
HENKILÖKOHTAINEN APU

on vammaispalvelulain mukaista palvelua ja 
toisen ihmisen antamaa apua.

Henkilökohtainen apu auttaa vaikeavammaista 
ihmistä itsenäisen ja omannäköisen elämän to-
teuttamisessa. Henkilökohtaista apua voidaan 
järjestää työnantajamallilla, ostopalveluna tai 
palvelusetelillä.

Henkilökohtaisen 
avun 

järjestämistavat



MISTÄ SAAN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN?

Työnantajamallissa olet työnantajan asemas-
sa. Teet itse työpaikkailmoituksen, haastattelet 
työnhakijat ja palkkaat itsellesi parhaiten sopi-
van avustajan.

Ostopalvelumallissa olet asiakkaan roolissa. 
Kunta hankkii sinulle henkilökohtaisen avun 
palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta, jär-
jestää palvelun itse tai yhdessä jonkin toisen 
kunnan kanssa. Henkilökohtainen avustaja 
tulee palveluntuottajalta, mutta sinulla tulee 
aina olla mahdollisuus vaikuttaa henkilökohtai-
sen avustajan valintaan ja tehdä valinta yhteis-
työssä palveluntuottajan kanssa.

Palvelusetelimallissa olet kuluttajan asemassa. 
Kunta on etukäteen määritellyt palveluntuotta-
jat, joista valitset itsellesi parhaiten soveltuvan 
palveluntuottajan. Palveluntuottajalta saat 
palvelusetelillä henkilökohtaisen avustajan. 
On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, minkä 
palveluntuottajan palvelut tosiasiassa sopivat 
sinulle parhaiten.

KUKA PÄÄTTÄÄ JA KUKA VASTAA ASIOISTA?

Työnantajamallissa henkilökohtaisen avusta-
jan työnantajana vastaat itse työnantajan oi-
keuksista ja velvollisuuksista, joita määrittävät 
työlainsäädäntö ja myös työehtosopimus, jos 
työnantaja kuuluu Heta-Liittoon eli työnanta-
jaliittoon. Solmit itsenäisesti työsopimuksen 
henkilökohtaisen avustajasi kanssa, suunnitte-
let työvuorot ja valvot työn toteutumista.

Ostopalvelumallissa henkilökohtaisen avus-
tajan työnantaja on palveluita tarjoava yritys, 
kunta tai muu vastaava, jolloin kyseisellä tahol-
la on myös työnantajan vastuut, velvollisuudet 
ja oikeudet. Henkilökohtaisen avun käyttäjänä 
päätät tietysti itse, mitä, missä ja milloin teet 
mitäkin.

Palvelusetelimallissa henkilökohtaisen avusta-
jan työnantaja on palveluita tarjoava taho, ku-
ten ostopalvelumallissa. Työnantajan vastuut, 
velvollisuudet ja oikeudet on palveluntuotta-
jalla, mutta avun käyttäjänä itse päätät, mitä 
teet, missä ja milloin. Palvelusetelin käyttäjänä 
voit vaihtaa palveluntuottajaa sopimuksen sal-
limin ehdoin.

JOS ONGELMIA TULEE, MISTÄ SAAN APUA?

Työnantaja-asema ei poista sitä, että kunnan 
vammaispalveluilla on velvollisuus ohjata ja 
auttaa, jos henkilökohtaisen avun käyttäjä koh-
taa ongelmia. Voit hyödyntää myös järjestöjen 
palveluita, kuten työnantajaliitto Hetan ja 
Assistentti-infon palveluita, avustajakeskusten 
palveluita ja yleisiä työnantajien palveluita, 
kuten Työsuojeluhallinnon neuvontaa.

Ostopalvelumallissa voit kääntyä palvelun-
tuottajan tai oman kuntasi vammaispalvelui-
den puoleen, jos kohtaat ongelmia. Niin ikään 
apua tarjoavat erilaiset järjestöt, kuten Assi-
tentti.info.

Palvelusetelimallissa saat tarvittaessa neuvoa 
ja apua joko palveluntuottajalta tai oman kun-
tasi vammaispalveluista. Neuvontapalveluita 
tarjoavat myös monet järjestöt, kuten Assis-
tentti.info.


