään yksinkertaisesti 

ja käytetään tutkimukseen sopivaa kieltä ja käsitteitä. Tutkijan tulisi pyrkiä kai-

kessa aina yksinkertaisuuteen ja selkeyteen. Perustelujen pohjaksi tekstin pitää 

nojata luotettaviin lähteisiin aikaisenpiin tutkimuksiin sekä aiheeseen liittyvään 

yleiseen teoriatietoon. Lähteitä käyttäessään kirjoittajan tulee tietää oikeat viit-

tauksen säännöt, ettei hän syyllisty plagiointiin edes tarkoittamattaan. (Hirsjärvi 

ym. 2004, 24-25.) 

 

Raportoinnin selkeä kieliasu sekä asianmukainen otsikointi kappalejakoineen 

lisää luotettavuutta. Kun lukija pystyy ymmärtämään lukemansa tekstin takelte-

lematta, lukijan luottamus tekstin kirjoittajaa kohtaan lisääntyy. Luotettavuuden 
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perustana on siis jäsentelyn johdonmukaisuus sekä perusrakenteen paljastava 

selkeä otsikointi jo sisällysluettelosta lähtien. (Hirsjärvi ym. 2004, 263) 

 

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimustulosten luotettavaan mittaamiseen kuuluu oikein mittarin valinta tai 

kokonaan uuden mittarin luominen. Valmiit mittarit ovat yleisesti tiedossa olevia 

laajasti testattuja testejä, joiden luotettavuus on testattu ja joiden tulokset ovat 

keskenään vertailukelpoisia. Uuden mittarin luominen tarkoittaa esimerkiksi 

oman haastattelun tai kyselyn laatimista, jonka avulla tutkimukseen saadaan 

haluttu tieto. (Metsämuuronen. 2002, 10–11.) 

 

Luotettavuutta voidaan kuvata myös seuraavilla termeillä: reliabiliteetti ja validi-

teetti.  Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Sen toteutuessa 

otanta on suoritettu oikein ja aineisto edustaa perusjoukkoa hyvin sekä tiede-

tään kadon luonne ja laajuus.  Validiteetti tarkoittaa mittarin tai tutkimusmene-

telmän kykyä mitata sitä, mitä on tarkoitus mitata. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.) 

Tutkija on tehnyt oikeita johtopäätöksiä aineistosta, tulkinnat perustuvat tuloksiin 

ja aineistoon ja otanta on edustava. (Likitalo & Rissanen1998, 71–72.) 

 

Henkilökohtaisten avustajien koulutustarve tutkimuksessa vastauksia saatiin 

tutkimukseen riittävästi, jolloin tutkimustulosten luotettavuus paranee. Määrälli-

nen tutkimusmenetelmä oli tutkimuksen kannalta hyvä valinta. Sillä tavoitettiin 

suurempi määrä henkilökohtaisten avustajien työnantajia, kuin haastattelututki-

muksella olisi ollut mahdollista tavoittaa. Myös vastausten yhtäläinen käsittely 

samanlaisen kysymyslomakkeen pohjalta tekee vastauksista keskenään vertai-

lukelpoisia ja lisää tutkimuksen luotettavuutta. 
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6 Tulokset 

 

 

Kysely lähettiin postitse 328 pohjoiskarjalaiselle Honkalampisäätiön kautta 

avustaja-asioitaan hoitavalle työantajalle. Kyselyn vastausajan puitteissa vasta-

uksia saapui 142 kappaletta eli kyselyn vastausprosentiksi saatiin 43,3 prosent-

tia.  

 

Vastausprosenttia voidaan pitää kohtuullisen hyvänä. Yleensä suurelle joukolle 

lähetetty valikoimattoman kyselyn vastausprosentti jää 30 ja 40 prosentin välille. 

Valikoitujen erityisryhmien kohdalla vastausprosentti on usein parempi ja muis-

tuttamalla vastaamatta jääneestä kyselystä vastausprosentiksi voidaan saada 

jopa yli 70 prosenttia. (Hirsjärvi ym. 2004, 185.) Henkilökohtaisten avustajien 

työantajien kohdalla vastaamisesta ei muistutettu uudelleen, mikä olisi voinut 

vielä nostaa palautettujen vastauksien määrää.  

 

Vastaajista 78 (54,9 %) oli naisia ja 59 (41,5 %) miehiä. Viisi vastaajaa ei ha-

lunnut kertoa sukupuoltaan.  (Liite 1, taulukko 1). Suurimmalla osalla vastaajista 

oli ollut avustaja 1 – 5 vuotta (52,5 %). Seuraavaksi eniten oli niitä, joilla oli ollut 

avustaja alle vuoden (25,2 %). Yli kymmenen vuotta työantajana oli toiminut 

vain kymmenen vastaajaa (7,2 %) vastanneista. (liite 1, taulukko 2) Työnanta-

juusaikanaan vastaajilla oli tavallisimmin (50,4 %) ollut 2 – 5 avustajaa vakitui-

sessa työsuhteessa ja kokemusta vain yhdestä vakituisesta avustajasta oli 40,0 

prosentilla vastanneista. (Liite 1, taulukko 3.) 
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6.1 Avustajien tämän hetkisen koulutustason riittävyys 

 

Kuvio 2. Henkilökohtaisten avustajien koulutustausta 

 

Henkilökohtaisten avustajien koulutustausta löytyy tutkimuksen mukaan niin 

lähihoitajia kuin sähköasentajiakin. Kuviosta 2 voidaan nähdä avustamisen 

luonne väliaikaisena työnä eri alojen opiskelijoiden melko suurena osuutena 

(16,3 %). Opiskelijoiden hakeutumista alalle lisää myös avustamisen osa-

aikaiset työsuhteet. Suurin osa avustajista on joko terveydenhoitoalan opiskeli-

joita tai jo alalle valmistuneita (39,0 %). Muun alan koulutuksen saaneita tai 

muiden alojen opiskelijoita oli kyselyyn vastanneiden avustajista 30,5 %. Myös 

Marjo Mäkisen (2011) opinnäytetyönään tekemässä tutkimuksessa 117 avusta-

jasta noin kolmanneksella (33,3 %) oli sosiaali- ja terveysalan tutkinto.  

