Ammattijärjestäjä

Ammattijärjestäjä on asiantuntija, joka tarjoaa käytännön apua
kotien ja työpaikkojen järjestämiseen.
Ammattijärjestäjä auttaa asiakasta luopumaan turhasta tavarasta ja
järjestämään jäljelle jääneet tärkeät esineet ja paperit.
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Milloin ammattijärjestäjän apu on tarpeen?
Ammattijärjestäjä auttaa, kun kodissa vallitseva tavaran määrä voi
tuntua ahdistavalta ja halutaan selkeyttä tilanteeseen. Tavaroiden
läpikäyminen voi olla ajankohtaista myös esimerkiksi muuton tai
remontin takia.
Ammattijärjestäjä auttaa, kun tuntuu siltä, että ei oikein tiedä mistä tai
miten aloittaa ja kun omat voimat eivät riitä järjestämistyön
aloittamiseen tai loppuun saattamiseen.
Ammattijärjestäjä auttaa järjestämisen suunnittelussa ja koko
järjestämisprojektin läpiviemisessä aina tarvittaessa tavaroiden
poisviemiseen saakka.
Kodin järjestys
Vaatehuone, komerot, eteinen, varastotilat, olohuone, makuuhuone, varastotilaksi
muuttuneet kodin ylimääräiset huoneet. Kodin tavarakaaoksen raivaamiselle ja uuden
järjestyksen luomiselle on usein tarvetta. Ammattijärjestäjä tekee kanssasi kartoituksen
tilanteesta, tuo uutta näkökulmaa ja auttaa projektin läpiviemisessä.
Muuttojärjestys
Ennen muuttoa on hyvä käydä tavarat läpi ja erityisesti silloin, kun ollaan muuttamassa
pienempään asuntoon. Ammattijärjestäjä auttaa samalla pakkaamaan tavarat. Tarvittaessa
ammattijärjestäjä auttaa suunnittelemaan säilytystilaratkaisuja uuteen asuntoon ja auttaa
myös laittamaan tavarat paikoilleen uudessa kodissa.
Remonttijärjestys
Kun suunnittellaan remonttia, ovat tilat usein tyhjennettävä ensin. Ammattijärjestäjä auttaa
tavaroiden läpikäymisen lisäksi myös tarvittaessa suunnittelemaan sopivia säilytysratkaisuja sekä laittamaan tavarat paikoilleen remontin jälkeen.
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Inni Järjestyksen yrittäjä Johanna Loikala on
koulutettu ammattijärjestäjä ja kuuluu Suomen
ammattijärjestäjät Ry:n. Johanna on sitoutunut
yhdistyksen eettiseen ohjeistukseen.
Ammattijärjestäjä on vaitiolovelvollinen ja palvelu
on täysin luottamuksellista.

Ammattijärjestäjän palvelut
Järjestämispalvelu
Järjestämispalvelussa ammattijärjestäjä ja asiakas alkavat käymään sovitun alueen
tavaroita läpi. Ammattijärjestäjä auttaa pitämään projektin käynnissa, on tsemppari,
apukädet sekä toisen näkökulman antaja. Ammattijärjestäjä auttaa tavaroiden siirtelyssä ja
kantamisessa, jolloin asiakas voi keskittyä lajittelupäätökseen.
Asiakas päättää tavaran säilyttämisestä tai poistamisesta. Ammattijärjestäjä tukee päätöksenteossa ja toimittaa siihen tarvittavaa informaatiota (esim. kierrätysohjeita), asiakas
kuitenkin tekee päätöksen täysin itsenäisesti.
Poistettavat tavarat lajitellaan edelleen kierrätykseen tai loppujätteeseen meneviin sekä
käyttökelpoisiin poistettaviin, jotka voidaan lahjoittaa eteenpäin tai halutessaan asiakas voi
myydä niitä. Kun tavarat on lajiteltu, laitetaan säilytettävät tavarat paikoilleen asiakkaalle
sopivaan järjestykseen. Ammattijärjestäjä ei tee varsinaista siivousta, mutta tilat
tarvittaessa imuroidaan ja pyyhitään ensisijaisesti asiakkaan omilla siivousvälineillä.
Ammattijärjestäjä auttaa tarvittaessa lahjoitukseen tai kierrätykseen menevien tavaroiden
poisviemisessä (mahdollinen lisäveloitus) sekä neuvoo tarvittaessa myytäville tavaroille eri
kanavia. Ammattijärjestäjä ei koskaan ota itselleen asiakkaan tavaroita.
Ennen järjestämispalvelua: asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään normaalista poikkeavaa
siivousta tai järjestelyä tiloissa. Vaikka järjestely on asiakkaan osalta enemmän ajattelutyötä päätösten tekona, voi sekin käydä työstä. Onkin tärkeää levätä hyvin ennen
järjestämistä sekä varata evästä tauolle (6 h järjestämispaketissa pidetään puoli tuntia
järjestämisaikaan kuulumatonta taukoa). On hyvä varmistaa, että järjestämispalvelulle on
keskeytyksetön aika, jotta siitä voi hyötyä parhaiten.

