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AVUSTAJAKESKUS 

Koko toiminnan rapor tt i  vuodel ta 2013 

H I EMAN HI STORI AA 

Avustajakeskus on toiminut  vuodesta 1994 alkaen vammaisten ja pi tkäaikaissairaiden 

avustajaväl i tyksen par issa.  Toiminta alkoi  hyvin pienestä ideasta Turun seudun l ihastaut iyhdistyksen 

hall i tuksen kokouksessa, jossa miet i t t i in jäsenten osall istumisen tukemista.  Si l loin nousi idea 

vapaaehtoisten saamiseksi avustajiksi mm. yhdistyksen t i l aisuuksi in. 

Yhdistys halusi  lähteä kehit tämään vapaaehtoistoimintaa ja si l loista ideaa ja si ihen haet t i inkin Raha-

automaat t iyhdistyksen tukea projekt in voimin.  Ensimmäinen projekt i  saat i in 1990 ja sen kaut ta 

vahvistui idea avustajien koulut tamisesta ja väl i tyksestä l ihassairai l le ja muil le avun tarvitsi joi l le.   

Vuonna 1994 alkaneeseen projekt i in saat i in mukaan yhteistyökumppaneiksi Turun kaupunki, 

Pol ioinvalidi t  ry Varsinais-Suomen osasto, Turun CP-yhdistys ry ja Turun Seudun Invalidit  ry.  

Projekt i  pit i  sisäl lään vapaaehtoisten avustajien koulutuksen, väl i tyksen ja neuvonnan.  Rahoitus tul i  

osin Turun kaupungil ta ja osin RAY:l tä.  Tavoite ol i , et tä kaupunki rahoit taisi  toimintaa kokonaan 

projekt in loppumisen jälkeen.  Näin ei kuitenkaan taantuman vuoksi t apahtunut , vaan saimme vuonna 

1999 alusta alkaen kohdennetun avustuksen RAY:l tä ja Turun kaupunki rahoit t i  loput . 

Vakka-Suomen seudulla alkoi ki innostus vapaaehtoisuuteen perustuvaa avustajaväli tystoimintaa 

kohtaan samoihin aikoihin ja uusi projekt i  toiminnan aloit tamiseen siel lä alkoi vuonna 2000.  Tähän 

projekt i in tul ivat  rahoit taj iksi het i  alusta Lai t i la, jol ta saat i in myös t i lat , Uusikaupunki, Mynämäki, 

Eura ja Rauma.  Projekt in päätyt tyä 2003, kunnat  halusivat  jatkaa toimintaa hyvien tulosten vuoksi ja 

ni in si t ten kävikin. 

Hetkeksi laajentuminen hi l jeni, vaikka Salon kanssa neuvot teluja käyt i in jo vuonna 2002, mut ta kun 

l isärahoitusta ei  saatu RAY:l tä, ei siel lä toiminta lähtenyt  käynt i in vielä si l loin. 

Vapaaehtoisten avustajien väl i tyksen r innal la kulk i pienimuotoisena myös palkal l isten avustajien 

väl i tys lähinnä Turussa.  Asiakkaiden ol i  helppo kysel lä pieni in tunt imäär i in avustajia vapaaehtoisten 

joukosta, jossa ol i  pal jon opiskel i joi ta, jotka ol ivat  ki innostuneita myös palkkatyöstä. 

Avustajien keski-ikä ol i  alusta läht ien hyvin alhainen verrat tuna koko maan vapaaehtoisten keski -

ikään.  Tähän on ol lut  varmast i  yhtenä syynä se, et tä mitään pakko sitoutumista toimintaan ei ole 

ol lut .  Kurssei l le on voinut  tul la mukaan kuka vaan ja on voinut  si toutua omien resurssien mukaan, 

joko yksit täisi in keikkoihin tai vakituisi in avustajasuhteisi in.  Avustajatarpeet  ovat  myös ol leet  nuor ia 

ki innostavia, toiminnall isia.  Toiminnall isuus onkin ol lut  yksi perusper iaat teita koko toiminnan ajan.  

Avustajat  eivät  tee puolesta vaan mahdoll istavat  asiakkaan osall istumisen toimintoihin yhdessä 

avustajan kanssa.  Tämän myötä ovat  tehtävät  ol leet  l i ikunnall isia sekä mielenki intoisia osal l istumisia 

er i laisi in tapahtumi in. 

Avustajakeskuksen toiminnan kehit tyminen ei ol isi  ol lut  mahdoll ista i lman hyviä ja toimivia 

yhteistyökumppaneita.  Edellä maini t t i inkin ensimmäiset  kumppani t , joiden jälk een on pikkuhi l jaa 

mukaan tul lut  lähes kaikki alueiden vammais- ja kansanterveysjär jestöt .  Heidän kanssaan on 
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kokoonnut tu alueel l i sest i  sekä maakunni t tain säännöll isest i  ja kehi tet ty toimintaa eteenpäin.  Heidän 

kaut taan olemme voineet  t iedot taa toiminnasta suoraan tarvitsi joi l le ja saaneet  jär jestöi l tä 

asiantunt i juut ta koulutuksi imme.  Myös yhteistyö Turun l i ikuntatoimen kanssa alusta ast i  on 

mahdoll istanut  toiminnan laajenemisen ja syvenemisen.  Nyt  si tä käydään ihmet telemässä koko 

Suomesta.  Olemme voineet  tar jota vapaaehtoisia mahdoll istamaan heidän ryhmiään ja samalla 

saaneet  hei l tä mm. koulutus ja t iedotustukea sekä asiantunt i juut ta monessa asiassa.  Näistä 

esimerkkinä mm. uint iavustajakoulutus, joka räätälöi t i in meidän tarpeitamme var ten jo hyvin 

aikaisessa vaiheessa.  Tärkeässä rool issa ovat  ol leet  myös kunt ien sosiaal i toimet  ja kot ihoi toyksiköt , 

joiden kaut ta olemme tavoit taneet  uusia asiakaskunt ia ja t ietoa ni i l lekin, jotka eivät  muuten t ietoa 

meistä saisi. 

Oppilaitosten kanssa olemme tehneet  er i laisia tempauksia vuosien varrel la lähinnä l i i t tyen 

tutkimuksi in ja koulutuksi in.  Heidän kaut taan olemme saaneet  lopputöiden teki jöi tä, har joi t tel i joi ta ja 

uusia avustajia.  Olemme myös jär jestäneet  er i laisia koulutuskokonaisuuksia oppi lai toksi l le.  

Pisimmäl le olemme eht ineet  Turun kr ist i l l isen opiston kanssa, jonne olemme tuot taneet  er i laisia 

opintokokonaisuuksia jo 10 vuoden ajan. Yhteistyöverkostojemme laajuus on mahdoll istanut  laadul l iset  

koulutukset  ja asiantunt i juuden avustamiseen l i i t tyvissä asioissa. 

