
 

 
PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN AMMATTITUTKINTO 2018, 160 osaamispistettä 
Henkilökohtainen avustaja  
5.11.2018 – 31.10.2019 

Töitä saa tekemällä töitä. 

Työelämässä jatkuva muutos on osa arkea. Täydennä ammattitaitoasi tai valitse 
työelämällesi kokonaan uusi suunta. Valinta on sinun. Salpaus – Ole hyvä.  

Henkilökohtainen avustaja auttaa apua tarvitsevaa 
henkilöä, joka on samalla hänen työnantajansa. 
Yleisimmin avustajan tehtäviin kuuluu avustaminen 
elämän rutiiniluontoisissa perusasioissa, 
henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa, 
liikkumisessa, kodin hoidossa jne. Työympäristö 
vaihtelee tehtäväkuvan mukaan. Se voi olla 
työnantajan koti ja sen lähiympäristö, päiväkoti, 
koulu, opiskelu- tai työpaikka, kokous- tai 
harrastustila. Työaika vaihtelee avustettavan tarpeen 
mukaisesti, jotkut henkilöt tarvitsevat 
ympärivuorokautista avustajaa, toiset koko- tai 
osapäiväistä. 

Jos työ erilaisten ihmisten parissa kiinnostaa sinua ja 
haluat suorittaa alan ammattitutkinnon, on tämä 
koulutus juuri sinulle. Saat valmiuksia toimia 
henkilökohtaisen avustajan tehtäviin ja ymmärrät 
henkilökohtaisen avun periaatteet. 

Sisältö 
Koulutus sisältää lähiopetusta ja työpaikalla 
tapahtuvaa koulutusta erilaisissa 
oppimisympäristöissä. 
 
Ohjelma 
Henkilökohtainen avustaja, at 
Koulutus sisältää seuraavat tutkinnon osat: 
 

 Asiakaslähtöinen puhtaus- ja 
kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp 

 Henkilökohtaisena avustajana toimiminen, 45 
osp 

 Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen 
30 osp 

 Kotisiivouspalvelut, 45 osp 

 Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp 
(Sosiaali- ja terveysalan pt) 

Kohderyhmä 

Henkilökohtaisen avustajan työstä ja tutkinnosta 

kiinnostuneet. 

 

Edellytykset/ Lähtötaso 
Koulutus ei edellytä aikaisempaa kokemusta tai 
osaamista alalta.  Huomioitavaa hyvä fyysinen ja 
psyykkinen terveys. Huomioitava myös SORA- 
lainsäädäntö. 
 
Alan vaatimukset 
• Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot.  
• Erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen.  
• Kyky työskennellä itsenäisesti ja luotettavasti eri-
ikäisten ihmisten kanssa. Lasten ja nuorten kanssa 
työskentelyä varten tarvitaan rikostaustaote ennen 
koulutusta (tilataan oikeusrekisterikeskuksesta). 
• Empaattisuus ja vastuuntunto.  
 

Työn luonne  

Työ edellyttää valmiutta läheiseen kanssakäymiseen 

kaikenikäisten ihmisten kanssa. Työ vaatii psyykkistä 

kestävyyttä, tasapainoisuutta ja keskittymiskykyä.  

Koulutuspaikka 
Ståhlberginkatu 6, 15110 Lahti 
 
Hakeutuminen ja lisätietoja 
https://www.salpaus.fi/koulutus/jatkuva-haku/ 
 
Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun 
 
Anne Mielonen, puh. 050 526 5896 
anne.mielonen@salpaus.fi 
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