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AVUSTAJAKESKUS 
Toiminnan raportti vuodelta 2015 

 

HIEMAN HISTORIAA 
Avustajakeskus on toiminut vuodesta 1994 alkaen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 

avustajavälityksen parissa.  Toiminta alkoi hyvin pienestä ideasta Turun seudun 

lihastautiyhdistyksen hallituksen kokouksessa, jossa mietittiin jäsenten osallistumisen 

tukemista.  Silloin nousi idea vapaaehtoisten saamiseksi avustajiksi mm. yhdistyksen 

tilaisuuksiin. 

Yhdistys halusi lähteä kehittämään vapaaehtoistoimintaa ja silloista ideaa ja siihen 

haettiinkin Raha-automaattiyhdistyksen tukea projektin voimin.  Ensimmäinen projekti 

saatiin 1990 ja sen kautta vahvistui idea avustajien kouluttamisesta ja välityksestä 

lihassairaille ja muille avun tarvitsijoille.   

Vuonna 1994 alkaneeseen projektiin saatiin mukaan yhteistyökumppaneiksi Turun 

kaupunki, Polioinvalidit ry Varsinais-Suomen osasto, Turun CP-yhdistys ry ja Turun Seudun 

Invalidit ry.  Projekti piti sisällään vapaaehtoisten avustajien koulutuksen, välityksen ja 

neuvonnan.  Rahoitus tuli osin Turun kaupungilta ja osin RAY:ltä.  Tavoite oli, että kaupunki 

rahoittaisi toimintaa kokonaan projektin loppumisen jälkeen.  Näin ei kuitenkaan taantuman 

vuoksi tapahtunut, vaan saimme vuonna 1999 alusta alkaen kohdennetun avustuksen 

RAY:ltä ja Turun kaupunki rahoitti loput. 

Vakka-Suomen seudulla alkoi kiinnostus vapaaehtoisuuteen perustuvaa 

avustajavälitystoimintaa kohtaan samoihin aikoihin ja uusi projekti toiminnan aloittamiseen 

siellä alkoi vuonna 2000.  Tähän projektiin tulivat rahoittajiksi heti alusta Laitila, jolta 

saatiin myös tilat, Uusikaupunki, Mynämäki, Eura ja Rauma.  Projektin päätyttyä 2003, 

kunnat halusivat jatkaa toimintaa hyvien tulosten vuoksi ja niin sitten kävikin. 

Hetkeksi laajentuminen hiljeni, vaikka Salon kanssa neuvotteluja käytiin jo vuonna 2002, 

mutta kun lisärahoitusta ei saatu RAY:ltä, ei siellä toiminta lähtenyt käyntiin vielä silloin. 

Vapaaehtoisten avustajien välityksen rinnalla kulki pienimuotoisena myös palkallisten 

avustajien välitys lähinnä Turussa.  Asiakkaiden oli helppo kysellä pieniin tuntimääriin 

avustajia vapaaehtoisten joukosta, jossa oli paljon opiskelijoita, jotka olivat kiinnostuneita 

myös palkkatyöstä. 

Avustajien keski-ikä oli alusta lähtien hyvin alhainen verrattuna koko maan vapaaehtoisten 

keski-ikään.  Tähän on ollut varmasti yhtenä syynä se, että mitään pakko sitoutumista 

toimintaan ei ole ollut.  Kursseille on voinut tulla mukaan kuka vaan ja on voinut sitoutua 

omien resurssien mukaan, joko yksittäisiin keikkoihin tai vakituisiin avustajasuhteisiin.  

Avustajatarpeet ovat myös olleet nuoria kiinnostavia, toiminnallisia.  Toiminnallisuus onkin 

ollut yksi perusperiaatteita koko toiminnan ajan.  Avustajat eivät tee puolesta vaan 

mahdollistavat asiakkaan osallistumisen toimintoihin yhdessä avustajan kanssa.  Tämän 

myötä ovat tehtävät olleet liikunnallisia sekä mielenkiintoisia osallistumisia erilaisiin 

tapahtumiin. 

Avustajakeskuksen toiminnan kehittyminen ei olisi ollut mahdollista ilman hyviä ja toimivia 

yhteistyökumppaneita.  Edellä mainittiinkin ensimmäiset kumppanit, joiden jälkeen on 

pikkuhiljaa mukaan tullut lähes kaikki alueiden vammais- ja kansanterveysjärjestöt.  Heidän 

kanssaan on kokoonnuttu alueellisesti sekä maakunnittain säännöllisesti ja kehitetty 
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toimintaa eteenpäin.  Heidän kauttaan olemme voineet tiedottaa toiminnasta suoraan 

tarvitsijoille ja saaneet järjestöiltä asiantuntijuutta koulutuksiimme.  Myös yhteistyö Turun 

liikuntatoimen kanssa alusta asti on mahdollistanut toiminnan laajenemisen ja syvenemisen.  

Nyt sitä käydään ihmettelemässä koko Suomesta.  Olemme voineet tarjota vapaaehtoisia 

mahdollistamaan heidän ryhmiään ja samalla saaneet heiltä mm. koulutus ja tiedotustukea 

sekä asiantuntijuutta monessa asiassa.  Näistä esimerkkinä mm. uintiavustajakoulutus, joka 

räätälöitiin meidän tarpeitamme varten jo hyvin aikaisessa vaiheessa.  Tärkeässä roolissa 

ovat olleet myös kuntien sosiaalitoimet ja kotihoitoyksiköt, joiden kautta olemme tavoittaneet 

uusia asiakaskuntia ja tietoa niillekin, jotka eivät muuten tietoa meistä saisi. 

Oppilaitosten kanssa olemme tehneet erilaisia tempauksia vuosien varrella lähinnä liittyen 

tutkimuksiin ja koulutuksiin.  Heidän kauttaan olemme saaneet lopputöiden tekijöitä, 

harjoittelijoita ja uusia avustajia.  Olemme myös järjestäneet erilaisia 

koulutuskokonaisuuksia oppilaitoksille.  Pisimmälle olemme ehtineet Turun kristillisen 

opiston kanssa, jonne olemme tuottaneet erilaisia opintokokonaisuuksia jo 10 vuoden ajan. 

Yhteistyöverkostojemme laajuus on mahdollistanut laadulliset koulutukset ja 

asiantuntijuuden avustamiseen liittyvissä asioissa. 