Palkal l isen toiminnan osalta 2000 luvun alussa huomatt i in, et tä se tulee kasvamaan ja resurssit  eivät  

r i i tä.  Si l loin esi l lä ol i  ESR rahoitus, mut ta si ihen eivät  rahkeet  vielä r i i t täneet .  Vuonna 2006 ol i  

t iedossa vammaispalvelulain muutokset  henki lökohtaisen avun osal ta ja haimme si l loin RAY-hanket ta 

ja sen myös saimme vuosi l le 2007-2011.  Sen kaut ta pystyimme kehit tämään toimintaa, luomaan 

malleja ja olemaan mukana valtakunnal l isessa kehit tämistoiminnassa Assistent t i -infon kaut ta.  Sen 

kaut ta pystyimme luomaan er i laisia myytäviä palveluja kunt ien käyt töön ja kehit tämään koulutusta, 

ver taistukea sekä ohjaus ja neuvontatoimintaa vastaamaan tarvet ta.  Vuoden 2012 alusta väl i tys ja 

ohjaus sekä koulutustoiminta on ol lut  osa normaalia toimintaa ja si inä olemme löytäneet  hienon 

yhteyden vapaaehtoistoiminnan kanssa. 

Tavoit teena on toimia asiantunt i jaorganisaat iona Turun seudun l ihastaut iyhdi stys ry:n toimialueel la 

avustamiseen l i i t tyvissä asioissa. 

Turun seudun l ihastaut iyhdistyksen toimialue on Varsinais-Suomi ja Satakunta. 
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VAPAAEHTOI STOI MI NTA 

 

Vapaaehtoisuus on henki lön oma tahto ja halu tehdä ja ol la mukana toiminnassa. 

Vapaaehtoisuuden tulee tuoda i loa kummallekin, saajal le ja antajal le. 

 

Per iaatteet  
 Tasa-arvoisuus: Vapaaehtoistoiminnassa kaikki  osapuolet kohtaavat tasa-arvoisina. 

 Vastavuoroisuus: Toiminnan tavoi tteena on tuottaa hyvää miel tä kaiki l le si ihen osal l i stuvi l le. 

 Palkattomuus: Palkkio on toiminnasta saatu hyvä miel i . 

 Ei-ammattimaisuus: Vapaaehtoinen ei  koskaan korvaa alan ammatti työnteki jää. 

 Luotettavuus ja sitoutuminen: On arvioi tava omat voimavarat, jotta ei  lupaa enemmän kuin 

jaksaa. Teet sen mi tä lupaat ja i lmoi tat, jos et  pääse/ pysty. Voi t i tse määr i tel l ä kuinka pi tkän 

ajan olet käytettävissä. 

 Vaitiolovelvollisuus: Vapaaehtoinen on vai ti olovelvol l inen eikä levi ttele saamiaan tietoja. 

Ongelmati lanteessa vapaaehtoisel la on velvol l i suus keskustel la ti lanteesta 

 ammatti laisen kanssa. 

 Puolueettomuus: Vapaaehtoinen ei  asetu kenenkään puolel le. 

 Autettavan ehdoilla toimiminen: Vapaaehtoinen ei  voi  tehdä päätöksiä kenenkään puolesta. 

 Yhteistyö: Vapaaehtoinen toimi i  tuettavien, ammatti työnteki jöiden, omaisten ja ystävien 

tukena ja kumppanina. 

 Toiminnallisuus: yhdessä tehdään, ei  puolesta.  Mahdol l istetaan osal l i stuminen. 

 Kulukorvaus: asiakas korvaa vapaaehtoisen kulut  

 Vapaaehtoiset on vakuutettu Avustajakeskuksen toimesta toiminnan aikana  

 

Avustajakeskus noudat taa näitä per iaat tei taan vapaaehtoistoiminnassaan.  Se vetää tarkat  rajat  

vapaaehtoisuuden ja ammatt i laisuuden väl i l le.   

 

Avustajakeskuksen vapaaehtoiset  avustavat  l i ikunta-, näkö- ja kehi tysvammaisia, muist iongelmista 

kärsiviä, muita edel l isi in ryhmiin ver rat tavissa olevia vammaisia tai pi tkäaikaissairaita. 

 

Keskus tar joaa ohjausta ja neuvontaa kaiki l le ni i tä tarvitsevi l le avustamiseen l i i t tyvissä asioissa. 

 

Vapaaehtoiset  saavat  maksutonta koulutusta ja virkistystä sekä ver taistukea mukana ol lessaan.  

Jokainen mukana oleva tekee vain sen verran kuin haluaa, jaksaa ja pystyy.  Työnteki jät  ovat  aina 

valmii ta tukemaan ja kuuntelemaan vapaaehtoisia heidän ongelmissaan. 

 

Avustajakeskus kehi t tää toimintaa yhteistyössä jär jestöjen, kunt ien ja muiden yhteistyökumppaneiden 

kanssa. 

 

Toimialueena toimintaa rahoi t tavat  kunnat  Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueel la. 
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RAHOI TUS JA KULUT 

Toimintaa rahoi t t ivat  RAY ja sopimuskunnat  sekä OK-opintokeskuksel ta saat i in avustusta 

koulutustoimintaan.  L isätuloja tul i  myös tuot teiden myynnistä. 

Vuonna 2013 RAY:ltä saatu tuki ol i  145 000e, kunnil ta tul i  65 000e, muut  tuotot  n. 22 000e. 

Tästä tuotosta suur in osa meni henki löstökuluihin, muut  kulut  ol ivat  t i lavuokrat , koulutuskulut  sekä 

puhelin ja matkakulut . 

 

Toimintaan on saatu rahoitusta RAY:ltä 63 %:a (kohdennet tu toiminta-avustus) ja kunt ien 

ostopalvelusopimusten / avustusten osuustuloista on 28 %:a ja muiden tuot tojenosuus on 9 %:a.  

Mukana olevat  kunnat  ja er i  vammaisjär jestöt  osall istuvat  kustannuksi in myös antamalla 

työnteki jöidensä ja vapaaehtoisten henki löidensä työpanoksen i lmaiseksi toimintaamme esim. 

kurssei l le luennoi tsi joiksi .  Vammaisavustajakursseja tuetaan myös rahall isest i  ok -opintokeskuksen 

toimesta.  Vapaaehtoistoiminnan suur immat menoerät  ovat  henki löstökulut  60 % kaikista kuluista 

(vuonna 2012 55%). Koulutus-, puhelin- atk- ja toimi t i lakulut  ovat  37 % kuluista.  

 

M UKANA OLEVAT KUNNAT  

Toiminnassa ovat  mukana rahoit tajakunnat : 

Aura, Eura, Loimaa, Pöytyä, Säkylä, Köyl iö, Lai t i la, Uusikaupunki, Vehmaa, Rauma, Mynämäki, 

Masku, Naantal i , Nousiainen, Raisio, L ieto, Turku, Kaar ina, Parainen, Salo ja Somero.  M uiden 

toiminta-alueel la olevien kunt ien osalta annoimme puhelinneuvontaa ja ohjausta, mut ta 

väl i tystoimintaa emme pystyneet  antamaan olemassa olevien resurssien puit teissa. 

Uusina kunt ina tul ivat  vuoden aikana mukaan Paimio, Eurajoki, Kokemäki, Har javal ta, Nakki la, Por i , 

Mer ikarvia, Ulvi la, ja Luvia. 

H ENKI LÖSTÖ 

Toimintaa organisoi  ja toteut taa si toutunut  ja vastuul l inen henki löstö, jonka hyvinvoinnista pidetään 

huolta. 