 

Kuviosta 2 nähdään, ettei osa työnantajista osannut sanoa, minkä alan koulutus 

hänen avustajallaan on. Tämä voi kertoa siitä, etteivät työnantajat arvosta haas-

tattelutilanteissa niinkään hankittuja tutkintoja vaan hakijan persoonallisuutta. 

Toisaalta työnantajat ehkä tiedostavat, ettei tämän hetkisestä koulutustarjon-

nasta löydy tutkintoa, joka antaisi suoraan pätevyyden toimia henkilökohtaisena 
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avustajana. Sanallisista vastauksissa moni työnantaja nosti esiin ensi vaikutel-

man ja aiemaan työkokemuksen olevan hakijan suurin meriitti. ”Valittu persoo-

nallisuuden perusteella. Hoitoalan näkemys puutteellinen.” Sopivan henkilön 

palkkaamista lyhyen haastattelutilanteen perusteella pidetään hankalana: ”Tut-

kinnon olemassaolo lisäisi luotettavuuden tunnetta sekä toisi varmuutta siitä, 

että avustaja osaa hoitaa tehtävänsä myös käytännössä, mitä pelkästään haas-

tattelemalla on vaikea selvittää”. 

 

 

Kuvio 3. Avustajan koulutus on vastannut avustamisen tarpeita suhteessa avus-

tajan nykyiseen koulutukseen. 

 

Avustajan koulutuksen vastaavuudesta avustamisen tarpeisiin täysin eri mieltä 

oli yhteensä viisi vastaaja (Liite 1, taulukko 6). Kuviosta kolme nähdään, että 

täysin eri mieltä olevista työantajista kahdella oli sosiaali- ja terveysalan ammat-

tilainen avustajanaan. Pääosin vastaajat olivat tyytyväisiä avustajansa koulu-

tuksen riittävyyteen, riippumatta siitä minkä alan koulutuksen hänen avustajan-

sa oli saanut. Sosiaali- ja terveys alan opiskelijoiden tai tutkinnon suorittaneiden 
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työantajien osalta tyytyväisyys oli kuitenkin hiukan suurempi kuin muun alan 

ammattilaisten avustamien henkilöiden keskuudessa. Toisaalta muun alan am-

mattilaisten tai muun alan opiskelijoiden avustajien työnantajista kukaan ei ollut 

täysin erimieltä tutkinnon riittävyydestä. 

 

Avustajien puutteellinen koulutus näkyi työantajien mukaan muun muassa kes-

kinäisessä kommunikaatiossa. Ohjeiden vastaanottaminen ja avustajan toivei-

den toteuttaminen ei aina suju mutkattomasti. ”Tietäisi avustamisen ns. peli-

säännöt esim. minun ei tarvitsisi selitellä ja perustella kaikkia tekemisiäni.” Jos-

kus myös toivottaisi lisää viitseliäisyyttä esimerkiksi tukiviittomien opetteluun 

yhteisen kommunikaation tueksi. Avoimempaa vuorovaikutusta toivottiin myös 

avustajan ja työantajan muun lähipiirin kuten perheen tai palvelukodin henkilös-

tön välille. Suurena puutteena koettiin myös nosto- ja siirtotilanteet: ”oikeat siir-

rot ja nostotekniikan hallinta (=turvallisuus!)”.  Nostotilanteissa työantajia huo-

lestutti myös avustajien puutteelliset tiedot työergonomiasta.  

 

Avustajien epävarmuus omasta osaamisestaan tulee usein esiin omatoimisuu-

den puutteena. Jatkuva neuvova rooli koettiin työnantajien keskuudessa ras-

kaaksi: ”avustettava ei aina jaksa olla kouluttaja, varsinkaan työhön perehdytyk-

sen jälkeen”. Koulutuksen avulla uskottiin avustajien myös osaavan paremmin 

ymmärtää vammasta johtuvat muutokset työantajassa sekä antavan rohkeam-

paa työotetta. Koulutuksen puute on monien kohdalla korvattu avustajan per-

soonan vahvuuksilla: ” valittu persoonallisuuden perusteella, hoitoalan näkemys 

puutteellinen”. Toisaalta monet työnantajat uskovat työn olevan paras opettaja 

avustajan tehtäviin kunhan avustettava on muuten mieleinen: ”työssä on mie-

lestäni tärkeää, että avustajan ja avustettavan henkilökemiat toimii – työn oppii 

kyllä.” 
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Taulukko 1. Avustajan käytön ja avustajaan tyytyväisyyden jakautuminen 

 

 

Kaikkiaan henkilökohtaisten avustajien työnantajat katsoivat avustajiensa koulu-

tuksen riittävän avustamiseen hyvin. Taulukosta 1 nähdään, että joko täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä avustajansa tämän hetkisen koulutuksen riittävyydestä 

avustajan tehtävässä toimimisessa oli 67,4 % vastanneista. Täysin eri mieltä 

koulutuksen riittävyydestä oli vain 4,3 % työantajista. Koulutuksen riittävyyden 

kokemisella ei ole yhteyttä siihen, miten paljon työnantajat tarvitsevat avustajaa. 