Palkallisen toiminnan osalta 2000 luvun alussa huomattiin, että se tulee kasvamaan ja 

resurssit eivät riitä.  Silloin esillä oli ESR rahoitus, mutta siihen eivät rahkeet vielä 

riittäneet.  Vuonna 2006 oli tiedossa vammaispalvelulain muutokset henkilökohtaisen avun 

osalta ja haimme silloin RAY-hanketta ja sen myös saimme vuosille 2007–2011.  Sen kautta 

pystyimme kehittämään toimintaa, luomaan malleja ja olemaan mukana valtakunnallisessa 

kehittämistoiminnassa Assistentti-infon kautta.  Sen kautta pystyimme luomaan erilaisia 

myytäviä palveluja kuntien käyttöön ja kehittämään koulutusta, vertaistukea sekä ohjaus ja 

neuvontatoimintaa vastaamaan tarvetta.  Vuoden 2012 alusta välitys ja ohjaus sekä 

koulutustoiminta ovat ollut osa normaalia toimintaa ja siinä olemme löytäneet hienon 

yhteyden vapaaehtoistoiminnan kanssa. 

Tavoitteena on toimia asiantuntijaorganisaationa Turun seudun lihastautiyhdistys ry:n 

toimialueella avustamiseen liittyvissä asioissa. 

Turun seudun lihastautiyhdistyksen toimialue on Varsinais-Suomi ja Satakunta. 

Yhdistyksen puheenjohtajana keskuksen alkuvuosina toiminut Virpa Puisto uskoi asiaan ja 

omalla panoksellaan teki enemmän kuin paljon toiminnan eteen.  Hänen jälkeensä Virolainen 

on nostanut keskuksen profiilia ja vie kohti tulevia haasteita omassa johdossaan.  

Toiminnanjohtajana toimiva Sirke Salmela on ollut myös ratkaisevassa asemassa toiminnan 

kehittämisessä ja kasvussa.  Hän on alusta asti ollut työntekijänä ja muiden työntekijöiden 

kera saanut toiminnan elämään ja kehittymään asiakaslähtöisesti.  On ollut tärkeää 

muuttuvassa yhteiskunnassa, että toiminnassa on ollut johtolanka, jota toiminnanjohtaja on 

säännönmukaisesti seurannut ja saanut työyhteisön mukaansa.  Ei voida myöskään unohtaa 

vuosien varrella hallituksessa mukana olleita jäseniä, jotka ovat uskoneet toimintaan ja 

antaneet työntekijöille työrauhan ja luottamuksen.  Vuosien varrella on törmätty myös 

suuriin vaikeuksiin mm. taloudellisesti, mutta yhteistyöllä eri tahojen mm. RAY:n kanssa, 

niistä on selvitty.   

On hienoa huomata, että kun toiminnalle on tarve ja löytyy toteuttaja, joka herkällä korvalla 

ja sydämellä kehittää sitä, voidaan päästä vaikka minne.   
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Markkinointi 
Olemme yhtenäistäneet koko alueen markkinointia. Käytössä on jokaisella alueella 

samanlainen markkinointikonsepti. Messuilla/esittelytilaisuuksissa on käytössä samanlaiset 

tiedotteet, somisteet, esitykset ja roll upit. Henkilökunnalla on esittelytilaisuuksissa/ 

koulutustilaisuuksissa Avustajakeskuksen väreissä oleva vaatetus (musta yleisvaatetus + 

oranssi huivi tai kravatti ja nimilaatta), jolloin heidät erottaa peremmin yhteenkuuluvaksi 

joukoksi.  

Markkinointi on toiminut ja avustajia on entistä enemmän. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on 

johtanut toivottuun tulokseen. Olemme saaneet vuoden aikana mukavasti kutsuja 

esittelemään toimintaamme erilaisiin tilaisuuksiin, opiskelijaryhmille mm. 

uravalmennusryhmiin ja terveydenhuollon opiskelijoille. Näin saamme lisättyä 

Avustajakeskuksen tunnettavuutta ja tätä kautta uusia työntekijöitä ja vapaaehtoisia 

avustajiksi ja tietoa eri tahoille. Nyt tehty työ on parasta markkinointia tulevaisuuden 

ammattilaisille. 

Sosiaalisen median käyttöä on tehostettu ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetty 

resurssien rajoissa. 

Laatukäsikirja 
Vapaaehtoistoimintaan valmistui laatukäsikirja, joka määrittää laatuamme 

vapaaehtoistoiminnassa.  Kirjasta lisää vapaaehtoistoiminnan osuudessa ja se on liitteenä 

raportin lopussa. 

Prosessit 
Vuoden aikana työstimme toiminnan prosesseja. Jotta toiminta olisi laadullisesti 

samanlaatuista koko toimialueella nyt ja tulevaisuudessa, on prosessien oltava samanlaiset 

kaikkialla.  Tähän on nyt kiinnitetty huomiota ja organisaatiomuutoksen kautta pystymme 

kehittämään prosesseja paremmin ja tehokkaammin toimiviksi ja ohjata resurssit oikeisiin 

kohtiin ja toimintoihin.  Prosessityöskentelyn aikana myös tapahtuu paljon kehittämistä ja 

kaikkien työntekijöiden osaaminen saadaan paremmin käyttöön. Prosessien kirjaaminen 

toimii myös perehdyttämisen välineenä uudelle henkilöstölle.  

Arvot 
Vuoden aika työstettiin kirjalliset arvot toimintamme käyttöön yhdessä Stara Consulting oy:n 

kanssa.  Arvot perustuvat yhdistyksen arvoihin ja niiden kokoamiseen käytettiin vahvasti 

avustajien, asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden tietotaitoa.  Arvotyöskentely oli koko 

vuoden mittainen matka, jonka aikana pohdimme koko toimintaamme ja pystyimme 

kokoamaan arvoihin juuri ne ajatukset, jotka eniten määrittelevät toimintaamme kaikkien 

osapuolten ja toimintojen näkökulmasta. 

 

ARVOMME 

Olemme väylä osallisuuteen 

Palvelemme ammatillisesti ja tekemisen iloa kunnioittaen 

Toimimme tuloksellisesti jatkuvuuteen ja ihmislähtöisyyteen perustaen 

Osaamme ja onnistumme yhdessä 
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Organisaatio 
Vuoden aikana myös muokattiin organisaatiota paremmin toimivaksi.  RAY:n tarkastuksen 

jälkeen 2014 aloitimme organisaation muokkaamisen ja siihen pystyivät kaikki 

vaikuttamaan.  Vuoden aikana teimme arvotyöskentelyn kanssa samaan aikaan myös 

organisaation muuttamista ja kehittämistä tulevaa työtä.  Työ saatiin loppuun vuonna 2015 

ja muutokset astuivat voimaan vuoden 2016 alussa.   