Kotikonsultaatio
Kotikonsultaatio on kartoitus- ja suunnittelukäynti kohteessa. Ammattijärjestäjä kartoittaa
yhdessä asiakkaan kanssa mitkä paikat tarvitsevat järjestämistä, mitkä ovat asiakkaan
toiveet ja odotukset kodin järjestykselle sekä mistä työ kannattaisi aloittaa.
Ammattijärjestäjä tekee kohteeseen toimintasuunnitelman ja toimittaa siitä kirjallisen
raportin asiakkaalle. Suunnitelma voidaan tehdä joko niin, että asiakas tekee itse
järjestämistyön tai että se tehdään yhdessä ammattijärjestäjän kanssa.
Ennen kotikonsultaatiota: älä tee mitään normaalista poikkeavaa siivousta tai järjestelyä
tiloissa. On tärkeää saada totuudenmukainen kuva tilanteesta, jotta ammattijärjestäjä voi
auttaa.

Lisätietoja järjestämispalvelusta
Kotitalousvähennys
Ammattijärjestäjän työ on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa palvelua. Huomioi, että
kotikonsultaatio, kilometrikorvaukset, mahdolliset materiaalikulut ja muutto- sekä
kuljetuspalvelu eivät ole kotitalousvähennykseen oikeuttavaa.

Arvonlisäveroton kotipalvelun tukipalvelu
Yrityksemme voi tarjota ammattijärjestämistä arvonlisäverottomana kotipalvelun
tukipalveluna tähän oikeutetuille asiakkaille. Palvelu edellyttää kirjallisen palvelusopimuksen sekä -suunnitelman tekemistä. Suunnitelmaan kirjataan mm. palvelutarpeen
peruste sekä kuvaus asiakkaan toimintakyvystä ja sovituista palveluista.

Hinnat ja maksaminen (voimassa oleva hinnasto 1.9.2019) hinnat sisältävät alv 24 %
Järjestyspaketit: 3 tuntia 159 € ja 6 tuntia 309 €. Järjestyspakettien lisätunnit 50 € / tunti.
Kotikonsultaatio asiakkaan tiloissa n. 1-1,5 tuntia 69 € (sisältää kirjallisen raportin).
Kilometrikustannus kohteeseen yli 15 km ylittävältä osuudelta 52 c / km. Inni Järjestyksen
toimipisteet sijaitsevat Kotkassa ja Kouvolassa, toimialueena on koko Kymenlaakso.
Poisvietävien tavaroiden kuljetuksessa veloitetaan tuntiveloitus ja kilometrikorvaus
toteutuneen mukaan, kun tavaraa viedään erikseen pitemmälle. Pienet ja matkan varrelle
sopivat kuljetukset erikseen sovittaessa maksutta.
Maksaminen laskulla (maksuaika on 7 pv netto) tai käteisellä.

Toimitusehdot ja tietosuojaseloste
Ennen järjestämispalvelua asiakkaalle toimitetaan palvelun toimitusehdot hyväksyttäväksi.
Tietosuojaseloste löytyy internetsivuilta: www.innijarjestys.fi, pyydettäessä se toimitetaan
paperisena.
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