Kaikilla tuntimäärillä avustajiin oltiin yhtälailla tyytyväisiä. Kontingessikertoimen 

perusteella avustajan käymällä koulutuksella ja koulutuksen riittävyyden koke-

misen välillä oli kohtalaista riippuvuutta. Kontingessikertoimen ollessa 0,46. (Lii-

te 1, taulukko 4)  

 

 

6.2 Uuden avustajan rekrytointi 

 

Suurin osa (78,6 %) kyselyyn vastanneista ilmoitti tarvitsevansa henkilökohtais-

ta avustajaa päivittäisiin toimiin. (liite 1, taulukko 5) Termillä tarkoitetaan kaikkia 

niitä toimia, joita ihmiset tekevät päivittäin tai muuten toistuvasti tietyin aikavä-

lein. Ne ovat yleisesti elämässä toistuvia toimintoja, kuten liikkuminen, pukeu-

tuminen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, vaate- ja ruokahuolto, 

asiointi ja kodin kunnossa pito. (Kuosma 2009, 70.) 

 

 

 

 

Yhteensä korkeintaan 10 

tuntia viikossa 

11-20 tuntia 

viikossa 

21-40 tuntia 
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Toiseksi yleisintä oli avustajan tarve sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemisessa 

eli seurana esimerkiksi erilaisilla vierailuilla (52,9 %) sekä harrastuksissa (52,1 

%). Avustajan tarpeen ja avustajan tutkinnon suorittaneen avustajan palkkaami-

sen välillä ei tutkimuksessa näkynyt suoraa yhteyttä. Suurin osa (45,0 %) vas-

tanneista oli täysin samaa mieltä siitä, että palkkaisi haastattelutilanteessa kah-

desta tasaväkisestä hakijasta sen, jolla olisi avustajan tutkinto.  Jokseenkin sa-

maa mieltä oli 30,7 prosenttia vastanneista. (Liite 1, taulukko 5.) 

 

Kuvio 4. Tutkinnon suorittaneen rekrytointihalukkuus eri työnantajuus vuosien 

kokemuksella 

 

Kuviossa kolme tutkinnon suorittaneen rekrytointihalukkuus on jaoteltu työnan-

tajuusvuosien kokemuksen perusteella. Alle vuoden työantajana toiminee lait-

toivat rekrytointitilanteessa eniten painoarvoa tutkinnolle. Yli kymmenen vuotta 

avustajan työantajana olleet henkilöt arvostivat kyllä koulutusta, mutta epäilivät 

ainoastaan teoreettisen tiedon riittävyyttä ja korostivatkin työkokemusta sekä 

oikeaa asennetta työnantajaa kohtaan. Kaikista työnantajuuskokemusluokista 

löytyi niitä, jotka uskoivat rekrytointitilanteessa valitsevansa tutkinnon suoritta-

neen henkilön.  
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Rekrytointitilanteen perusteluissa mainittiin hakijan persoonallisuuden vaikutta-

van enemmän kuin hankittu koulutus. Toisaalta tutkinnon suorittamista pidettiin 

merkkinä avustajan halukkuudesta toimia avustajana: ”koulutus osoittaisi pitkä-

jänteistä sitoutumista ammattiin eikä vain hetken tarpeeseen heittäytymistä”. 

Työnantajat, jotka olivat täysin eri mieltä tutkinnon omaavan palkkaamisesta 

ennen kouluttamatonta avustajaa, eivät uskoneet koulutuksen tekevän avusta-

jasta parempaa vaan henkilökohtaiset ominaisuudet painoivat enemmän: ”ei 

tutkinto aina auta, täytyy olla omatoiminen ja oma-aloitteinen 

Kuvio 5 Tutkinnon suorittaneen rekrytointihalukkuuden jakautuminen miesten ja 

naisten kesken 

 

Kyselyyn vastanneista miehistä 43,8 prosenttia vastanneista oli täysin samaa 

mieltä siitä, että palkkaisi kahdesta tasavertaisesta hakijasta sen, jolla olisi hen-

kilökohtaisen avustajan tutkinto. Naisten osuus täysin samaa mieltä olevista oli 

hiukan suurempi (24,1 %). Täysin eri mieltä kysymyksestä oli vain muutama 

vastaaja yhteensä 3,6 prosenttia. Jos tarkastellaan positiivisia vastauksia yh-
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teensä, kuvioista 5 nähdään, että jopa 74, 5 prosenttia vastaajista luultavasti 

valitsisi tutkinnon suorittaneen avustajan ennen kouluttamatonta. 

 

Henkilökohtaisen avustajan tutkinnon suorittaneen palkkaamista ennen koulut-

tamatonta työnantajat perustelivat muun muassa paremmalla ammattitaidolla, 

oikeanlaisella asenteella sekä henkilökohtaisen avun periaatteiden tuntemisella. 

Tutkinnon suorittamisen ajateltiin myös kertovan, siitä että avustaja on sitoutu-

nut työhönsä sekä soveltuvan alalle myös persoonaltaan: ”uskon, että koulutuk-

sella avustaja on saanut valmiudet avustustyöhön, koulutuksen kautta oikean 

tyyppiset henkilöt ovat valikoituneet työhön”. 