Perusmuutos on toimintojen ja työntekijöiden resurssien ohjaaminen enemmän selkeämpää 

toimenkuvaan.  Tällöin myös toiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen on ulkopuolisillekin 

selkeämpää ja eri toimintojen erot ovat paremmin ymmärrettävissä.  Muutoksen toimivuutta 

seurataan tarkasti ja tarvittavat muutokset voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti. 
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VAPAAEHTOISTOIMINNAN PERIAATTEET 
 

Vapaaehtoisuus on henkilön oma tahto ja halu tehdä ja olla mukana toiminnassa. 

Vapaaehtoisuuden tulee tuoda iloa kummallekin, saajalle ja antajalle. 

 
Periaatteet 

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

 Vastavuoroisuus: Toiminnan tavoitteena on tuottaa hyvää mieltä kaikille siihen osallistuville. 

 Palkattomuus: Palkkio on toiminnasta saatu hyvä mieli. 

 Ei-ammattimaisuus: Vapaaehtoinen ei koskaan korvaa alan ammattityöntekijää. 

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

jaksaa. Teet sen mitä lupaat ja ilmoitat, jos et pääse/pysty. Voit itse määritellä kuinka pitkän ajan 

olet käytettävissä. 

 Vaitiolovelvollisuus: Vapaaehtoinen on vaitiolovelvollinen eikä levittele saamiaan tietoja. 

Ongelmatilanteessa vapaaehtoisella on velvollisuus keskustella tilanteesta 

 ammattilaisen kanssa. 

 Puolueettomuus: Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle. 

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

 Yhteistyö: Vapaaehtoinen toimii tuettavien, ammattityöntekijöiden, omaisten ja ystävien tukena ja 

kumppanina. 

 Toiminnallisuus: yhdessä tehdään, ei puolesta.  Mahdollistetaan osallistuminen. 

 Kulukorvaus: asiakas korvaa vapaaehtoisen kulut 

 Vapaaehtoiset on vakuutettu Avustajakeskuksen toimesta toiminnan aikana 

 
Avustajakeskus noudattaa näitä periaatteitaan vapaaehtoistoiminnassaan.  Se vetää tarkat rajat 

vapaaehtoisuuden ja ammattilaisuuden välille.   

 
Avustajakeskuksen vapaaehtoiset avustavat liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisia, muistiongelmista kärsiviä, 

muita edellisiin ryhmiin verrattavissa olevia vammaisia tai pitkäaikaissairaita. 

 
Keskus tarjoaa ohjausta ja neuvontaa kaikille niitä tarvitseville avustamiseen liittyvissä asioissa. 

 
Vapaaehtoiset saavat maksutonta koulutusta ja virkistystä sekä vertaistukea mukana ollessaan.  Jokainen 

mukana oleva tekee vain sen verran kuin haluaa, jaksaa ja pystyy.  Työntekijät ovat aina valmiita tukemaan 

ja kuuntelemaan vapaaehtoisia heidän ongelmissaan. 

 
Avustajakeskus kehittää toimintaa yhteistyössä järjestöjen, kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden 

kanssa. 

 
Toimialueena toimintaa rahoittavat kunnat Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vapaaehtoiset avustajat Turun 

kuntovitosella 
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Rahoitus ja kulut 
Toimintaa rahoittivat RAY ja sopimuskunnat sekä OK-opintokeskukselta saatiin avustusta 

koulutustoimintaan.  Lisätuloja tuli myös tuotteiden myynnistä. 

Vuonna 2015 RAY:ltä saatu tuki oli 135 000e, kunnilta tuli 65 000e, muut tuotot n. 5 000 e. 

Tästä tuotosta suurin osa meni henkilöstökuluihin, muut kulut olivat tilavuokrat, 

koulutuskulut sekä puhelin ja matkakulut 

 

Toimintaan on saatu rahoitusta RAY:ltä 66 %:a (kohdennettu toiminta-avustus) ja kuntien 

ostopalvelusopimusten / avustusten osuustuloista on 32 %:a ja muiden tuottojenosuus on 2 

%:a.  Mukana olevat kunnat ja eri vammaisjärjestöt osallistuvat kustannuksiin myös 

antamalla työntekijöidensä ja vapaaehtoisten henkilöidensä työpanoksen ilmaiseksi 

toimintaamme esim. kursseille luennoitsijoiksi.  Vammaisavustajakursseja tuetaan myös 

rahallisesti ok-opintokeskuksen toimesta.  Vapaaehtoistoiminnan suurimmat menoerät ovat 

henkilöstökulut 69 % kaikista kuluista. Koulutus-, puhelin- atk- ja toimitilakulut ovat 30 % 

kuluista.  

Mukana olevat kunnat 
Toiminnassa ovat mukana rahoittajakunnat (38): 

Aura, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi, Kaarina, Kankaanpää, Karvia, 

Kokemäki, Köyliö, Laitila, Lieto, Loimaa, Luvia, Masku, Merikarvia, Mynämäki, Naantali, 

Nakkila, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pomarkku, Pori, Pöytyä, Raisio, Rauma, Salo, Sauvo, 

Siikainen, Somero, Säkylä, Taivassalo, Turku, Ulvila, Uusikaupunki ja Vehmaa 

Muiden toiminta-alueella olevien kuntien osalta annoimme puhelinneuvontaa ja ohjausta, 

mutta välitystoimintaa emme pystyneet antamaan olemassa olevien resurssien puitteissa. 

Henkilöstö 
Toimintaa organisoi ja toteuttaa sitoutunut ja vastuullinen henkilöstö, jonka hyvinvoinnista 

pidetään huolta. 

Esimiehenä toimi toiminnanjohtaja Sirke Salmela, muina työntekijöinä olivat:  

Turun seudun alueohjaaja Kuu-Katjaana Salonen syyskuun loppuun asti.  Hänen 

opintovapaasijaisenaan toimivat ensi Sanna Hyrynsalmi ja joulukuusta Tanja-Maria Laakso. 

Rauman ja Vakka-Suomen seudun alueohjaajana toimi Krista Hellén.   

Porin seudun alueohjaajana toimi Mirva Veneranta. 

Salon seudun alueohjaajana toimi Krista Suosaari alkuvuoden. 