Esimiehenä toimi toiminnanjohtaja Sirke Salmela, muina työnteki jöinä ol ivat :  

Turun seudun alueohjaajan äit iyslomansijainen Pir jo-Rii t ta Kataja 31.10.13 ast i , jonka jälkeen 

alueohjaajaksi  palasi Kuu-Kat jaana Salonen.  

Rauman seudun alueohjaajana toimi Kr ista Hellén.   

Por in seudun alueohjaajana 1.3. alkaen Mirva Veneranta. 

Salon seudun alueohjaajana toimi Kr ista Suosaar i-Vihiniemi.  Hän ol i  osa-aikaisena opintovapaal la ja 

osa-aikaisena si jaisena toimi 7.10.13 alkaen Anna Kemppainen. 

Vakka-Suomen ja Loimaan seudun sekä Auran ja Pöytyän alueohjaajana toimi Sar i K innunen.  

Toiminnanohjaajana Tar ja Vasama. 

Vapaaehtoistoiminnan kokonaisvaltaiseen kehit tämiseen osall istui myös projekt in työnteki jä 

jär jestösuunnit tel i ja Pir jo Rissanen. 

Si jaisina lyhytaikaisissa tarpeissa toimivat  Katar i ina Ranne ja Raija Hänninen. 
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TOI MI TI LAT 
Toimit i la Turussa ol i  Turun seudun l ihastaut iyhdistys ry omistamat  t i lat  os. I täinen Pi tkäkatu 68.  

Siel lä toimivat  Turun seudun toiminnasta vastaavat  työnteki jät , projekt in työnteki jä sekä hal l into ja 

talouspuoli . 

Muualla olevat  toimit i lat : Salossa Astrum-keskuksessa, Lait i lassa kaupungintalossa ja Raumalla 

Palvelukeskus Mansikkapaikassa ja Por issa Diakin t i loissa. 

T I EDOTUS 

Avustajakeskus toiminnasta t iedotet t i in pal jon vuoden aikana.  Mitä enemmän t ietoa menee suoraan 

mahdoll isi l le asiakkai l le ja vapaaehtoistoimintaan halukkail le, si tä paremmin pystymme tavoit tamaan 

myös uusia asiakkai ta ja vapaaehtoisiksi haluavia ja viemään toimintamme eteenpäin. 

21.1. Vapaaehtoistoiminan esittely,  Laitila 10 

21.1. Palvelutalojen ja kotipalvelun henkilöt, Laitila 10 

24.1. Muisti-ilta, Turku  57 

1.2. Wau-seminaari, valtakunnallinen eristyisryhmien liikunta käsittelevä seminaari 67 

12.2. Aivovammakerhon kerhoilta, Prykin kerhotila, Salo  9 

14.2. Vapaaehtoistoiminnan  esittelypäivä, Rauman kaupungintalo 30 

21.2. Omaishoitajien verteisryhmä, Tammilehdon palvelukeskus, Halikko 7 

26.2. Avoin Avustajakeskus-info, Laitila  11 

26.2. Vakka-suomen yhteteistyöryhmät, Laitila 15 

26.2. Innova, lähiavustaja -koulutus, Rauma 9 

28.2. Oulun henk.koht.avun konsultointi 30 

8.3. Omaishoitajat, Turku 10 

20.3. Tanssien toimintakykyä messut, Turku 1000 

27.3. Loimaan muistiyhdistys  n. 30 

 27.3. Naulan toimintakeskus, Rauma, omaisten ilta 33 

4.4. Näkövammaisten kerho, Harjavalta  13 

10.4. Yhteistyö-palaveri, Syty, Salo 17 

11.4. Tukihenkilöinfo, Turku  5 

10.4. Tuttujen tupa, Alastaron eläkeläiset, Alastaro 40 

15.4. Info sos.työntekijöille + yhdistyksille, Pori  15 

17.4. Palvelutalon info, Kellonsoittajankatu, Parainen  5 

17.4. Aurinkoinen, info,  Piispankatu 1, Parainen  13 

17.4. Kela, info, Parainen  6 

17.4. Akselin kotihoito, Mynämäki 10 

23.4. Jele ry:n teemapäivä, Kokemäki 80 

23.4. "Ovet-valmennus"-ryhmä, Salon Omaishoitajat+srk, Salo  9 

30.4. Loimaan yhteistyöryhmä, Loimaa  11 

2.5. Sydänyhdistys, Rauma  35 

2.5. Maskun kotihoito, Masku  6 

8.5. Metsotien päivätoiminta, Rauma  13 

13.5. Ikäpiste, Pori 40 

13.5. Paimion kunnan kanssa tehtävä yhteistyö, Turku 6 

13.5. Liikuta minua tapahtuma , Turku   n. 100 

14.5. Omaishoidon koordinaattorien tilaisuus, Paimio 12 

14.5. Polio-yhdistys, Varsinais-Suomi, jäsenilta, Turku 25 

23.5. Palvelutalojen henkilökunta  22 

27.5. Aikuiskoulutuksen opiskelijoiden info, Salo 15 

4.6. Hyvät käytännöt vapaaehtoistyössä-seminaari, Salo 80 

7.6. Muistipäivä, Säkylä 80 
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7.-9.6. Muurla Summer Open festival, AK-osasto  n. 1000 