 

Tutkinnon suorittaneen rekrytoinnista täysin tai jokseenkin eri mieltä olevat täy-

densivät usein perusteluissaan henkilökemian merkitsevät enemmän kuin kou-

lutuksen sekä sitä, että työnantaja pystyy itse kouluttamaan avustajansa tehtä-

vään tai että työkokemus merkitsee enemmän kuin teoreettinen tutkinto. Sanal-

lisissa vastauksissa mainittiin myös siitä, ettei avustajan toivottu olevan liian 

korkeasti koulutettu, koska sen uskottiin hankaloittavan yhteistyötä työantajan ja 

avustajan välillä: ”koulutus on voinut kouluttaa avustajan toimimaan tavoilla, 

jotka ei välttämättä käy omaan käytännön tilanteeseeni, henkilöllä voisi olla pint-

tyneitä tapoja”.  

Kuvio 6. Tutkinnon suorittaneen rekrytointihalukkuuden jakautuminen työantaji-

en avustajamäärien mukaan 
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Kuviosta 6 nähdään, että rekrytointitilanteessa mielipiteet sen mukaan, kuinka 

monta avustajaa henkilöllä oli ollut, jakautuivat tasaisesti. Tosin täysin eri mieltä 

olevista yhdelläkään ei ollut ollut yli viittä avustajaa. Monta kertaa avustajaa 

haastattelemassa olleiden vastauksissa korostui luottamus siihen, että tutkinnon 

suorittaneen avustajan uskottiin olevan sitoutuneempi työhönsä: ”kokemukseni 

mukaan kouluttamattomat eivät ole kiinnostuneita pitkän ajan jälkeen koko työs-

tä”. Myös perehdytyksestä uskottiin selvittävän vähemmällä, jos avustajalla on 

perustiedot avustajan tehtävistä: ”kotona tapahtuva opettaminen vähentyisi”. 

 

 

6.3 Tutkintoon johtavan koulutuksen sisältö 

 

Kuvio 7. Tutkintoon johtavan koulutuksen osa-alueiden tärkeys työnantajien 

mielestä 

 

Kuviossa 7 on esitetty työantajien toiveet henkilökohtaisen avun koulutuksen 

osa-alueista. Kuviosta voidaan nähdä, että suurin osa työantajista kannatti kou-

lutusta jokaisella annetulla osa-aluevaihtoehdolla. Eniten koulutukselle vastaaji-

en mielestä oli tarvetta vammaisuuden haasteista arjessa, jonka kohdalla täysin 

samaa mieltä oli 81,7 prosenttia työnantajista. Kyselyssä oli vielä tarkennettu 

vastausvaihtoehdon tarkoittavan koulutusta apuvälineistä, auttamisen perusteis-

ta sekä ergonomiasta.  Seuraavaksi tärkeimpinä sisältöinä pidettiin eettisyyttä 

(78,9 %), vuorovaikutustaitoja (71,1 %), henkilökohtaisen avun lainsäädäntöä 

(70,4 %) ja työsuhteen lainsäädäntöä (67,6 %). 

 

Jos tarkastellaan vastauksia täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä, 

tärkeimpänä pidettiin eettisyyttä (91,6 %) eli esimerkiksi salassapitovelvoitteiden 

merkitystä halutaan koulutuksessa korostettavan. Avustajan rooliin arjessa kai-

pasi opetusta 90,5 prosenttia vastanneista ja melkein saman verran 90,2 pro-

senttia vastanneista piti vammaisuuden haasteita arjessa erityisen tärkeänä 

opetuksen sisältönä.  Seuraavaksi eniten positiivisia vastauksia saivat ensiapu-

taidot (88,0 %), vuorovaikutustaidot (87,3 %) sekä henkilökohtaisen avun lain-

säädäntö (86,6 %). 
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Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi henkilökohtaisten avustajien koulutuksen toivot-

tiin sisältävän esimerkiksi erilaisten lomakkeiden, hakemusten täyttämiseen, 

reseptien uusimiseen ja muihin työantajien virallisten asioiden hoitoon liittyviä 

taitoja. Näiden yhteydessä korostettiin salassapitovelvoitteiden tärkeyttä sekä 

tietokoneen käyttötaitoa Internetin välityksellä asioita hoidettaessa. Koulutuksen 

sisältöön liittyen vastauksissa korostettiin käytännön läheisyyttä. Avustajien 

koulutuksen toivottiin sisältävän mahdollisimman paljon harjoittelujaksoja erilais-

ten vammaisten avustajana: ”Käytännön työharjoittelua ja arjen kokemista yh-

dessä vammaisen henkilön kanssa, koska käytännön työ on paras opettaja.” 

 

Koulutuksen toivottiin sisältävän myös ihmisen psyykkisen jaksamisen ja ym-

märtämisen perusteita. Ihmissuhdetaitojen parantaminen nostettiin esille, eten-

kin nuorten ja lasten kanssa toimiessa. Kuunteleminen ja keskustelutaitoja pi-

dettiin tärkeinä koulutuksen osa-alueena sisältäen myös perusteet vaihtoehtoi-

sista kommunikointikeinoista kuten tukiviittomista sekä huuliltalukutaidoista. 

Myös näkövammaisten opastaminen haluttiin lisätä henkilökohtaisten avustajien 

koulutukseen. Avustajan rooliin liittyen haluttiin korostaa riittävää aktiivisuutta ja 

toiminnallisuutta työssä ollessa, samoin kuin tietoa vapaa-ajan harrastamisen 

mahdollisuuksista sekä yhdessä tekemisen taitoja. Toisaalta mainittiin, ettei 

avustajan toivota tekevän liikaa työantajan puolesta ja näin passivoivan avustet-

tavaa. 