Loimaan seudun sekä Auran ja Pöytyän alueohjaajana toimi tammikuun ajan Anna 

Salminen.  Hänen jäätyään hoitovapaalle, sijaisena toimi Marie Lehto kesäkuuhun asti.  Sen 

jälkeen alueohjaajan sijaisena toimi Sonja Ovaskainen, jonka vastuulla oli 

vapaaehtoistoiminta Salon seudulla, Loimaan alueella sekä Auran ja Pöytyän seudulla sekä 

Säkylä, Köyliö ja Euran alueella. 

Vapaaehtoistoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen osallistui myös projektin työntekijä 

järjestösuunnittelija Pirjo Rissanen ja projektiohjaaja Anne-Ly Trei. 

Päivystävänä henkilönä toimi Miska Salakka. 

Talousvastaavana Ulla-Maija Lind. 
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Toimitilat 
Toimitila Turussa oli Turun seudun lihastautiyhdistys ry omistamat tilat os. Itäinen 

Pitkäkatu 68.  Siellä toimivat Turun seudun toiminnasta vastaavat työntekijät, projektin 

työntekijä.  Hallinto ja talouspuoli muuttivat vuokralle lähelle päätoimistoa. 

Muualla olevat toimitilat: Salossa Astrum-keskuksessa, Raumalla Palvelukeskus 

Mansikkapaikassa, Porissa Yhteisökeskuksen tiloissa.  Loimaan toimisto lakkautettiin ja 

toiminnot siirtyivät Salon toimistolle. 

Tiedotus 
Avustajakeskus oli vuonna 2015 laajasti esillä. Olimme aktiivisesti mukana erilaisissa 

tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Mitä enemmän tietoa menee suoraan mahdollisille asiakkaille 

ja työstä kiinnostuneille, sitä paremmin pystymme tavoittamaan myös uusia asiakkaita ja 

vapaaehtoisiksi haluavia ja viemään toimintamme eteenpäin. 

Panostimme tiedotuksessa myös Facebookin käyttöön. Avustajakeskusta esiteltiin 

pääsääntöisesti aina kokonaisuutena ottaen esiin sekä palkallisen puolen palveluita että 

vapaaehtoistoimintamme kokonaisuutena. Toiminnastamme kirjoitettiin useissa lehdissä ja 

mainostimme myös alueellisissa julkaisuissa.  Kotisivuilla kävijöitä oli vuoden aikana 71 064. 

Päivämäärä Kunta Tilaisuus Osallistujamäärä 

19.1.2015 Rauma Omaishoitajien tilaisuus 11 

19.1.2015 Salo Salon AKK 30 

24.1.2015 Salo KumppaRit-ryhmä, ostoskeskus Plaza 50 

29.1.2015 Kankaanpää Näkövammaiset 15 

2.2.2015 Turku Turun Kristillinen opisto 11 

4.2.2015 Salo Avustajakeskus- ja palkkainfo, Syty 2 

4.2.2015 Pori Avoimet ovet, Yhteisökeskus 10 

4.2.2015 Turku Palkkainfo  80 

5.2.2015 Pori palkkainfo 25 

10.2.2015 Pori Yhdessä eteenpäin (AVH-asiakkaat) 50 

10.2.2015 Turku Dystoniakerho  12 

11.2.2015 Turku Daisy ladies 10 

11.2.2015 Rauma Omaisten ilta  25 

16.2.2015 Paimio Eläkeläisyhdistys 80 

23.2.2015 Turku Aikuisopisto 14 

24.2.2015 Salo Salon Invalidit 15 

26.2.2015 Rauma Harvinaiset sairaudet verkoston tapahtuma 35 

2.3.2015 Pori Soste-tapahtuma 50 

3.3.2015 Salo Avustajakeskus-info, Syty 15 

5.3.2015 Turku Kupittaan Citymarket 100 

5.3.2015 Pori Palkkainfo 5 

5.3.2015 Turku Palkkainfo  40 

9.3.2015 Raisio Raision Invalidit  150 

18.3.2015 Salo Waltti-työhönvalmennusryhmä 13 

18.3.2015 Turku Uravalmennusryhmä Ammatti-Instituutti 20 

19.3.2015 Salo Ikäihmisten hyvinvointi-iltapäivä 42 

24.3.2015 Turku AKK, Uravalmennusryhmä 40 

25.3.2015 Rauma Ikäihmisten messut 400 

26.3.2015 Pori yhteistyöryhmä 10 

28.3.2015 Somero Ruokava-messut 500 

1.4.2015 Turku Palkkainfo 35 
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1.4.2015 Salo Avustajakeskus-info, Syty 6 