11.6. Jytry, Rauma 20 

12.6. Info-tilaisuus, Paimio 8 

12.6. Avustajakeskus esittely, Turku 4 

19.6. Kotihoito, info, Köyliö  7 

29.6. Avustajakeskuksen ja koulutusten info, liikuntavirasto Paimio 2 

19.7. Loimaa, autistien palvelutalo  10 

10.8. Laurin Markkinat, Mynämäki  n. 2000 

15.8. Omaishoidon lähettiläicen koulutuspäivä, Lehmiranta, Salo 10 

19.8.  lehti-haastattelu, Vakka-Suomen sanomat   

20.8. Alku-uravalmennus, AKK, Turku 14 

20.8. Aktivaattori-uravalmennus, AKK, Turku 23 

27.8. Senioripäivät Auralassa, Turku 200 

4.9. Vapaaehtoistoiminnan messut Hansa, Turku  n. 500 

4.9. RaUMA-projekti, Työtoimintakeskus Lensun Pooki, Rauma 9 

10.9. Avustajakeskus-infot, yhdistykset ja kuntasektori, Uusikaupunki 15 

17.9. Avustajakeskuksen esittely, Luvian kunnantalo, Luvia 22 

18.9. Avustajakeskuksen esittely, Mummun kammari, Pori 5 

24.9. Avustajakeskuksenn esittely, Santra-kahvila, Ulvila 10 

25.9. Vapaaehtoistoiminnan esittely Timali, Turku 25 

25.-26.9. Henkilökohtaisen avun päivät Hki  n. 150 

30.9. Paimio, vammaisneuvoston kokous 10 

2.10. Waltti/ TE-keskus, Salo 8 

2.10. Salon Näkövammaiset, Syty, Salo 19 

6.10. Kirja-messut, Turku 22000 

14.10. Verkoston info, Mynämäki 9 

15.10. POMO-koulutus, Pori 100 

17.10. AK:n esittely, Pori  30 

22.10. Rauman seudun syöpäyhdistys, Rauma 13 

24.10. Sagan henkilökunnan info, Turku  10 

24.10. Palveluiden esittely, Happy house kvtl, Turku 15 

24.10. Ev.lut.srk, näkövammakerho, Pori 15 

25.10. AKK, Uravalmennusryhmä alle 25-v., Salo 13 

25.10. AKK, Uravalmennusryhmä yli 25-v., Salo 44 

28.10. AKK, Hoiva-avustajaryhmä, Salo 18 

29.10. Winnovan SOTE-päivä, messuosasto, Rauma 110 

11.11. Omaishoidon info, Turku 10 

11.11. Avustajakeskuksen esittely omaishoitokeskuksessa, Salo 3 

12.11. Avustajakeskuksen esittely, SatKs, kuntoutusväki, Pori 15 

13.11. Kotihoidon ja vapaaehtoistekijöiden tapaaminen, Turku 30 

13.11. Rauman MS-yhdistys, Rauma 25 

16.11. Toiminnan esittely Kirjasto kaikille-päivässä 25 

18.11. Kotihoidon tiimi, Eurajoki 10 

19.11. Tiedotus- ja yhteistyöpalaveri; Pöytyä  15 

20.11. RauMa-projekti, työkeskus Lensun pooki, Rauma 9 

21.11. Omaishoitajat/SRK, Mynämäki 12 

27.11. Markkoinointi ja tiedotus- tilaisuus, loimaa 10 

28.11. Omaishoidon paneeli, Pori 30 

28.11. Omaishoitajien info, Turku 5 

2.12. Omaishoitajien luentosarja, Avustajakeskuksen esittely, Turku 15 

3.12. Turun AKK, toiminnan esittely opiskelijoille  12 

7.12. Somerniemen Joulutori, Somero  n. 100 

11.12. TE-rekrytointitilaisuus Salon voimala, Salo 25 

16.12. Elävä joulukalenteri, tapaaminen, Turku 2 

 



   

 9  

Leht i jut tuja ol i  alueen paikal l islehdissä ja saimme näkyvyyt tä myös muissa medioissa.  K ot isivui l la ol i  

vuoden aikana 39 000 käynt iä, joten ni iden t iedotusarvo on suur i  ja ni iden yl läpitoon on vuoden aikana 

panostet tukin paljon. 

12.9. Yle ruotsinkielinen toimitus, radiojuttu toiminnasta 

helmikuu Best seller-lehdessä lehtijuttu 

helmikuu Uusirauma lehdessä lehtijuttu 

helmikuu Länsi-Suomen Sanomissa lehtijuttu 

18.12.  Elävä joulukalenteri, Avustajakeskuksen info, suora lähetys netissä 

syyskuu Vakka-Suomen Sanomissa Lehtijuttu 

syyskuu Satakunnan kansa lehtijuttu 

PERUSKURSSI T 

Peruskurssit  koostuvat  yleisluennoista, i t se sairastavien jär jestöjen edustajien puheenvuoroista sekä 

käytännön har joit teista.  Kurssien ohjelmat ovat  samanlaiset  perusper iaat tei l taan aluei l la.  Sen 

laatuun on panostet tu ja sitä valvotaan tarkkaan.  Kurssien arvioinni t  tehdään joka kurssi l la.  

Kurssien arviont ien keskiarvo ol i  3,6 (asteikol la 1-4), joka on sama kuin vuonna 2012.  L isäkoulutusten 

arvioint ien keskiarvo ol i  3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurssei l ta mukaan toimintaa jäi noin 90%kurssi laisista.  Yhteensä 15 peruskurssia ja 287 kurssi laista. 

 

 

Aika Paikka I lmoittautuneita 

26.-30.1. L ieto 17 

4.-7.2. Rauma 25 

11.-14.2. Raisio 23 

11.-14.2. Salo 25 

23.-27.2. Har javal ta 24 

4.-7.3. Loimaa 23 

6.-17.4. Turku/uint iavustajakurssi  16 

7.-11.9. Paimio 6 

16.-19.9. Köyl iö 7 

17.-20.9. Turku 31 

21.-25.9. Parainen 12 

23.-26.9. Salo 19 

30.9.-3.10. Por i  28 

12.-16.10. Eurajoki  18 

16.-20.11. Uusikaupunki  13 
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M UU KOULUTUS 

Muina koulutuksina vapaaehtoisi l le jär jest imme seuraavat  koulutukset : 

Paikkakunta Aika Aihe Osallistujamäärä 

Turku 1.10.2013 Ergonomia-ilta 15 

Turku 2.3.2013 Ergonomiakoulutus 26 

Harjavalta 24.4.2013 Ergonomiakoulutus 16 

Köyliö 9.10.2013 Ergonomiakoulutus 4 

Salo 10.12.2013 Ergonomia-ilta  

Eurajoki 27.11.2013 Ergonomia-ilta  

Salo 11.4.2013 Erityisryhmien seksuaalisuus -luento 9 

Turku 26.3.2013 Lapsen/nuoren tukeminen päihdeperheessä 16 

Turku 2.4.2013 Lasten ja nuorten käytösongelmien kohtaaminen  15 

Salo 9.4.2013 Pyörätuolin käsittelyilta 8 

Paimio 21. – 22.9.2013 Uintiavustajakurssi 12 

Turku 6. – 7.4.2013 Uintiavustaja-kurssi 16 

Kaikki alueet 9.11.201 Matka Apuvälinemessuille 95 

Rauma 14.11.2013 Ikäihmisten palvelut 8 

 

 

VERTAI STUKI   

 

Koulutukset  toteutet t i in osin yhteistyössä Vapaaehtoiset  muist iasiakkail le-projekt in tai palkal l isen 

puolen kanssa.  Virkistys- ja ver taistuki t i laisuudet  ol ivat  vain vapaaehtoisi l le tarkoi tet tuja. 

Ver taistuki- ja virkistystapaamisia ol i  vuoden aikana yhteensä 25  joista suur in ol i  kaiki l le tarkoitet tu 

virkistyspäivä 25.5. Turussa, jonne saapui 87 vapaaehtoista er i  puol i l ta aluet tamme. 

 

 

 

 

 

 



   

 11  

YHTEI STYÖRYHMÄT 

Ensimmäistä ker taa yhteistyöryhmä toteutet t i in yhdessä palkal l isen toiminnan kanssa.  Se sai hyvää 

palautet ta ja ryhmien kokoontumisissa käyt i in läpi toimintojen per iaat tei ta ja prosesseja sekä kuult i in 

ryhmäläisten miet tei tä kehit tämisestä sekä saat i in palautet ta toiminnasta. 

Ryhmät kokoontuivat  alueel l isest i  kevään aikana alueohjaajien vetäminä.  Ni ihin osal l istui kat tavast i  

alueel l isia jär jestöjä ja kunt ien edustajia. 

L AATUTYÖSKENTELY 

Vuoden aikana aloitet t i in vapaaehtoistoiminnan laatutyöskentely ja laatukäsikir jan työstäminen.  

Ensin koot t i in henki löstölaatuun l i i t tyviä asioita sekä talouspuolen laatuun l i i t tyviä asioi ta.  

Opiskel i jatyönä teht i in myös palaute ja arvioint ikysely vapaaehtoisi l le laatutyön tueksi.   

