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Henkkari.Jyvaskyla.fi -käyttöopas 

 
Henkilökohtaisen avun verkkopalvelu Henkkari helpottaa henkilökohtaisen avun 
välittämistä Jyväskylässä. 
 
Verkkopalvelussa  
-    henkilökohtaisen avun työnantaja voi ilmoittaa avoimesta työpaikasta ja 
löytää työntekijän  
-    henkilökohtainen avustaja voi ilmoittautua työnhakijaksi ja löytää töitä. 

 

Kirjaudu Henkkariin osoitteessa 

https://henkkari.jyvaskyla.fi 

 

Profiilin luominen 

Jos olet Henkkarin uusi käyttäjä, luo itsellesi käyttäjätili eli 

profiili Henkkarin etusivulla kohdassa ”Luo uusi käyttäjätili”.  

 

Täältä voi luoda 
käyttäjätunnukset, jos 

olet kirjautumassa 
palveluun ensimmäistä 

kertaa 

https://henkkari.jyvaskyla.fi/
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Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa luodaksesi käyttäjätilin,  

- tarkista että kaikki tähti *-merkillä olevat ruudut ovat 

täytettyjä ennen tallentamista 

- jos siirryt kesken tietojen täytön ”Näytä” -osioon, 

poistuvat tallentamattomat tiedot luomastasi profiilista. 

- Vastaa kaikkiin vaihtoehtoisiin kysymyksiin kyllä tai ei. 

- Täytä mahdollisimman paljon tietoja itsestäsi. Tämä 

auttaa hakujen onnistumiseen myöhemmässä vaiheessa.  

 

Tee ilmoitus uudesta käyttäjästä Henkilökohtaisen avun 

keskukseen. Palveluohjaaja ottaa sinuun yhteyttä, sopii 

henkilökohtaisen tapaamisen avustajaksi hakeutuvien kanssa 

ja hyväksyy käyttäjän.  

Kun luot profiilia, täytä kaikkien 5:n välilehden tiedot.  

 

 

 

Kun teet käyttäjätilin, voit samalla myös julkaista avoimen 

työpaikkailmoituksesi (työantaja) tai työnhakuilmoituksesi 

(avustaja) merkitsemällä rastin kohtaan ”Julkaise 

työpaikka/työnhakuilmoituksesi sivustolla”.  

Jos et halua, että ilmoituksesi on näkyvillä, ota rasti pois 

kyseisestä kohdasta.  
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Huomioi, että avustajaprofiilit näkyvät ainoastaan työnantajille 

ja työnantajaprofiilit vain avustajille.   

 

 

Muista tallentaa itsellesi tähän kohtaan antamasi salasana: 

 

Muista lukea ja hyväksyä käyttöehdot laittamalla rasti alla 

olevaan kohtaan. Kohta edellyttää ”käyttöehdot”-kohdan 

avaamista ja lukemista loppuun saakka. 
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Käytön aikainen kirjautuminen 

 

Voit kirjautua sisään avautuvasta etusivun ikkunasta, jos 

käyttäjätunnukset ovat valmiina. 

 

 

 

Uuden työpaikan julkaiseminen tai avustajan 

rekrytointi 

Voit hakea ja etsiä itsellesi työpaikkaa monella tavalla. Voit 

katsella avoimia työpaikkailmoituksia kohdassa ”Avoimia 

työpaikkoja”; 
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Voit hakea ja etsiä itsellesi avustajaa monella tavalla. Voit 

katsella vapaita avustajia kohdassa ”Avustajahaku”. 

  

 

Avustajahaulla löytyvät ainoastaan ne avustajat, jotka ovat 

henkilökohtaisen avun keskuksen haastattelemia ja portaaliin 

hyväksymiä. 

Voit myös tehdä haun sopivan työnantajan/avustajan 

löytymiseksi työntekokriteerejä käyttäen.  

- Henkkari tekee työpaikkojen/avustajien haun 

automaattisesti.  

- Se vertailee jokaisen palveluun rekisteröityneen 

työnantajan avun ja tuen tarpeen tietoja avustajan 

valmiuksiin ja taitoihin. 

 

Voit myös laittaa oman työnhaku/työpaikkailmoituksesi. 

- valitse ”Muokkaa”-välilehti,  

- rastita kohta ”Julkaise työpaikka/työnhakuilmoituksesi 

sivustolla” 

- tallenna muutokset 
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Jos sinulla työnantajana on äkillinen avustajatarve,  

- Valitse ”Äkillinen avustajatarve”-kohta.  

- Kirjoita viestisi ja lähetä.  

- Viesti välittyy Ylläpitäjälle (Palveluohjaajalle) ja 

asuinalueesi vapaina oleville avustajille. 

 

Avustajaprofiililla olevana voit rastittaa myös kohdan 

”Haluan saada ilmoituksia uusista työpaikoista sähköpostiini”. 

Tällöin järjestelmä lähettää automaattisesti sähköpostiisi 

tietoja oman alueesi uusista avoimista työpaikoista. Tallenna 

muutokset! 

Omien tietojen muuttaminen 

Omia tietoja, valmiuksia ja taitoja/avun ja tuen tarpeita voi 

muokata ”Muokkaa”-välilehdellä. Tallenna muutokset! 

Unohtunut salasana 

Jos olet unohtanut salasanasi, voit pyytää sen kohdasta  

 

 