9.4.2015 Pori Palkkainfo 4 

10.4.2015 Naantali Naantalin srk, terveyskeskus  

13.4.2015 Salo Salon Kuulonhuoltoyhdistys 65 

14.4.2015 Rauma Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä 7 

15.4.2015 Parainen Messut, Kirjala  50 

16.4.2015 Pori Luustoyhdistys 20 

17.4.2015 Kaarina Kaarina, terveyskeskus, srk,   

20.4.2015 Salo Ikäihmisten hyvinvointipäivä, Kuusjoki 33 

20.4.2015 Turku Turun seudun yhteistyöryhmä 13 

28.4.2015 Turku AKK Uravalmennusryhmä 25 

29.4.2015 Salo Yhteistyöryhmä 6 

6.5.2015 Salo Ikäihmisten hyvinvointipäivä, Särkisalo 30 

6.5.2015 Turku Palkkainfo 40 

6.5.2015 Salo Palkkainfo  6 

8.5.2015 Somero Esteettömyystapatuma, Someron uimahalli 55 

12.5.2015 Laitila Laitila Muistipiste 1 

13.5.2015 Loimaa Vanhusneuvosto, 20 

19.5.2015 Laitila Laitilan kuntokeskus 6 

19.5.2015 Turku V-S Martat, Työnantajatreffit/AK-infoa 7 

21.5.2015 Pori Muistisairaiden. ensitietopäivä 40 

3.6.2015 Uusikaupunki päiväkeskus Sakunkulma 40 

9.6.2015 Turku Skanssi, Monitori  30 

10.6.2015 Salo palkkainfo 18 

10.6.2015 Turku Palkkainfo 45 

16.6.2015 Salo Kesämarkkinat, Ikäkeskus Majakka 100 

25.6.2015 Pori avoimet ovet yhteisökeskuksessa  20 

1.8.2015 Sauvo Elopäivät, Sauvon tori 700 

5.8.2015 Turku Palkkainfo  29 

25.8.2015 Turku Senioripäivät Aurala 55 

1.9.2015 Turku Turun Ammatti-Instituutti, Uravalmennusryhmä 27 

2.9.2015 Salo Palkkainfo, Syty 5 

2.9.2015 Pori palkkainfo  23 

2.9.2015 Salo Infotilaisuus, SYTY 4 

10.9.2015 Pori Diak, sosionomiopisk.  20 

10.9.2015 Turku MS-yhdistys 10 

11.9.2015 Salo Salon Aikuiskoulutuskeskus 38 

18.9.2015 Salo Salon Aikuiskoulutuskeskus 25 

23.9.2015 Rauma Kaunisjärven vanhainkoti  30 

25.9.2015 Pori Vanhusten vko, Porin tori  50 

29.9.2015 Loimaa Palkkainfo 5 

29.9.2015 Pori Aivovammayhdistys 20 

29.9.2015 Loimaa Palkkainfo  5 

30.9.2015 Pori palkkainfo 13 

1.10.2015 Turku Skanssiaiset 22 

1.10.2015 Turku palkkainfo  27 

6.10.2015 Salo Palkkainfo  16 

6.10.2015 Salo Muistiyhdistys 22 

9.10.2015 Pori esittely oppilaitoksille, ammattiväelle  40 

13.10.2015 Kaarina Kaseva/ Kaarina toiminnan esittely  15 

20.10.2015 Rauma Kotityöpalveluiden linja, Winnova 11 

21.10.2015 Turku Jyrkkälän eläkelaiset 35 
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22.10.2015 Turku järjestöextreme  27 

23.10.2015 Turku palkkainfo  14 

26.10.2015 Turku Turku Kotihoito 58 

26.10.2015 Masku Akselipäivät  10 

27.10.2015 Nousiainen Akselipäivät  35 

27.10.2015 Turku Uravalmennuskurssi  15 

29.10.2015 Paimio Paimion TK 7 

29.10.2015 Paimio Paimion terveyskeskus  

30.10.2015 Mynämäki Mynämäki Häävuori 12 

3.11.2015 Loimaa Loimaan seudun Invalidit 4 

4.11.2015 Turku Palkkainfo 50 

9.11.2015 Pori Verve 20 

9.11.2015 Pori KK-kunto-opisk. 15 

12.11.2015 Salo Salon Aikuisopisto 33 

19.11.2015 Rauma Startti avoimille työmarkkinoille, kurssi, Winnova  10 

24.11.2015 Salo Salon Aikuisopisto 20 

24.11.2015 Salo Salon ammattikoulu 38 

24.11.2015 Salo Salohalli, Vilpas peli  

25.11.2015 Turku Ruusukortteli 150 

25.11.2015 Ulvila Satakunnan kotihoidon päivät  50 

26.11.2015 Salo Salon Aikuisopisto 15 

28.11.2015 Somero Someron Ruokava-messut 400 

30.11.2015 Pori Winnovan opiskelijat 10 

30.11.2015 Pori Winnova-opisk 17 

2.12.2015 Turku Palkkainfo 30 

2.12.2015 Turku Vevre  25 

3.12.2015 Pori Palkkainfo  4 

4.12.2015 Turku Turun AKK 6 

8.12.2015 Pori Mainio vire-koti  8 

9.12.2015 Pori Sosiaalityöntekijöiden tapaaminen  20 

9.12.2015 Maksu Ikäihmisten palvelut Masku 17 

  Yhteensä osallistujia:  4949 

Koulutukset 
Vammaisavustajakurssit koostuvat luennoista, joissa käsitellään mm. avustamista, 

apuvälineitä, näkövammaisen opastamista sekä muistiasiakkaan kohtaamista. Lisäksi 

kursseilla on itse sairastavien järjestöjen edustajien puheenvuoroja sekä käytännön 

harjoitteita.  Kurssien ohjelmat ovat perusperiaatteiltaan samanlaiset alueilla.  

Avustajakurssien laatuun on panostettu ja niiden laatua valvotaan tarkkaan.  Kurssien 

arvioinnit tehdään joka kurssilla.  Kurssien arviontien keskiarvo oli 3,5 (asteikolla 1-4).  

Lisäkoulutusten arviointien keskiarvo oli 3,5. 

Vammaisavustajakursseja järjestettiin vuoden aikana 11. Vuonna 2015 kehitettiin myös 

lyhytkurssit vastaamaan näiden alueiden tarpeisiin, joissa on ollut vaikeuksia saada 

järjestettyä täysimittainen vammaisavustajakurssi. Lyhytkurssien avulla pystymme 

tarjoamaan koulutusta, ja siten rekrytoitua uusia avustajia, myös pienemmillä 

paikkakunnilla. Lyhytkurssit ovat kustannus- ja resurssitehokas tapa toteuttaa 

vapaaehtoistyön koulutusta. Lyhytkursseja järjestettiin vuoden aikana 5. Erilaisia 

lisäkoulutuksia järjestettiin vuoden aikana n. 110, ja niihin osallistui yli 1700 osallistujaa. 
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Rauman avustajakurssin tunnelmia 

 

VAMMAISAVUSTAJAKURSSIT, 2015 

Ajankohta Paikka Osallistujia 

9.-12.2. Harjavalta 8 

2.-5.2. Rauma 20 

3.-6.2. Turku 24 

2.-5.3. Salo 16 

9.-12.3 Pori 17 

16.-19.3. Alastaro 8 

14.-17-9. Salo 20 

21.-24.9. Masku 10 

20.-23.10. Turku 18 

9.-12.11. Laitila 18 

23.-26.2. Parainen 8 

  167 

LYHYTKURSSIT   

5.10. Somero 10 

19.10. Sauvo 8 

8.9. Karvia 10 

8.10. Paimio 9 

29.10. Pori 12 

  49 

UINTIAVUSTAJAKURSSIT   

24.-25.1. Salo 8 

2.-3.5. Turku 15 

21.-22.11. Salo 16 

25.-26.5. Loimaa  

  39 
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VERTAISTUKI  
 

Koulutukset toteutettiin osin yhteistyössä Vapaaehtoiset muistiasiakkaille-projektin ja/tai 

palkallisen puolen kanssa.   

Vertaistukiryhmät kokoontuivat: Turussa 10xvuoden aikana, Porissa 8xvuoden aikana, 

Salossa 2xvuoden aikana, Loimaalla 1xvuoden aikana.  Näiden lisäksi alueilla oli 

vertaistuellisia, alueohjaajan vetämiä tapaamisia Loimaalla, Salossa ja Porissa. 