VAPAAEHTOI STEN VÄLI TYS 

Vapaaehtoisten väl i tys on toiminnan muut tumisesta ja yhteiskunnan myller ryksestä huol imat ta 

pitänyt  paikkansa ja tarve toiminnalle on edelleen olemassa.  H ieman vapaaehtoistoiminta on joissakin 

kunnissa ”unohtunut” henki lökohtaisen avun al le, mut ta taas palautumassa yhdeksi 

var teenotet tavaksi osaksi palvelui ta.  Uusissa kunnissa toimintaa tehdään tutuksi er i laisissa 

tapahtumissa ja t i laisuuksissa ja haetaan vapaaehtoisia sekä asiakkai ta.  Avustajien keski -ikä ol i  noin 

40 viot ta ja kaik ista avustajista noin 10% ol i  miehiä. 

Väli tyspuheluita saamme vuodessa n. 1300.  Ohjaus ja neuvonta asioissa yhteydenot toja tulee 

vuosi t tain noin 1500. 

Kaikki pyynnöt  eivät  johda toteutuneeseen keikkaan tai avustajasuhteeseen.  Keikkoja, jotka 

peruuntuivat  siksi, et tä me emme löytäneet  avustajaa tai avustaja perui vi ime hetkel lä ol i  al le 1% 

kaik ista keikoista. 

Seuraavaksi t i lastoa avustajien tekemistä keikkamäär istä vuosien aikana.  Avustajat  tekivät  8110 

keikkaa vuoden aikana. 
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VAPAAEHTOI STEN MÄÄRÄ 

 

 

Avustajia ol i  vuoden 2013 aikana mukana toiminnassa 742.  Suur in osa tul i  peruskurssien kaut ta, 

jotkut  löysivät  toiminnan ns. puskaradion kaut ta tai alan koulutuksen kaut ta.  

Vapaaehtoistoiminnasta kerrot t i in myös palkkatyötä hakevi l le avustaji l le, joista osa ol i  ki innostunut  

toimimaan myös vapaaehtoisena. 

ASI AKKAAT 

Asiakkaiden osal ta keski -ikä on noussut  yhteiskunnan keski-iän noustessa.  Toisaal ta myös 

muist iprojekt in myötä t ietoisuus meistä on varmast i  kasvanut  myös vanhusväestön keskuudessa ja 

samalla myös vapaaehtoistemme käyt tö. 

Asiakkaiden diagnooseja emme t i lastoineet , mut ta olemme jaotel leet  asiakkaat  er i laisi in ryhmiin sen 

mukaan, minkälainen avustajantarve hei l lä ol i  el i  l i ikuntavamma, näkövamma, kehitysvamma, 

muist iongelma tai  muu.  Monella ol i  useampi kuin yksi edel lä maini tuista kategor ioista. 
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ARVI OI NTI  JA KEHI TTÄMI NEN  

Arvioint i  on ki inteä osa kehit tämistyötä. Arvioinnin avul la osataan tehdä oikeanlaisia kor jauksia 

oikeaan aikaan.   

Palautet ta kerätään monin er i  tavoin.  Keräämme palautet ta säännöl l isest i  koulutuksista ja 

kursseista.   

L isäksi keräämme suoraa asiakaspalautet ta ja käsit telemme ni i tä omissa työnteki jäpalavereissa.  

Saamme säännöll istä palautet ta yhteistyökumppaneil ta mm. yhteistyöpalavereissa.   

Näiden l isäksi olemme tehneet  aina muutaman vuoden välein asiakkail le ja vapaaehtoisi l le sekä 

yhteistyökumppaneil le suunnat tuja palaute- ja arvioint ikyselyjä.  Tänä vuonna teimme kyselyn 

vapaaehtoisi l le.   

 

Kehit täminen on meil lä työtapa ja pieniä askeleita eteenpäin.  Miet imme: 

 teemmekö oikei ta asioi ta  

 saavutammeko tavoi t teemme  

 teemmekö asioita oikeal la taval la  

 miten toimimme  

 missä teemme virheitä  

 mitä parannamme tulevaisuudessa ja miten sen teemme.  

Työnteki jät i imimme ja er i laiset  työryhmät sekä työnteki jät  käyt tävät  edel lä mainit tuja kysymyksiä 

jokapäiväisessä työssään, jot ta pystyisimme tar joamaan parasta palvelua. 
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PALKALLI NEN  TOI MI NTA 

 

Avustajakeskus aut taa työnantajia löytämään itsel leen työnteki jän henki lökohtaisiksi avustajiksi, 

koulunkäynt iavustajiksi, tukihenki löiksi, omaishoi tajan lomit tajiksi tai näihin ver rat tavissa olevi in 

paikkoihin.  Suur in osa asiakkaita hakee i tsel leen henki lökohtaista avustajaa, kun ovat  saaneet  

kunnalta vammaispalvelulain mukaisen päätöksen henki lökohtaisesta avusta. 

Toimintaper iaat teenamme on asiakaslähtöisyys el i  lähdemme etsimään avustajaa työnantajan 

hakuehdoil la.  Haastat telemme säännöll isest i  työnhaki joiksi haluavia ja pidämme heistä rekister iä.  

Ensisi jaisest i  tar joamme uusia paikkoja rekisteröi tynei l le. Jos paikkaan ei täl lä tavoin löydy avustajaa, 

haemme työnantajan kanssa muista vaihtoehtoja, joista käytetyin on työvoimahall innon palvelut , myös 

leht i -i lmoit telua ja oppi lai toksia käytetään hyväksi. 

Työpaikat  ovat  kaikkien rekisteröityneiden avustajien nähtävissä salatussa t i lassa palvel imellamme.  

Siel lä ovat  nähtävissä yleist iedot  paikoista paikkakunt ien mukaan, tunnistenumeroi l la.  Ei  si is 

työnantajien nimiä tms.  Kun jokin paikoista ki innostaa työnhaki jaa, hän ot taa yhteyt tä alueohjaajaan 

l isät ietoja saadakseen.  Vielä tässä kohtaa alueohjaaja punnitsee, onko työnhaki ja työnantajan 

antamien toiveiden mukainen ennen kuin antaa työnantajan t iedot  tai  toimi t taa avustajan t ietoja 

eteenpäin.  Kun sit ten työpaikka täyt tyy, el i  työnantaja on val intansa tehnyt , hän i lmoit taa meil le 

paikan täyt tymisestä ja paikka otetaan pois hausta. 

RAHOI TUS JA KULUT 

Toiminnan rahoi tus tul i  kunt ien avustuksista ja palvelujen myynnistä 

Palkal l isentoiminnanrahoitus saadaan toiminnassa mukanaolevi l ta kunnil ta lähes 100%. 

Vammaisavustajakurssin käyneistä henki löistä osa on vapaaehtoistyön l isäksi  si joi t tautuneet  

vammaisten työnantajien henki lökohtaisiksi avustajiksi tai kunt ien avustajapalvelu - päätöksen 

työpaikkoihin. Suur in kuluerä on henki löstökulut  83%  kaikista kuluista. Seuraavaksi tulevat  

koulutus-, puhelin-, atk- ja toimi t i lakulut , jotka ovat  13% kuluista.  

