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”Avustamistyön ja liikkumisen perusteet ” –kurssi HANKINTA 
 
 
Pyydämme tarjoustanne  
Avustamistyön perusteet - kurssista ajalla 3.8.-31.8.2020 (21 työpäivää) tämän tarjous-
pyynnön mukaisesti. 
 
 
 
Yleistä Lintulammen asukasyhdistys ry on saanut Pohjois-Pohjanmaan 

TE-toimistosta työllisyyspoliittista avustusta ”Lähellä sinua”- hank-
keeseen ajalle 1.8.2020 – 31.7.2023.  

 
Hankkeen työllistämistoimenpiteitä ovat oppisopimuskoulutus, työ-
kokeilu, palkkatukityö, työkokeiluna järjestetään myös lähiavusta-
jan, lähihoitajan ja liikuntaneuvojan oppisopimukseen valmentavia 
avustamistyön ja liikkumisen perusteet-kursseja, muita lyhytkoulu-
tuksia esim. korttikoulutukset ja yksilön tarpeiden mukaan sovellet-
tua työhönvalmennusta. Hankkeen toimenpiteissä on vuosittain 
124–143 asiakasta ja hankkeen toteutusalueena on Oulu. 

 
Hankkeessa tehdään yritys- ja oppilaitos yhteistyötä, sekä hankkei-
den välistä yhteistyötä. Asiakkaita ohjataan ja motivoidaan käyttä-
mään työnhaun sähköisiä palveluita.  
 
Hankkeen kohderyhmänä tässä hankkeessa ovat ikääntyneet pit-
käaikaistyöttömät asiakkaat (yli 50-vuotiaat yhdenjaksoisesti yli 
vuoden työttömänä olleet sekä vähintään 12 kk viimeisten 16 kk:n 
aikana työttömänä olleet), muut pitkäaikaistyöttömät sekä työttömät 
alle 30-vuotiaat nuoret, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. 

 
Toiminnan tavoitteena on kehittää hankkeeseen osallistuvien 
osaamista niin, että he työllistyvät hankkeeseen osallistumisen jäl-
keen avoimille työmarkkinoille tai hakeutuvat jatkokoulutukseen. 
Tarkoituksena on turvata ammatilliseen koulutukseen pääsy ikään-
tyneille pitkäaikaistyöttömille, muille pitkäaikaistyöttömille, alle 30 –
vuotiaille nuorille ja maahanmuuttajille ja osatyökykyisille sekä näin 
katkaista työttömyys ja luoda mahdollisuudet pysyviin työsuhteisiin 
oppisopimuskoulutuksen, lyhytkoulutusten ja palkkatukijaksojen ja 
työkokeilujaksojen aikaisen työhönvalmennuksen avulla. 
 . 
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Hankkeessa pilotoidaan ikäihmisten kotikuntoutuksen mallia ja ke-
hitetään yhdessä Oulun seudun ammattiopiston kanssa liikunta-
neuvojan ammattitutkintoa vastaamaan ikäihmisten kotikuntoutuk-
sen tarpeita. 

 
Hankkeessa etsitään motivoituneita työntekijöitä työskentelemään 
vammaisten, mielenterveys – ja päihdekuntoutujien sekä ikäihmis-
ten parissa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta, 
Oulun alueelta.  
 
Avustamistyön ja liikkumisen perusteet – kurssin tavoitteena on oh-
jata ja kannustaa opiskelijaa selkiyttämään omaa ammatillista tule-
vaisuuttaan avustamistyön tai liikunnan parissa. Kurssi järjestetään 
työkokeiluna. Kurssi soveltuu myös henkilöille, jotka kokevat, ettei 
heillä ole valmiuksia taikka kiinnostusta tutkintotavoitteiseen koulu-
tukseen. Kursseista kiinnostuneita voivat olla myös lähellä eläke-
ikää olevat pitkäaikaistyöttömät, jotka tarvitsevat kurssia antamaan 
valmiudet toimia esimerkiksi henkilökohtaisena avustajana. 
 