Vapaaehtoiset tapasivat toisiaan myös alkuvuonna perinteisten Kiitoskahvien merkeissä 

Turussa, Raumalla, Loimaalla ja Uudessakaupungissa, Somerolla, Porissa, Eurassa ja 

Salossa (osallistujia yhteensä 85). 

Lisäksi järjestettiin yhteinen virkistys/vertaispäivä Mynämäellä Sonnitalissa (osallistujia 83) 

ja alueellinen vertaispäivä Turussa VAPA-työryhmän kanssavapaaehtoisille Kyrön 

Mansikkatassussa (osallistujia meiltä 8)  

Lisäkoulutukset 
Mikä Ajankohta Paikka Osallistujia 

Kiitoskahvit 21.1. Eura 9 

Avustajien tapaaminen 25.2. Loimaa 9 

Avustajien vertaistapaaminen 29.10. Loimaa 7 

Avustajien vertaistapaaminen 29.9. Loimaa 7 

Kiitoskahvit 28.1. Loimaa 13 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 14.4. Loimaa 5 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 25.11. Loimaa 7 

Kiitoskahvit 30.1. Somero 9 

Ergonomiakoulutus 27.10. Kankaanpää 15 

Kiitoskahvit 11.1. Pori 13 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 1.12. Pori 21 

Kiitoskahvit 10.2. Rauma 7 

Ergonomiakoulutus 28.10. Rauma 7 

Hyvä mieli- treenit 21.5. Rauma 1 

Hätäensiapu 22.4. Rauma 10 

Kaikuja kuolinvuoteelta- koulutus 15.10. Rauma 13 

Avustajien vertaistapaaminen, korukurssi 24.9. Rauma 7 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 24.11. Rauma 10 

Avustajien vertaistapaaminen 26.2. Rauma   

Avustajien vertaistapaaminen 26.3. Rauma   

Avustajien vertaistapaaminen 30.4. Rauma   

Avustajien vertaistapaaminen 28.5. Rauma   

Vinkkejä avustustyössä jaksamiseen arjen eri 

tilanteissa –luento 
5.5. Rauma  

Avustajakurssitapaaminen 13.1. Salo 7 

Avustajien vertaistapaaminen 14.10. Salo 5 

Avustajien vertaistapaaminen 23.9. Salo 7 

Avustajien vertaistapaaminen 12.11. Salo 3 

Epilepsia-koulutus 24.3. Salo 11 

Ergonomiakoulutus 20.10. Salo 6 



   

 16  

Kelataksi-järjestelmä koulutus 2.9. Salo 19 

Kiitoskahvit 27.1. Salo 13 

Muistikaveri-koulutus 30.9. Salo 12 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 22.4. Salo 8 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 7.12. Salo 4 

Uintiavustaja-kurssi 21.-22.12 Salo 13 

Hätäensiapu 5.5. Raisio 14 

Ergonomiakoulutus 25.11. Mynämäki 5 

Tukihenkilöiden virkistyspäivä, verkoston koulutus 29.8. Kyrö 21 

Aivovamma-koulutus 7.10. Turku 32 

Lapsen ja nuoren seksuaalisuus- koulutus, verkoston 26.3. Turku 51 

Avustajien vertaistapaaminen 28.1. Turku 27 

Epilepsia-koulutus 3.3. Turku 15 

Ergonomiakoulutus 10.9. Turku 9 

Ergonomiakoulutus 14.3. Turku 16 

Hätäensiapu 4.5. Turku 14 

Kiitoskahvit 29.1. Turku 34 

Pyörätuolitanssi 7./14./22.9. Turku 13 

Ryhmäavustajien tapaaminen 18.11. Turku 6 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 27.10. Turku 14 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 7.5. Turku 8 

Uintiavustaja-kurssi 2.-3.5. Turku 15 

Apuvälinemessut 7.11. Tampere 92 

Vapaaehtoisten virkistyspäivä 23.5. Mynämäki 89 

Kiitoskahvit 5.2. Laitila 0 

Sosiaalityöntekijöiden koulutus 4.3. Laitila 21 

Hätäensiapu 19.11. Uusikaupunki 9 

   1735 

 

Yhteistyöryhmät 
Ryhmien kokoontumisissa käytiin läpi toimintojen periaatteita ja prosesseja sekä kuultiin 

ryhmäläisten mietteitä kehittämisestä sekä saatiin palautetta toiminnasta. 

Ryhmät kokoontuivat alueellisesti kevään aikana alueohjaajien ja toiminnanjohtaja 

vetäminä.  Niihin osallistui kattavasti alueellisia järjestöjä ja kuntien edustajia.  Ryhmissä 

kerättiin taustatietoja arvotyöskentelyä varten. 

Laatutyöskentely 
Vuoden aikana jatkettiin vapaaehtoistoiminnan laatutyöskentely ja laatukäsikirjan 

työstämistä. Tärkeimpiä toimenpiteitä laatutyöskentelyssä oli määrittää, mitä laadulla 

tarkoitetaan ja miten laatu näyttäytyy Avustajakeskuksen eri toiminnoissa. Osana laatutyötä 

Avustajakeskuksen eri toiminnot kuvattiin prosessikuvauksissa. Prosesseja tarkasteltiin 

kirjattujen arvojen kannalta. Prosessit ovat käytössä päivittäisessä toiminnassa ja prosessit 

on osa uusien työntekijöiden perehdytystä. Samoin käytettävissä ovat jatkuva 

laaduntarkkailu ja palautejärjestelmä. 

Laatukäsikirjasta on nähtävissä koonti raportin lopussa. 



   

 17  

Vapaaehtoisten välitys 
Vapaaehtoisten välitys on toiminnan muuttumisesta ja yhteiskunnan myllerryksestä 

huolimatta pitänyt paikkansa ja tarve toiminnalle on edelleen olemassa.  Hieman 

vapaaehtoistoiminta on joissakin kunnissa ”unohtunut” henkilökohtaisen avun alle, mutta 

taas palautumassa yhdeksi varteenotettavaksi osaksi palveluita.  Uusissa kunnissa toimintaa 

tehdään tutuksi erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa ja haetaan vapaaehtoisia sekä 

asiakkaita.  Avustajien keski-ikä oli noin 40 vuotta ja kaikista avustajista noin 12 % oli 

miehiä. 