M UKANA OLEVAT KUNNAT  

Toiminnassa ovat  mukana rahoit tajakunnat : 

Aura, Eura, Loimaa, Pöytyä, Säkylä, Köyl iö, Lai t i la, Uusikaupunki, Vehmaa, Rauma, Mynämäki, 

Masku, Naantal i , Nousiainen, Raisio, L ieto, Turku, Kaar ina, Parainen, Salo ja Somero.  Muiden 

toiminta-alueel la olevien kunt ien osalta annoimme puhelinneuvontaa ja ohjausta, mut ta 

väl i tystoimintaa emme pystyneet  antamaan olemassa olevien resurssien puit teissa. 

Uusina kunt ina tul ivat  vuoden aikana mukaan Pai mio, Eurajoki, Kokemäki, Har javal ta, Nakki la, Por i, 

Mer ikarvia, Ulvi la, ja Luvia kanssa. 
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H ENKI LÖSTÖ 

Toimintaa organisoi  ja toteut taa si toutunut  ja vastuul l inen henki löstö, jonka hyvinvoinnista pidetään 

huolta. 

Esimiehenä toimi toiminnanjohtaja Sirke Salmela, muina työnteki jöinä ol ivat :  

Turun seudun aluohjaajaja Saana Keränen. 

Rauman seudun alueohjaajana toimi Kr ista Hellén.   

Por in seudun alueohjaajana 1.3.13 alkaen Mirva Veneranta. 

Salon seudun alueohjaajana toimi Kr ista Suosaar i-Vihiniemi.  Hän ol i  osa-aikaisena opintovapaal la ja 

osa-aikaisena si jaisena toimi 7.10.13 alkaen Anna Kemppainen. 

Vakka-Suomen ja Loimaan seudun sekä Auran ja Pöytyän alueohjaajana toimi Sar i K innunen.  

Toiminnanohjaajana Tar ja Vasama. 

Si jaisina lyhytaikaisissa tarpeissa toimivat  Katar i ina Ranne ja Raija Hänninen. 

 

 

TOI MI TI LAT 
Toimit i la Turussa ol i   Turun seudun l ihastaut iyhdistys ry omistamat t i lat  os. I täinen Pi tkäkatu 68.  

Siel lä toimivat  Turun seudun toiminnasta vastaavat  työnteki jät , projekt in työnteki jä sekä hal l into ja 

talouspuoli . 

Muualla olevat  toimit i lat :  Salossa Astrum-keskuksessa, Lait i lassa kaupungintalossa ja Raumalla 

Palvelukeskus Mansikkapaikassa ja Por issa Diakin t i loissa. 

 T I EDOTUS 

Avustajakeskus toiminnasta t iedotet t i in pal jon vuoden aikana.  Mitä enemmän t ietoa menee suoraan 

mahdoll isi l le asiakkai l le ja vapaaehtoistoimintaan halukkail le, si tä paremmin pystymme tavoit tamaan 

myös uusia asiakkai ta ja vapaaehtoisiksi haluavia ja viemään toimintamme eteenpäin. 

Toiminnasta käyt i in ker tomassa yl i  sadassa er i laisessa t i laisuudessa ympär i toimialuet ta. 

Leht i jut tuja ol i  alueen paikal l islehdissä ja saimme näkyvyyt tä myös muissa medioissa.  K ot isivui l la ol i  

vuoden aikana 39 000 käynt iä, joten ni iden t iedotusarvo on suur i  ja ni iden yl läpitoon on vuoden aikana 

panostet tukin paljon. 

KOULUTUS 

Osa palkal l isel le puolel le tulevista avustajista kävi myös vapaaehtoispuolen peruskurssin, jonka 

jälkeen jäivät  mukaan palkal l isen puolen toimintaan. 

 

L isäkoulutuksena pelkästään palkal l isi l le avustaji l le ja yhteistyökumppaneil le jär jestet t i in: 

Rauma 2.10.2013 Minä avustustyössä 8 

Salo 3.10.2013 Minä avustustyössä  15 

Por i  16.10.2013 Minä avustustyössä  5 

Turku 7.11.2013 Minä avustustyössä  14 

Turku 8.10.2013 Sosiaali työnteki jöiden koulutuspäivä: 30 

Salo 28.10.2013 Työnantajien työnohjaus -ryhmä 4 

Turku 15.10.2013 Työnantajien vuorovaikutuskoulutus 4 
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Por i  15.10.2013 Pomo-koulutus 100 

Turku 23.5.2013 Asumispalvelut  ja henki lökohtainen apu luento ja 

keskustelut i laisuus sosiaal i työnteki jöi l le 

17 

Rauma 21.10.2013 Asumispalvelut  ja henki lökohtainen apu luento ja 

keskustelut i laisuus sosiaal i työnteki jöi l le 

12 

 

Näiden l isäksi ol i  avustaji l la mahdoll isuus osal l istua vapaaehtoispuolen l isäkoulutuksi in (kts sivu 10)  

 

VERTAI STUKI   

Vertaistuki  tapaamisia ol i  Raumal la 2, Salossa 2, Por issa 6 ja Turussa 8 ker taa vuoden aikana 

Koulutukset  toteutet t i in osin yhteistyössä Vapaaehtoiset  muist iasiakkail le-projekt in tai 

vapaaehtoispuolen puolen kanssa. 

Jär jest imme myös kaiki l le avoimia Palkkainfoja, joi ta jär jestet t i in kevätkaudella 4 ker taa Turussa, 

Raumalla, Por issa ja Salossa sekä kerran Lait i lassa.  Syyskaudella jär jestet t i in palkkainfoja 1xkk 

Raumalla, Salossa ja Turussa.  Lai t i lassa ja Loimaalla kummassakin 1 kerran.  Ni ihin osall istui 

avustajan työstä ki innostuneita, avustajina toimivia sekä työnantajia alueelta ja ni issä keskustelt i in 

ajankohtaisista asioista. 

Jär jest imme vuoden aikana mahdoll isuuden työnohjaukseen Turussa, Raumalla ja Salossa ni in 

työnantaji l le kuin työnteki jöi l lek in.  Kaikissa ryhmät kokoontuivat  oman taht insa mukaan.  Vetäjänä 

toimi raumalainen työnohjaaja Eeva-Maija Salo, joka kehit tää edustajanamme henki lökohtaisen avun 

työnohjausta val takunnall isessa Assistent t i -infon työnohjausjaostossa. 

YHTEI STYÖRYHMÄT JA YHTEI STYÖ 

Ensimmäistä ker taa yhteistyöryhmä toteutet t i in yhdessä vapaaehtoisen toiminnan kanssa.  Se sai  

hyvää palautet ta ja ryhmien kokoontumisissa käyt i in läpi toimintojen per iaat teita ja prosesseja sekä 

kuult i in ryhmäläisten miet teitä kehit tämisestä sekä saat i in palautet ta toi minnasta. 

Ryhmät kokoontuivat  alueel l isest i  kevään aikana alueohjaajien vetäminä.  Ni ihin osal l istui kat tavast i  

alueel l isia jär jestöjä ja kunt ien edustajia. 

Yhteistyötä teht i in valtakunnall isest i  Assistent t i -infossa, joka kokoaa alan keskukset  ja toimijat  

yhteen.  L isäksi teimme kahdenvälistä yhteistyötä myös muiden avustajakeskusten ja vastaavien 

kanssa.  Yhteistyötä teht i in myös oppilaitosten kanssa. 
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AVUSTAJI EN VÄLI TYS 

Avustajia väl i tet t i in jäl leen ennätysmäärä, toki ol i  havait tavissa selvää tasoit tumista väl i tysmäär issä, 

mut ta se sel i t tyy kunt ien tekemien päätösten määrän tasoit tumisessa.  Työpaikkoja syntyi kaut tamme 

väli tetyn avustajan kanssa 693 ker taa. 