 

 

6.4 Toiveita koulutuksen sisällöstä aikaisemmissa tutkimuksissa 

 

Kati Ahkiola haastatteli opinnäytetyössään (2010) kuutta henkilökohtaisina 

avustajana toimivaa henkilöä. Haastatelluissa tärkeimmiksi koulutukset sisäl-

löiksi nousivat kotitaloustaidot, siirtotekniikat ja ergonomia, vuorovaikutus- sekä 

ensiaputaidot. Hyvin samanlaisia sisältö alueita toivottiin myös Marjo Mäkisen 

(2011) tekemän verkkokyselyn vastaajien keskuudessa. Mäkisen tutkimukseen 

osallistui 117 avustajaa Tampereen seudun, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, 

Vaasan seudun sekä Kaakkois-Suomen alueelta. Koulutuksen viideksi tär-

keimmäksi osa-alueeksi erottuivat työlainsäädäntö ja työsuhdeasiat, ensiapu-
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taidot, vammaisen henkilön kohtaaminen, apuvälineasiat sekä vammaisuuden 

haasteet arjessa. 

 

Aiemmissa työantajiin kohdistuneissa tutkimuksissa tulokset ovat samankaltai-

sia. Hanna Hiljasen tutkimuksessa (2009) 85 keskisuomalaista henkilökohtais-

ten avustajien työantajaa toivoivat koulutuksen sisältävän opetusta perushoidol-

lisista tehtävistä, nostotekniikoista, erilaisista vammaryhmistä, avustajan roolin 

selventämisestä sekä sosiaalisista taidoista. Myös vaitiolovelvollisuutta ja lain-

säädäntöasioita toivottiin koulutuksessa korostettavan. Mäkisen (2011) tutki-

muksen mukaan työnantajien mielestä tärkeimpiä koulutuksen osa-alueita olisi-

vat vuorovaikutustaidot, vammaisen henkilön kohtaaminen, vammaisuuden 

tuomien haasteiden huomioiminen sekä työelämätaitojen opettaminen. Koulu-

tuksen sisällön toiveet ovat näiden tutkimusten mukaan hyvin samanlaisia ym-

päri Suomen. 

 

 

6.5 Koulutuksen järjestäminen 

 

Tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämistä avustajille pidettiin työantajien 

keskuudessa tärkeänä. Koulutuksen käyneillä avustajilla uskottiin olevan paitsi 

riittävät perustiedot avustajana toimimisesta, niin myös parempi työmotivaatio 

sekä sitoutuneisuus ammattia kohtaan. Henkilökohtaiset avustajat ovat monelle 

työantajalle ainoa mahdollisuus itsenäiseen elämään ja avustajaa voi olla han-

kala saada. Avustajan koulutus lisäisi kiinnostusta avustajan työtä kohtaan ja 

toisi työsuhteeseen luottamusta työantajan tietäessä avustajansa hallitsevan 

riittävät tiedot ja taidot. Ammattitutkinnon käyneen avustajan palkkaamista en-

nen avustajaksi kouluttamatonta perusteltiin jopa näin: ”turvallinen, ei tarvitse 

pelätä”. 
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Kuvio 8 Miesten ja naisten mielipiteiden jakautuminen parhaasta koulutustavas-

ta 

 

Kyselyyn vastanneista työantajista valtaosa oli sitä mieltä, että oppisopimuskou-

lutus olisi paras tapa järjestää avustajien tutkintoon johtava koulutus. Tätä miel-

tä oltiin sekä miesten että naisten keskuudessa. Oppisopimuskoulutuksessa 

korostettiin sen käytännön läheisyyttä ja näin kertyvää työkokemusta erilaisten 

vammaisten parissa. Myös Ahkiolan (2010) haastattelemien avustajien mielestä 

oppisopimuskoulutusta pidettiin parhaana vaihtoehtona avustajien koulutuksel-

le. Avustajien mielestä lähiopintoja tulisi kuitenkin sisällyttää opintoihin, jotta 

avautuisi mahdollisuus tavata muita avustajia ja jakaa kokemuksia heidän 

kanssaan.  

 

Mäkisen (2011) tutkimuksessa sekä avustajien että työantajien mielestä lyhyet 

kurssit olisivat paras tapa kouluttaa avustajia. Hänen työssään ei kuitenkaan 
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tutkittu tutkintoon johtavan koulutuksen tapoja vaan koulutusta yleensäkin. Mä-

kisen tutkimukseen vastanneista viidennes piti tutkintoon johtavaa koulusta tar-

peellisena avustajien kouluttamisessa ja 25,2 prosenttia oli sitä mieltä, että työ-

antajan antama perehdytys on paras tapa avustajien koulutukselle. 

 

 Myös pohjoiskarjalaisten työnantajien keskuudessa perehdytystä pidettiin tär-

keänä: ”jokaisen avustettavan tarpeet yksilöllisiä” ja pelkän työantajan antaman 

perehdytyksen kannalla oli 29,0 prosenttia vastaajista. Perehdytyksen tärkeys 

avustajan koulutuksessa koettiin myös siinä, että avustaja saadaan toimimaan 

”talon tapojen” mukaan: ”oma arvonsa on myös sillä, että on mahdollista itse 

kouluttaa avustajansa. Liika ammatillisuus voi olla myös hankaloittamassa työ-

suhdetta.” 

 

 

7 Yhteenveto 

 

 

Pohjoiskarjalaisille työantajille tehdystä kyselystä käy ilmi, että työnantajat ko-

kevat avustajilla olevan tarvetta kehittää osaamistaan. Koulutuksen tarvetta on 

työantajien kokemuksen mukaan monipuolisesti erilaisissa taidoissa ruuanlai-

tosta henkilökohtaisen avun lainsäädäntöön. Puutteellisista taidoista huolimatta 

pohjoiskarjalaiset työnantajat ovat melko tyytyväisiä tämän hetkisiin avustajiin-

sa. 