Työkokeilun aikana järjestetään koulutusta ja työharjoittelua vam-
maisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien avustamiseen päivit-
täisissä toiminnoissa heidän kotonaan ja kodin ulkopuolella sekä 
ikäihmisten kuntouttavan liikunnan parissa. 

 
 

Tavoitteet yksilötasolla 
 

• Turvata ammatilliseen koulutukseen pääsy ikääntyneille pitkä-
aikaistyöttömille, muille pitkäaikaistyöttömille, alle 30 –vuotiaille 
nuorille ja maahanmuuttajille ja osatyökykyisille sekä näin kat-
kaista työttömyys ja luoda mahdollisuudet pysyviin työsuhteisiin 
oppisopimuskoulutuksen, lyhytkoulutusten ja palkkatukijaksojen 
ja työkokeilujaksojen aikaisen työhönvalmennuksen avulla. 

 

• Tarjota ammatilliseen tutkintoon johtava koulutus oppisopimuk-
sella sellaiselle alalle, jossa työllistymisnäkymät ovat erinomai-
set 

 

• Kehittää lähiavustaja- ja liikuntaneuvojakoulutusta vastaamaan 
työelämän tarpeita ja kouluttamaan samalla henkilöitä, joilla on 
osaamista, jota työelämä tarvitsee 

 

• Ohjata ja tukea henkilöitä opiskelun sekä työjaksojen aikana. 
 

• Tarjota verkostoitumismahdollisuuksia tuleviin mahdollisiin 
työnantajiin 

 

• Auttaa hankkeeseen osallistuneita työ- tai jatkokoulutuspaikan 
etsimisessä.  
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Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 
 

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
2. Neuvotteleminen tarjousten mukauttamiseksi tarjouspyyn-

nössä esitettyihin vaatimuksiin siten, että neuvotteluissa 
mukana olevien tarjousten määrää voidaan rajoittaa vaiheit-
tain 

3. Mahdollinen tarkennettujen tarjousten pyytäminen 
 

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, ta-
loudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankin-
nan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mu-
kaisesti.  

 
Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos 
 

a. se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaati-
muksia, 

b. siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esi-
tettyihin seikkoihin, 

c. tarjottu palvelu ei täytä sille asetettuja ehdottomia 
vaatimuksia. 

 
Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadul-
le asetetut vaatimukset, vertaillaan esitettyjen vertailuperusteiden 
mukaisesti. 

 
Hankinnan sisältö ja laajuus sekä laatukriteerit 
 

Koulutussuunnitelma 
1. Koulutuksen nimi 

 
”Avustamistyön ja liikkumisen perusteet”- kurssi 

 
2. Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset 
ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät asiakkaat (yli 50-vuotiaat yhden-
jaksoisesti yli vuoden työttömänä olleet sekä vähintään 12 kk vii-
meisten 16 kk :n aikana työttömänä olleet), muut pitkäaikaistyöttö-
mät sekä työttömät alle 30-vuotiaat nuoret, osatyökykyiset ja maa-
hanmuuttajat 

 
3. Opiskelijamäärä 
 
enintään 35 opiskelijaa/työkokeilujakso 

 
4. Koulutusaika ja kesto 

 
koulutusaika: 3.8.2020-31.8.2020 
 
Kesto: Työkokeilujakso kestää 4 viikkoa (21 työpäivää) 
            Työkokeilupäivän kesto 7h (8x45 min. oppituntia) 
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5. Koulutuksen tavoite 

 
Työkokeilun tavoitteena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa selkiyt-
tämään omaa ammatillista tulevaisuuttaan avustamistyön tai 
ikäihmisten kuntouttavan liikunnan parissa. Työkokeilussa opiskeli-
ja saa itseluottamusta ja valmiuksia selviytyä työelämässä esim. 
henkilökohtaisena avustajana ja/tai lähteä opiskelemaan lähiavus-
tajaksi, lähihoitajaksi tai liikuntaneuvojaksi. Työkokeilu ohjaa opis-
kelijaa omatoimisuuteen sekä antaa tietoa työelämän rakenteesta 
ja vaatimuksista.  