Välityspuheluita saamme vuodessa lähes 1900.  Ohjaus ja neuvonta asioissa yhteydenottoja 

tulee vuosittain noin 1000. Kaiken kaikkiaan saamme yhteydenottoja vuodessa noin 3000. 

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

peruuntuivat siksi, että me emme löytäneet avustajaa tai avustaja perui viime hetkellä, oli 

alle 1 % kaikista keikoista. 

Seuraavaksi tilastoa avustajien tekemistä keikkamääristä vuosien aikana.  Avustajat tekivät 

12 302 (vuonna 2014 9301) keikkaa vuoden aikana. 

 

 

Vapaaehtoisten määrä 
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Avustajia oli vuoden 2015 aikana mukana toiminnassa 743.  Uusia mukaan tuli vuoden 

aikana 170 (vuonna 2014 254).  Suurin osa tuli peruskurssien kautta, jotkut löysivät 

toiminnan ns. puskaradion kautta tai alan koulutuksen kautta.  Vapaaehtoistoiminnasta 

kerrottiin myös palkkatyötä hakeville avustajille, joista osa oli kiinnostunut toimimaan myös 

vapaaehtoisena. 

Asiakkaat 
 

Asiakkaiden osalta keski-ikä on noussut yhteiskunnan keski-iän noustessa.  Toisaalta myös 

muistiprojektin myötä tietoisuus meistä on varmasti kasvanut myös vanhusväestön 

keskuudessa ja samalla myös vapaaehtoistemme käyttö. 

Asiakkaiden diagnooseja emme tilastoineet, mutta olemme jaotelleet asiakkaat erilaisiin 

ryhmiin sen mukaan, minkälainen avustajantarve heillä oli eli liikuntavamma, näkövamma, 

kehitysvamma, muistiongelma tai muu.  Monella oli useampi kuin yksi edellä mainituista 

kategorioista. 

Asiakkaita oli rekisterissä 1189 (vuonna 2014 1223), uusia asiakkaita tuli vuoden aikana 303 

(vuonna 2014 286). 

 

 

Arviointi ja kehittäminen 
Arviointi on kiinteä osa kehittämistyötä. Arvioinnin avulla osataan tehdä oikeanlaisia 

korjauksia oikeaan aikaan.   

Palautetta kerätään monin eri tavoin.  Keräämme palautetta säännöllisesti koulutuksista ja 

kursseista.   

Lisäksi keräämme suoraa asiakaspalautetta ja käsittelemme niitä omissa 

työntekijäpalavereissa.  Saamme säännöllistä palautetta yhteistyökumppaneilta mm. 

yhteistyöpalavereissa.   

Näiden lisäksi olemme tehneet aina muutaman vuoden välein asiakkaille ja vapaaehtoisille 

sekä yhteistyökumppaneille suunnattuja palaute- ja arviointikyselyjä.   
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Kehittäminen on meillä työtapa ja pieniä askeleita eteenpäin.  Mietimme: 

 teemmekö oikeita asioita  

 saavutammeko tavoitteemme  

 teemmekö asioita oikealla tavalla  

 miten toimimme  

 missä teemme virheitä  

 mitä parannamme tulevaisuudessa ja miten sen teemme.  

Työntekijätiimimme ja erilaiset työryhmät sekä työntekijät käyttävät edellä mainittuja 

kysymyksiä jokapäiväisessä työssään, jotta pystyisimme tarjoamaan parasta palvelua. 
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PALKALLINEN 

TOIMINTA 
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PALKALLINEN TOIMINTA 
 

Avustajakeskus auttaa työnantajia löytämään itselleen työntekijän henkilökohtaisiksi 

avustajiksi, koulunkäyntiavustajiksi, tukihenkilöiksi, omaishoitajan lomittajiksi tai näihin 

verrattavissa oleviin paikkoihin.  Suurin osa asiakkaita hakee henkilökohtaista avustajaa, 

kun ovat saaneet kunnalta vammaispalvelulain mukaisen päätöksen henkilökohtaisesta 

avusta. 

Toimintaperiaatteenamme on asiakaslähtöisyys eli lähdemme etsimään avustajaa 

työnantajan hakuehdoilla.  Haastattelemme säännöllisesti työnhakijoiksi haluavia ja 

pidämme heistä rekisteriä.  Ensisijaisesti tarjoamme uusia paikkoja rekisteröityneille. Jos 

paikkaan ei tällä tavoin löydy avustajaa, haemme työnantajan kanssa muista vaihtoehtoja, 

joista käytetyin on työvoimahallinnon palvelut, myös lehti-ilmoittelua ja oppilaitoksia 

käytetään hyväksi. Kun sitten työpaikka täyttyy, eli työnantaja on valintansa tehnyt, hän 

ilmoittaa meille paikan täyttymisestä ja paikka otetaan pois hausta. Joskus paikkojen 

täyttyminen saadaan tietoon avustajien kautta, jotka ovat olleet kiinnostuneita paikasta ja 

soittavat työnantajalle työn toivossa. Tällaisissa tapauksissa alueohjaaja varmistaa asian 

työnantajalta ja poistaa paikan palvelimeltamme. 

Työpaikat ovat kaikkien rekisteröityneiden avustajien nähtävissä salatussa tilassa 

palvelimellamme.  Siellä ovat nähtävissä yleistiedot paikoista paikkakuntien mukaan, 

tunnistenumeroilla.  Ei siis työnantajien nimiä tms.  Kun jokin paikoista kiinnostaa 

työnhakijaa, hän ottaa yhteyttä alueohjaajaan lisätietoja saadakseen.  Vielä tässä kohtaa 

alueohjaaja punnitsee, onko työnhakija työnantajan antamien toiveiden mukainen ennen kuin 

antaa työnantajan tiedot tai toimittaa avustajan tietoja eteenpäin.  Kun sitten työpaikka 

täyttyy, eli työnantaja on valintansa tehnyt, hän ilmoittaa meille paikan täyttymisestä ja 

paikka otetaan pois hausta. 

Avustajakeskus auttaa myös avustajia löytämään heille sopivan työnantajan, jonka 

työtehtävistä/työpaikasta he olisivat kiinnostuneita. Työnantajien vaihtelevat tuntipäätökset 

antavat mahdollisuuksia erilaisille työnhakijoille. Pyrimme etsimään työnantajille 

vaihtoehtoisia avustajia ja avustajille vaihtoehtoisia työpaikkoja mitä voi hakea.  