 

Työnantajat tiedostavat koulutuksen vaikutukset työnkuvaan laajemminkin. He 

uskovat työnarvostuksen kohoavan virallisen tutkinnon myötä samoin kuin sen 

kiinnostavuuden varteen otettavana uravaihtoehtona: ”Hankalaa määritellä kou-

lutuksen sisältö vastaamaan avun tarvetta kussakin tapauksessa. Tutkinto an-

taisi perusvalmiudet ja nostaisi työn arvostusta, ehkä palkkaakin. Nuorten kiin-

nostus alalle voisi lisääntyä tutkinnon myötä.”  

 

Henkilökohtaisen avustajan tutkinnon uskottiin myös karsivan alalta niitä, jotka 

tekevät työtä väärällä asenteella, eivätkä pohjimmiltaan ole soveltuvia avustajan 

tehtävään. Tutkinnon myötä nyt jo melko hyvien avustajien omatoimisuuden 
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uskottiin myös parantuva. ”avustajan tutkinto lisää avustajan ammattitaitoa ja 

motivoi parempiin suorituksiin”. Omatoimisuuden puute koettiin tällä hetkellä 

suurimmaksi ongelmaksi avustajien ominaisuuksista. 

 

Samoin kuin Heinosen ja Sarasteen tutkimuksessa (2006) myöskään pohjois-

karjalaisten työnantajien parissa avustajien palkkatasoa ei pidetty motivoimana 

ja houkuttelevana alalle. Avustajien ammattitutkinnon uskottiin olevan yksi keino 

sen päivittämiseksi tämän päivän tasolle. ”Ehkä koulutuksen avulla myös pak-

kausta saataisiin päivitettyä. Arvokkaasta työstä maksetaan surkeaa palkkaa – 

ei houkuttele alalle.” 

 

 

8 Pohdinta 

 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on tukea käynnissä olevaa hanketta henkilökohtaisten 

avustajien tutkintoon johtavan koulutuksen aikaansaamiseksi. Opinnäytetyön 

tuloksia voidaan hyödyntää perusteluina koulutuksen tarpeellisuudesta. Lisäksi 

tutkimuksen avulla voidaan selvittää koulutuksen sisältöalueiden tarpeellisuutta 

sekä sopivinta tapaa järjestää koulutus. Tutkimuksen myötä myös henkilökoh-

taisen avun tarvitsijat saavat ensitietoa siitä, että henkilökohtaisille avustajille 

ollaan suunnittelemassa tutkintoon johtavaa koulutusta. 

 

Tutkimuksen kannalta olisi ollut valaisevaa kartoittaa henkilökohtaisien avustaji-

en mielenkiintoa koulutusta kohtaa sekä päästä vertailemaan tuloksia avustaji-

en ja työntekijöiden välillä. Avustajien innostusta lähteä kouluttautumaan tutkin-

toon saattaa pienentää ajatus siitä, että he jo ilman tutkintoa voivat toimia henki-

lökohtaisina avustajina. Toisaalta, kuten työantajienkin vastauksista kävi ilmi, 

tutkinnon suorittaneen etuuksien kuten palkkauksen toivottiin olevan parempi, 

mikä voisi motivoida avustajia hakeutumaan koulutukseen. Avustajina toimivat 

kokevat esimerkiksi Honkalampi-säätiön Avustajaillat tärkeiksi kouluttautumisen 

mahdollisuuksiksi ja ovat niissä aktiivisesti mukana. Avustajat siis tiedostavat 

tarvitsevansa lisäkoulutusta. 
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Kun henkilökohtaisen avustajien koulutus saadaan käyntiin, voidaan alalla 

myöhemmin tutkia koulutuksen vaikutuksia esimerkiksi avustajien palkkauksen 

tasa-arvoistumiseen, työehtoihin ja avustajien sitoutumiseen työsuhteisiinsa. 

Jatkossa voidaan myös seurata, miten henkilökohtaisten avustajien työnarvos-

tus on kehittynyt tai työllisyystilanne parantunut, kun alalle on saatu oma viralli-

nen tutkinto. 

 

Tutkimuksen tulokset kartoittavat tämän hetkisiä ongelmia henkilökohtaisten 

avustajien työsuhteissa ja antaa mahdollisuuden puuttua epäkohtiin. Henkilö-

kohtaisten avustajien työsuhteet ovat tällä hetkellä vielä hyvin hajanaisia ja tut-

kintoon johtavan koulutuksen aloittamisen jälkeen voitaisiin olettaa työsuhteen 

sääntöjen olevan työsuhteen osapuolilla tiedossa jo työsuhteen alussa. Tämä 

vähentäisi ristiriitojen syntymistä ja takaisia osaltaan mahdollisuuden pidempien 

työsuhteiden syntymiselle. 
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Tutkimuksessa käytettyjä taulukoita 

 
 
Taulukko 1 Vastaajien sukupuoli jakauma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 2 Vakituisessa työsuhteessa olleet avustajat 

 

Vakituisessa työsuhteessa olleet avustajat 

 
Lukumäärä Prosentti 

Prosenttia vas-

tanneista 

Kumulatiivinen 

prosentti 

Havainto 1avustaja 54 38,0 40,0 40,0 

2-5 avustajaa 68 47,9 50,4 90,4 

6-10 avustajaa 10 7,0 7,4 97,8 

yli 10 avustajaa 3 2,1 2,2 100,0 

Yhteensä 135 95,1 100,0  

Puuttuvia tietoja   7 4,9   

Yhteensä 142 100,0   

 