 

 
 

 
Näiden l isäksi 83 ker taa jäi paikka täyt tymät tä.  Näistä 50% syys ol i  si inä, et tä avustaja löytyi muuta 

kaut ta, 35% siksi, et tä asiakkaan t i lanne ol i  muut tunut  ja tarvet ta ei ol lutkaan ja 15% et temme 

pystyneet  avustajaa löytämään työnantajal le ja he halusivat  ot taa paikan pois hausta mei l lä. 

AVUSTAJI EN MÄÄRÄ 

Avustajat  rekisteröityivät  meil le haastat telujen kaut ta.  Haastat telut  sisälsivät  perust iedon avustajan 

työstä, er i laisista päätöksistä ja näiden vaikutuksesta työnsisäl töihin.  Käyt i in läpi haastatel tavan 

soveltuvuut ta avustajan töihin, hänen kokemuksiaan alal ta, koulutuksiaan jne.  Esi telt i in 

avustajakeskuksen toimintaa ja rool ia työnhaussa ja käyt i in läpi  työnhaki jan rool ia työnhaussa.  

L isäksi käyt i in läpi  avoimena olevia paikkoja ja miten ni ihin pystyy tutustumaan  

 

 

 
 

 

Vuoden aikana teht i in esihaastat telu 556 alasta ki innostuneelle työnhaki jal le. 
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ASI AKKAAT 

Asiakasmäärät  ovat  nousseet .  Uusien kunt ien mukaantulo vaikut t i  selväst i  asiakasmäär i in. 

 

 

OHJAUS JA NEUVONTA 

Avustajakeskus ohjasi  ja neuvoi vuoden aikana lähes 1000 ker taa.  Soit tajista 30% ol i  avustajina 

toimivia henki löitä, 30% työnantajia ja loput  mm. vi ranomaisia, omaisia ja muita asiasta 

ki innostunei ta. 

Väli tysasioissa otet t i in yhteyt tä lähes 1400. Kaiken kaikkiaan palkal l isen puolen yhteydenot toja ol i  

2788. 

Asiat  koskivat  arkisia asioi ta työn sisäl löistä työehtosopimuksen tulkintaan.  L isäksi miet i tyt t i  

avustajahakuun l i i t tyvät  asiat . 

Työnteki jät  koulut tautuivat  vuoden aikana er i laisi in kysymyksi in ja t ietoa saat i in myös suoraan itsel le 

ostetuista koulutuksista mm. Assistent t i -infol ta. 
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VAPAAEHTOI SAVUSTAJAT MUI STI ASI AKKAI LLE-PROJEKTI  2013 

 

Vuosi 2013 ol i projekt issa ki i reistä aikaa. Muist iasiakkaat  löysivät  vuoden aikana projekt in 

palvelut  hienost i , ja avustajien kysyntä oli  er i t täin runsasta. Vuoden aikana painiskelt i inkin 

vapaaehtoisten avustajien löytymisen kanssa, mut ta saimme si l t i  avustajien etsi jöiden 

odotusajan pysymään pääasiassa varsin kohtuul l isissa ajoissa.  

Toiminnassa mukana olleista avustajista vakituisia muist iavustajia on ol lut  34, (vuonna 2013 

uusia 27, ja 7 vuodelta 2012 jatkuvaa), ja he tekivät  Turun seudul la 1268 avustajakäynt iä. 

Yksit täisiä keikkoja muist iavustet tavi l le on väli tet ty n. 1140 kertaa.  

Koulutusta toteutet t i in suunnitel lust i  kolmipor taisel la mall i l la (a: muist iosuus Avustajakeskuksen 

peruskurssi l la, b: l isäkoulutuspäivä muist iasiakkaiden toimimisesta ki innostuneil le ja c: l isäkoulutusta 

muist iasiakkaiden kanssa toimivi l le). A-osuuksia: 15 (joista 2 Salo, joka ei kuulu projekt ialueeseen), 

osall istujia 278, B-osuuksia: 4, osall istujia 37, C-kurssi : 1, osal l istujia 9. Avustaji l le jär jestet t i in 

ver taistukitapaamisia, Avustajakeskuksessa 4 avointa tapaamista, ja Muist iyhdistyksessä sul jet tu 

ryhmä 7 ker taa.  

Projekt issa teht i in akt i ivista yhteistyötä Avustajakeskuksen yhteistyöverkoston kanssa. L isäksi on 

t i ivistet ty yhteistyötä ikääntyneiden ja omaishoidon toimijatahojen suuntaan. L isäksi projekt in 

juur tumista on lähdet ty edistämään aloit tamalla yhteistyötä esim. Salon muist iyhdistyksen kanssa. 

Vuoden aikana on osal l istut tu er i laisi in työryhmiin (vapa/val ikko/i loa/avoimet  ovet -hanke). Yhteistyötä 

on aloi tet tu myös Turun kaupungin vapaaehtoistyön koordinaat tor in kanssa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LV=l i ikuntavamma, KV=kehi tysvamma, PV=puhevamma, M=muist i , NV=näkövamma) 
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Asiakkaita, joi l la on muist ioire on 29,7% Avustajakeskuksen asiakkaista. Turun alueel la 166, Rauman 

seudulla 29, Por issa 16, Loimaan seudulla 8, Lait i lan seudul la 3, yhteensä 294. Suur immalla osal la 

muist ioireen l isäksi on l i ikuntavamma/rajoite (120), näkövamma on yhdeksäl lä ja kehi tysvamma 

kolmel la.  

Vaki tuiset  avustajat  tekivät  vuoden aikana Turun seudulla 1268 avustajaker taa. Vaki tuisia 

avustajasuhtei ta syntyi vuoden aikana 27 (vuonna 2012: 21 ja 2011:  10) Päät tyneitä suhteita on 24, 

joten käynnissä on 34 vakituista avustusta. Yksit täisiä keikkoja on väl i tet ty n. 1270 ker taa 

muist iasiakkaalle.  

Por issa vakituiset  tehneet  27 keikkaa, Loimaan seudulla 169, Lai t i lassa 159. Yhteensä vaki tuiset  

tekivät  projekt in toiminta-alueel la 1623 keikkaa.  

Projekt in puit teissa on oltu mukana kehit tämässä asiakas- ja väl i tyshal l intajär jestelmää. Projekt issa 

on myös kehi tet ty dokumentoi tu kot ikäynt imal l i . Koulutuksi in on kehitet ty jär jestelmä, mikä on 

si ir ret tävissä koko Avustajakeskuksen toiminta-alueel le. 
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PALVELUMYYNTI  

TUETTU TYÖNANTAJUUS - PALVELU  

 

Vuosina 2007-2011 ol leen HAK-Projekt in kuluessa ol i  käynyt  selväksi, et tä useissa työsuhteissa 

tarvit taisi in merkit tävämpää tukea ja neuvontaa työsuhteen onnistumiseksi . Usei l le 

vaikeavammaisi l le henki löi l le työnantajaksi ryhtyminen tuntuu l i ian monimutkai sel le ja monista 

asioista koetaan epävarmuut ta. Projekt i  läht i  kehit tämään tuet tu työnantajuus- mall ia yhteistyössä 

Rauman kaupungin kanssa.  