 
6. Opetussuunnitelman kuvaus ja sisältö 
 
 5.1 Lähiopetuksen jakso 11 (yksitoista) päivää ( josta vähin-
tään 2 päivää toiminnallista päivää sis. avustettavan siirrot ja 
kommunikaatiomenetelmät )  
  
Jakson päivittäinen kesto: 8 oppituntia (à 45 min.) 
 
Jakson tavoite: 
 
Tavoitteena on, että työkokeilussa saa realistisen kuvan omasta 
osaamisestaan ja hahmottaa omaa tulevaisuuttaan työelämässä ja 
ammatissa. Jakson aikana kehitetään työelämässä tarvittavia am-
matillisia ja sosiaalisia taitoja. Työkokeilussa olevan henkilön 
osaamista vahvistetaan lisäämällä hänen tietojaan ja taitojaan. 
 

 
Jakson sisältö: 
 
5.1.1 Yksilöllisten valmiuksien kehittäminen 
- Tavoitteiden selkiyttäminen (motivaatio ja soveltuvuus alalle) 
- Arvio omista tiedollisista ja taidollisista voimavaroista  
  (itsetuntemus) 
- Mahdollisten erityisten tukitoimien tarpeen selvittäminen 
- Ohjaaminen tarvittaessa kuntoutuksellisiin tukitoimiin  
  (terveystarkastus, työkykyarvio) 
 
5.1.2 Ammatillinen kehittyminen ja oppiminen 
- Elinikäisen oppimisen käsite 
- Ammatillinen kasvu 
 
5.1.3 Työelämän rakenteet ja vaatimukset 
- Työelämätaidot 
- asiakaslähtöisyys 
- avustamistyön ja ikäihmisten kuntouttavan liikunnan  
  toimintakenttään tutustuminen 
 
5.1.4 Ammatillisen osaamisen vahvistaminen 

- Avustajan työn perusosaaminen (Hygieniapassikoulutus, 
EA 1) 
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- Liikkumisen merkitys ihmisten terveydelle ja toimintakyvylle 
- Ikäihmisten kuntouttavan liikunnan tarkoitus ja käsitteet 
- Työn luonne ja erityisvaatimukset työntekijälle 
- Ammatti-identiteetti, ammattialan arvostus 
- Asiakaslähtöinen työ ja asiakkaan kohtaaminen 
- Vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 

avustamistyön sekä ikäihmisten kuntouttavan  
liikunnan erityispiirteet 

- Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen 
 

 
 5.2 Työssäoppiminen 10 (kymmenen) päivää 
 
Jakson tavoite 
 
Tavoitteena on työelämässä toimimisen vahvistaminen ja ammatil-
lisen kehityksen suunnan varmistuminen. Lisäksi työkokeilussa 
olevat pääsevät tutustumaan avustajan työhön, liikuntaneuvojan 
työhön tai muihin erilaisiin työyhteisöihin, joissa tehdään avustajan 
töitä tai ikäihmisten kuntouttavaa liikuntaa sekä varmistamaan 
oman soveltuvuutensa alalle.  
 
Jakson kesto ja rakenne 
 
Työssäoppimista on 10 (kymmenen) päivää. Työssäoppiminen ja 
tietopuolinen opetus toteutetaan siten, että tietopuolinen opetus tu-
kee työssäoppimisessa onnistumista ja edistää ammatillista kas-
vua sekä selkiyttää ammatillista tulevaisuutta. 
 
Koulutuksen järjestäjältä vaaditaan kokemusta ja asiantuntemusta 
avustajan ja liikuntaneuvojan työssä tarvittavista tiedoista ja tai-
doista. Palvelun tuottajalta edellytetään myös kokemusta ja tietotai-
toa toimimisesta pitkäaikaistyöttömien ja tuetun työllistymisen pal-
velujen tarpeessa olevien kanssa. 

 
 
Laatutason ylläpitäminen ja varmentaminen 
  

Tarjouksen tulee sisältää selvitys tarjottavan palvelun laadusta. 
 

Toivomme palvelun tuottajalta valmiutta ja joustavuutta mukautua 
tilaajan toimintatavan muutoksiin. 