 

Taulukko 3 Työnantajuus vuosina 

Toiminut työantajana 

 
Lukumäärä Prosentti 

Prosenttia vas-

tanneista 

Kumulatiivinen 

prosentti 

Havainto alle 1 vuotta 35 24,6 25,2 25,2 

1-5 vuotta 73 51,4 52,5 77,7 

6-10 vuotta 21 14,8 15,1 92,8 

yli 10 vuotta 10 7,0 7,2 100,0 

Yhteensä 139 97,9 100,0  

Puuttuvia tietoja   3 2,1   

Yhteensä 142 100,0   

     

Sukupuoli 

 
Lukumäärä Prosentti 

Prosenttia vas-

tanneista 

Havainto Mies 59 41,5 43,1 

Nainen 78 54,9 56,9 

Yhteensä 137 96,5 100,0 

Puuttuvia tietoja   5 3,5  

Yhteensä 142 100,0  
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Taulukko 4 Avustajan koulutuksen ja koulutuksen riittä-

vyyden kokemisen riippuvuus 

 

 Value   Approx. Sig. 

  Kontingensin kerroin ,406   ,073 

       

Soveltuvien tapausten lukumäärä 100    

 

 
Taulukko 5, Rekrytointi halukkuus avustajan tarpeen mukaan jaoteltuna 

 
 
 
 
 
 

 

 

Rekrytointi 

Mihin avustajaa tarvitaan 

Yhteensä 

Päivittäisii

n toimiin Työhön Opiskeluun 

Harrastuksi

in 

Yhteiskunn

alliseen 

osallistumi

seen 

Sosiaaliseen 

vuorovaikutu

kseen Muuhun 

 Täysin eri mieltä lukumäärä 4 0 0 2 0 2 0 5 

%:n rekrytoinnista 80,0% ,0% ,0% 40,0% ,0% 40,0% ,0%  

% tarpeesta 3,6% ,0% ,0% 2,7% ,0% 2,7% ,0%  

% vastaajista 2,9% ,0% ,0% 1,4% ,0% 1,4% ,0% 3,6% 

Jokseenkin eri mieltä lukumäärä 14 0 1 7 3 6 1 15 

%:n rekrytoinnista 93,3% ,0% 6,7% 46,7% 20,0% 40,0% 6,7%  

% tarpeesta 12,7% ,0% 9,1% 9,6% 7,5% 8,1% 4,8%  

% vastaajista 10,0% ,0% ,7% 5,0% 2,1% 4,3% ,7% 10,7% 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

lukumäärä 37 2 3 24 11 21 6 43 

%:n rekrytoinnista 86,0% 4,7% 7,0% 55,8% 25,6% 48,8% 14,0%  

% tarpeesta 33,6% 33,3% 27,3% 32,9% 27,5% 28,4% 28,6%  

% vastaajista 26,4% 1,4% 2,1% 17,1% 7,9% 15,0% 4,3% 30,7% 

Täysin samaa mieltä lukumäärä 43 4 5 33 21 36 13 63 

%:n rekrytoinnista 68,3% 6,3% 7,9% 52,4% 33,3% 57,1% 20,6%  

% tarpeesta 39,1% 66,7% 45,5% 45,2% 52,5% 48,6% 61,9%  

% vastaajista 30,7% 2,9% 3,6% 23,6% 15,0% 25,7% 9,3% 45,0% 

En osaa sanoa lukumäärä 12 0 2 7 5 9 1 14 

%:n rekrytoinnista 85,7% ,0% 14,3% 50,0% 35,7% 64,3% 7,1%  

% tarpeesta 10,9% ,0% 18,2% 9,6% 12,5% 12,2% 4,8%  

% vastaajista 8,6% ,0% 1,4% 5,0% 3,6% 6,4% ,7% 10,0% 

Yhteensä lukumäärä 110 6 11 73 40 74 21 140 

% vastaajista 78,6% 4,3% 7,9% 52,1% 28,6% 52,9% 15,0% 100,0% 
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Taulukko 6 Tyytyväisyys avustajan tämän hetkiseen koulutukseen 
 

 

 

Lukumäärä 

Avustajan tämän hetkinen koulutus 

Koulutus vastannut avustamisen tarpeita 

Yhteensä 

Täysin eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Jokseenkin 

samaa miel-

tä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

 sosiaali- ja terveysalankou-

lutus 

3 1 10 24 38 

muun alan koulutus 0 5 11 12 28 

sosiaali- ja terveysalanopis-

kelija 

0 1 5 10 16 

muun alan opiskelija 0 1 4 0 5 

en osaa sanoa 2 2 4 5 13 

Yhteensä 5 10 34 51 100 
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Kooste sanallisista vastaukista 
 
 

Avustajan puutteellinen koulutus näkyy 
 
-hoitoalan asioissa (esim. siirto ja nostotilanteissa) / 
-henkilökohtaisen avustaja –järjestelmän ymmärtämisessä 
-auttamisrohkeudessa ja omatoimisuudessa 
- vammaisuuden kohtaamisessa arjen tilanteissa 
-yhteistyö ja kommunikointitaidoissa 
 
 
Henkilökohtaisten avustajien koulutukseen toivottuja aihealueita 
 
- ensiaputaidot 
- hygieniapassi 
-auttamisrohkeus arjentilanteissa 
-teknisiä taitoja: näkövammaisen opastaminen, tukiviittomat, apuvälineiden 
käyttö, atk-taidot 
-yhteistyötaidot omaisten ja mahdollisen muun henkilökunnan kanssa 
-asiointi taidot viranomaisten kanssa 
 