Tuetussa työnantajuudessa ryhdytään tukemaan ja rakentamaan työnantajuut ta yhteistyössä oman 

Avustajakeskuksen työnteki jän kanssa. Avustajakeskuksen työnteki jä aut taa avustajan 

rekrytoinnissa, ja sopivan avustajan löydyt tyä Avustajakeskuksen työnteki jä on mukana työsuhteen 

alkumetrei l tä läht ien esimerkiksi työsuhteen ehdoista sopimisessa, työvuorojen laadinnassa yms 

terveen työsuhteen reunaehdoissa. Avustajakeskuksen palveluun kuuluu kaikkien lain vaat imien 

asioiden hoitaminen, kuten vakuutus-, vero-, ja palkanlaskennan toimet . 

Tuet tu työnantajuus- palvelua pi lotoit i in Rauman kunnan alueel la 2009, mistä si tä laajennet t i in Salon, 

Mynämäen, Turun, Vehmaan ja Uudenkaupungin aluei l le. Vuonna 20132 mukana ol ivat  lähes kaikki 

toimialueen kunnat  

Vuoden lopul la tuet tuja työsuhtei ta ol i  428. 

Tuet tua työsuhde – palvelua toteut t i  alueen palkal l isen puolen alueohjaaja ja palkanlask usta huoleht i  

palkanlaski ja Ul la-Maija L ind.  Vuoden aikana palkat t i in Joonas Helander  palkanlaski jaksi . 

Al la oleva kaavio sisältää tunt imäärät , jotka käytet ty palvelun tuot tamiseen (kot ikäynnit , haastat telut , 

palaver i t , koulutukset , ei palkanmaksu) 
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AKUUTTI  SI JAI SVÄLI TYS  

Jo projekt in alusta saakka on ol lut  selvää, et tä hankkeen aikana on kehitet tävä ratkaisumall i  

henki lökohtaisten avustaj ien nopeiden si jaisuustarpeiden täyt tämiseksi. Henki lökohtainen avustaja on 

useimmiten väl t tämätön perusedel lytys jo aivan vält tämät tömien päivit täisten toimien suor it tamisel le, 

ja avustajan äki l l inen sairastuminen on hyvin suur i  ongelma, johon ei ole ol lut  olemassa toimivaa 

ratkaisua. Projekt in t i imoil ta lähdimme yhteistyössä Kaar inan kunnan kanssa kehit tämään palvel ua 

ongelman ratkaisemiseksi  vuonna 2010, ja Avustajakeskus kehit t ikin mall in, jol la avustajan 

sairastut tua äki l l isest i  si jaistarpeeseen pystyt t i in vastaamaan väli t tömäst i . Mal l issa 

Avustajakeskuksel la on kyseiseen palveluun tarkoi tet tu päivystävä puhelin, johon soit tamalla sai 

hälytet tyä akuut in si jaisavun paikal le korkeintaan kahden tunnin vi iveel lä. Palvelua pi lotoit i in 

Kaar inan kunnan alueel la, ja se laajennet t i in jo samana syksynä 2010 koskemaan myös muutamia 

asiakkaita L iedon kunnan alueel la.  

Toiminta on tehty mahdol l isimman yksinker taiseksi , jot ta se toimisi hyvin ja joustavast i .  Päivystys 

aika on ma-pe klo 8-15 ja la-su klo 8-12. Numero annetaan vain ni i l le, joi l le kunta on palvelun 

myöntänyt . Näinä aikoina päivystysnumeroon vastaa keskuksen työntek i jä, joka ot taa vastaan akuut in 

tarpeen ja si jaispyynnön.  Sen jälkeen työnteki jä soi t taa vuorossa oleval le, päivystävälle avustajal le, 

joka lähtee asiakkaan luo.  Avustaja on si toutunut  sopimuksella olemaan tavoitet tavissa 

päivystysaikoina ja hänelle maksetaan si i tä pieni korvaus.  Työajasta el i  si jaisena olosta hänel le 

maksetaan kyseisen kunnan vahvistama tunt ipalkka.  L isäksi hänelle korvataan matkakulut .  Si jainen 

on asiakkaan luona vi imeistään kahden tunnin kuluessa soitosta.  Pääsääntöisest i  ol laan paikal la 

kuitenkin ol tu jo aiemmin.  Päivystävän avustajan l isäksi  on olemassa ns. takapäivystäjiä, joi ta 

voidaan tarpeen mukaan myös pyytää si jaistuksi in. 

Palvelusta kunta maksaa sovi tun vuosi - tai kuukausimaksun.  Palvelu voidaan ot taa toistaiseksi 

voimassaolevaksi tai si t ten minimissään kuukaudeksi ker ral laan.  Avustajakeskus hoi taa myös 

palkanmaksun si jaisel le työnantajan puolesta ja laskut taa sit ten kuntaa. 

Akuut t iväl i tystä käytet t i in vuoden aikana 228 ker taa.  Mukana 11 kuntaa, joiden alueel la ol i  33 

asiakasta. 

TALOUS 

Tämä käsi t tää seuraavat  osa-alueet : tuet tu työnantajuus, akuut t i  si jaisväl i tys, tukihenki löpalvelu, 

omaishoitajan si jaisuudet . Tuotot  tulevat  kunni l ta, jotka tarvitsevat  asiakkail leen tukea työsuhteeseen 

kuuluvissa asioissa. Kunnat  haluavat  antaa työnantaji l le ja avustaji l le turval l isen työsuhteen ja 

työnantajuuden, joka sisäl tää kot ikäynnit  ja ohjauksen ja neuvonnan sekä palkanmaksun ym. 

työnantajavelvol l isuuksien täysimit taisen hoidon. Kunnat  ostavat  palvelun, koska näin sosiaal i toimi ja 

vammaispalvelu saavat  keskit tyä omiin osa-alueihin. Kunnat  säästävät  näin työnteki jöidensä aikaa. 

Osalla kunnista on käytössä kaikki ostopalvelut , mi tä Turun seudun l ihastaut iyhdistys tuot taa. Osa 

mukanaolevista kunnista on lähtenyt  l i ikkeel le varovaisemmin ja hei l lä on käytössä ehkä vain jokin 

ostopalvelumuodoista. Palvelumyynnintuotol la on mahdoll ista kehi t tää ja parantaa er i  palvelumuotoja. 

Palvelujen myynnistä saatu tuot to on ol lut  247 te, toiminta on 100%:st i  palvelumyynt iä. Kokonaiskulut  

ol ivat  171 te. Myös tässä kustannuspaikassa on henki löstökulut  suur in menoerä 79%.  

Palvelujen myynt i  on mahdoll istanut  mm. Turun seudun l ihastaut iyhdistyksen toimit i lalainan 

nopeamman lyhentämisen. Tämä on ol lut  kasvava palvelumuoto yhdistyksen toiminnassa.  
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AVUSTAJAKESKUS K I I TTÄÄ KAI K K I A 

TOI M I NNAN M AHDOLL I STANEI TA! 

 

YHTEI STYÖTÄ YL I  RAJOJEN  

 

 