 

Henkilöstö  Tuottajan on sitouduttava tuottamaan palvelu riittävällä ja ammat-
titaitoisella henkilökunnalla.  

  
Tuottajan edellytetään toiminnassaan huolehtivan alaa koskevien 
säännösten noudattamisesta ja voimassa olevan työehtosopimuk-
sen määräysten huomioon ottamisesta sekä niiden asianmukaises-
ta valvonnasta. 
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Vaihtoehtojen esittäminen 
 
 Vaihtoehtoja ei hyväksytä. 
 
 
Sopimus(- ja optio)kausi 

 
Sopimus tehdään ajalle 1.8.2020-31.8.2020 
 

• Tilaaja pidättää oikeuden jatkaa sopimusta lisäkou-
lutuksista vuosille 2020 -2023  

 
 
 
 
Hinnat Tarjoushinnat on esitettävä arvonlisäverottomina (alv 0 %) kiinteinä 

(euromääräisinä) nettohintoina, joista kaikki myönnettävät alennuk-
set on vähennetty. Hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisesta ai-
heutuvat kustannukset, kuten henkilöstön palkat sivukuluineen se-
kä työhönotto ja työnopastus, hallinto-, koulutus- ja muut yleiskus-
tannukset. 
 

 
 
Hintojen sitovuus Hinnat ovat kiinteät 1.8.2020-31.8.2020. Mikäli sopimus jatkuu 

vuosille 2020, 2021,2022 ja 2023 tilaajan käyttäessä optio-
oikeuttaan, mahdollisesta hinnantarkastuksesta sovitaan erikseen 
palvelun tuottajan ja tilaajan kesken. Mahdollisten hinnankorotus-
ten tulee tällöin vastata tuottamisen osuuteen sisältyvää kustan-
nusindeksin nousua. 

 
 
 
Maksuehdot Tarjouksenne pyydämme maksuehdolla 30 päivää netto. (Mikäli 

tarjouksen tekijä ilmoittaa jonkin muun maksuehdon, se otetaan 
hintavertailussa huomioon 5 %:n vuotuisen korkokannan mukaan.) 

 
 
Laskutus  Laskutuslisää ei hyväksytä. 
 

Laskun maksamisen edellytyksenä on, että palvelu tai sen osa on 
hyväksytysti suoritettu ja tilaaja on vastaanottanut laskun. 

 
Osatarjoukset Osatarjouksia ei hyväksytä.  
 
 
Muut ehdot  Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada sovittua sopi-

japuolten kesken 4 viikon kuluessa niiden toteamisesta, ratkaisee 
ensiasteena Oulun käräjäoikeus. 
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Tarjouksen voimassaolo 
  
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 3 kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä.  
 
 
PÄÄTÖKSENTEKOPERUSTEET 
 

Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edulli-
sin laatuvaatimukset täyttävä palvelu. 
 
Vaatimuksena on, että työkokeilu toteutetaan Oulun seudulla ja 
tuottajalla on viranomaislupa sekä kokemusta pitkäaikaistyöttömien 
kouluttamisesta ja pätevyyttä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kou-
luttajana toimimisesta.  
 
Tarjousten vertailussa arviointi tehdään seuraavassa tärkeysjärjes-
tyksessä: hinta, palvelun tarjoamisesta vastaavien henkilöiden asi-
antuntemus ja pätevyys, palvelun tarjoajan kokemus ja referenssit. 
 

  
 
Lisätiedot ja kysymykset 
 
 Tarjouspyyntöä koskevia lisätietoja antavat: Taina Vainionpää  

p.044 012 7088 taina.vainionpaa@lintulampi.net 
 
 
 
 
TARJOUSTEN TOIMITTAMINEN 
   

Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa tiistaihin 
3.6.2020 klo 16 mennessä osoitteella: 

 
Lintulammen asukasyhdistys ry 
Latokartanontie 1 
90150 OULU 

   
  Kuoreen merkintä: TARJOUSPYYNTÖ 
    
    
 
 
 
   
  Tuija Pohjola, pj 
  Lintulammen asukasyhdistys ry 
 
  
 