 
Syitä palkata tai olla palkkaamatta tutkinnon suorittanut avustaja 
 
- perusammattitaito ja halu toimia alalla 
- voi luottaa avustajan ammattitaitoon arjessa 
- todennäköisesti pitkäkestoisempi avustaja 
- oikeanlainen asennoituminen vammaisuuteen ja avustamiseen 
- ei tarvitsisi tehdä valintaa pelkän nopean haastattelun perusteella, perehdytys 
lyhyempi  
- henkilökemiat ja sosiaaliset taidot tärkeämmät kuin tutkinto 
- työkokemuksella ja suosituksilla suuri vaikutus 
 
 
Ajatuksia henkilökohtaisten avustajien tutkinnosta 
 
-henkilökohtaisten avustajien koulutuksen käynnistäminen tärkeää 
- työantajia monenlaisia, työharjoittelut suuressa roolissa 
-koulutukseen tarkat pääsy vaatimukset, että oikeanlaiset henkilöt seuloutuvat 
alalle 
- koulutukselle tarvetta perusasioista lähtien 
- tutkinnon avulla työantaja voisi varmistaa että hakijalla jotain perustaitoja 
- koulutus toisi uusia ihmisiä alalle 
- tutkinto vahvistaisi henkilökohtaisen avustajan ammattiylpeyttä ja parantaisi 
palkkausta 
- henkilökohtainen avustaja tietäisi oikeutensa ja velvollisuutensa työsuhteessa 
- erilaisista työpaikoista johtuen hankala räätälöidä sopivaa koulutusta kaikille, 
liika koulutus voi myös hankaloittaa työsuhdetta 
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Henkilökohtaisten avustajien koulutustarvekysely työnantajille 
 

Rastita vastauksista sopivin vaihtoehto 

Perustiedot 

 

1. Sukupuoli 

 Mies     Nainen 

 

2. Minulla on ollut henkilökohtainen avustaja  

 alle 1 vuotta 

 1 – 5 vuotta 

 6 – 10 vuotta 

 yli 10 vuotta 

 

3. Yhteensä näiden vuosien aikana minulla on ollut vakituisessa työsuhteessa (tä-

hän ei tarvitse laskea lyhyitä muutaman päivän sijaisuuksia) 

 1 

 2-5 

 6-10  

 yli 10 avustajaa vakituisessa työsuhteessa 

 

4. Tarvitsen avustajaa (voi valita useamman) 

 päivittäisissä toimissa 

 työssä 

 opiskelussa 

 harrastuksissa 

 yhteiskunnallisessa osallistumisessa  

 sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä 

 Muussa, missä______________________________________ 

 

5. Minulla on avustaja käytössäni 

 korkeintaan 10 tuntia viikossa 

 11–20 tuntia viikossa 

 21–40 tuntia viikossa 

 muuten paitsi yöaikana 

 ympäri vuorokauden 
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Avustajien koulutus. Tässä osiossa selvitetään toiveitanne/tarpeitanne mahdollis-

ten tulevien koulutusten suhteen. 

 

 

6. Nykyinen/nykyiset avustajani on/ovat koulutukseltaan 

 

  

 

7. Avustajani saama koulutus on vastannut avustamisen tarpeita 

 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa 

 

8. Jos vastasit koulutuksen olleen riittämätön, niin missä tilanteissa se erityisesti 

näkyy? 

  

 

 

 

 

 

9. Mielestäni paras tapa järjestää avustajien koulutus olisi 

 

 Lähiopintoina ( luentoina, oppitunteina oppilaitoksessa) 

 Etäopintoina (Internetin välityksellä kotoa käsin) 

 Monimuoto-opintoina (edellisten yhdistelmänä) 

 Oppisopimuskoulutuksena (töiden ja opiskelun yhdistelmänä) 

 Lyhyinä kursseina 

 Ei tarvitse koulutusta, työantajan perehdytys riittää 

 Muuten, miten?_______________________________________ 
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10. Mielestäni henkilökohtaisen avustajien koulutuksen tulisi sisältää opetusta: 

 

  

 

Muusta, mistä?  

 

 

 

 

 

 Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä  

En 

osaa 

sanoa  

Ruuanlaitosta           

Muussa kodinhoidosta (esim. 

siivous, pyykkihuolto)  

          

Kotiensiavun taidoista (perusen-

siaputaidot) 

          

Vammaisuuden arjen haasteista 

(apuvälineistä, auttamisen perus-

teista, ergonomiasta) 

          

Yhteistyö ja vuorovaikutukset 

taidoista 

          

Työelämäosaamisesta(työntekijän 

käytös, pukeutuminen jne.) 

          

Avustajan roolista arjessa (hoito-

työn ja avustamisen ero) 

          

Henkilökohtaisen avun eettisistä 

periaatteista (esim. salassapito) 

          

Työsuhteen lainsäädännös-

tä(osapuolten oikeudet ja velvol-

lisuudet) 

          

Henkilökohtaiseen apuun liitty-

västä lainsäädännöstä 
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11. Palkkaisin kahdesta tasaväkisestä hakijasta todennäköisemmin hakijan, jolla oli-

si henkilökohtaisen avustajan tutkinto 

 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa 

 

12. Perustele miksi uskoisit toimivasi palkkaustilanteessa edelliseen kysymykseen 

vastaamallasi tavalla? 

 

 

 

 

13. Mitä muuta haluat tuoda esille henkilökohtaistenavustajien koulutukseen ja kou-

lutustarpeeseen liittyen? 

 

 

 

 

 

Kiitos yhteistyöstä! 