Oman värinsä työntekijöiden hakuprosessi saa kaupunkien tekemistä tuntipäätöksistä, jotka 

ovat hyvinkin vaihtelevia. Pienimmillään toteutuvat tunnit ovat alle 10h/kk aina 

kokopäiväisestä tuntimääristä.  Avustajainfon ja 

haastattelun jälkeen on työnhakijalla mahdollisuus 

mainostaa itseään palvelimellamme. Avustajat lähettävät 

halutessaan oman mainoksensa alueohjaajalle, joka 

tallentaa ilmoituksen palvelimelle. Sieltä työnantajat 

voivat mennä katsomaan avustajien ilmoituksia. 

Mainostavat avustajat ovat kaikkien rekisteröityneiden 

työnantajien nähtävissä salatussa tilassa 

palvelimellamme.  Siellä ovat nähtävissä avustajien omat 

ilmoitukset paikkakuntien mukaan, tunnistenumeroilla.  

Ei siis avustajien nimiä tms.  Kun jokin paikoista 

kiinnostaa työnantajaa, hän ottaa yhteyttä omaan 

alueohjaajaan lisätietoja saadakseen.  Tässä kohtaa 

alueohjaaja antaa avustajan tietoja eteenpäin erikseen 

avustajan kanssa sovitulla tavalla. 
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Avustajien ilmoitukset tarkastamme noin 4kk välein ja poistamme ilmoitukset sivuilta, jos 

avustaja ei halua enää markkinoida itseään.  

Rahoitus ja kulut 
Toiminnan rahoitus tuli kuntien avustuksista ja palvelujen myynnistä  

Palkallisen toiminnanrahoitus saadaan toiminnassa mukanaolevilta kunnilta lähes 100 %. 

Vammaisavustajakurssin käyneistä henkilöistä osa on vapaaehtoistyön lisäksi sijoittautunut 

vammaisten työnantajien henkilökohtaisiksi avustajiksi tai kuntien avustajapalvelu- 

päätöksen työpaikkoihin. Suurin kuluerä on henkilöstökulut 79 % kaikista kuluista. 

Seuraavaksi tulevat koulutus-, puhelin-, atk- ja toimitilakulut, jotka ovat 15 % kuluista.  

Mukana olevat kunnat 
Toiminnassa ovat mukana rahoittajakunnat (38): 

Aura, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi, Kaarina, Kankaanpää, Karvia, 

Kokemäki, Köyliö, Laitila, Lieto, Loimaa, Luvia, Masku, Merikarvia, Mynämäki, Naantali, 

Nakkila, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pomarkku, Pori, Pöytyä, Raisio, Rauma, Salo, Sauvo, 

Siikainen, Somero, Säkylä, Taivassalo, Turku, Ulvila, Uusikaupunki ja Vehmaa.  Muiden 

toiminta-alueella olevien kuntien osalta annoimme puhelinneuvontaa ja ohjausta, mutta 

välitystoimintaa emme pystyneet antamaan olemassa olevien resurssien puitteissa.   

Henkilöstö 
Toimintaa organisoi ja toteuttaa sitoutunut ja 

vastuullinen henkilöstö, jonka hyvinvoinnista pidetään 

huolta. 

Esimiehenä toimi toiminnanjohtaja Sirke Salmela, muina 

työntekijöinä olivat:  

Turun seudun alueohjaaja hoitovapaan sijaisena Sari 

Nikula 

Rauman ja Vakka-Suomen seudun alueohjaajana toimi 

Krista Hellén.   

Porin seudun alueohjaajana Mirva Veneranta lokakuun 

loppuun.   

Sen jälkeen alueohjaajana Jenni Viljanen. 

Salon ja Loimaan seudun alueohjaajana toimi Krista 

Suosaari.   

Toiminnanohjaajana Tarja Vasama. 

Päivystäjänä Miska Salakka. 

Talousvastaavana Ulla-Maija Lind. 

  

 

Pitkäaikainen kouluttajamme 

Antti Järvensivu Turun 

kurssilla 
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Toimitilat 
Toimitila Turussa oli Turun seudun lihastautiyhdistys ry omistamat tilat os. Itäinen 

Pitkäkatu 68.  Siellä toimivat Turun seudun toiminnasta vastaavat työntekijät, projektin 

työntekijä.  Hallinto ja talouspuoli muuttivat vuokralle lähelle päätoimistoa. 

Muualla olevat toimitilat: Salossa Astrum-keskuksessa, Raumalla Palvelukeskus 

Mansikkapaikassa, Porissa Yhteisökeskuksen tiloissa.  Loimaan toimisto lakkautettiin ja 

toiminnot siirtyivät Salon toimistolle. 

 Tiedotus  
Avustajakeskus toiminnasta tiedotettiin paljon vuoden aikana.  Mitä enemmän tietoa menee 

suoraan mahdollisille asiakkaille ja työstä kiinnostuneille, sitä paremmin pystymme 

tavoittamaan myös uusia asiakkaita ja avustajiksi  haluavia ja viemään toimintamme 

eteenpäin. 

Toiminnasta käytiin kertomassa yli sadassa erilaisessa tilaisuudessa ympäri toimialuetta 

(katso vapaaehtoispuolen tiedotus). 

Lehtijuttuja oli alueen paikallislehdissä ja saimme näkyvyyttä myös muissa medioissa.  

Kotisivuilla oli vuoden aikana yli 71 000 (vuonna 2014 oli yli 61 000) käyntiä, joten niiden 

tiedotusarvo on suuri ja niiden ylläpitoon on vuoden aikana panostettukin paljon. 

Ohjausta ja neuvontaa annettiin vuoden aikana lähes 6500 kertaa. 

Koulutus 
Osa palkalliselle puolelle tulevista avustajista kävi myös vapaaehtoispuolen peruskurssin, 

jonka jälkeen jäivät mukaan palkallisen puolen toimintaan. 

 

Lisäkoulutuksena pelkästään palkallisille avustajille ja yhteistyökumppaneille järjestettiin: 

 

 

Mikä Ajankohta Paikka 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 14.4. Loimaa 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 25.11. Loimaa 

Ergonomiakoulutus 27.10. Kankaanpää 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 1.12. Pori 

Ergonomiakoulutus 28.10. Rauma 

Hätäensiapu 22.4. Rauma 

Kaikuja kuolinvuoteelta- koulutus 15.10. Rauma 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 24.11. Rauma 

Vinkkejä avustustyössä jaksamiseen arjen eri 

tilanteissa -luento 
5.5. Rauma 

Epilepsia-koulutus 24.3. Salo 

Ergonomiakoulutus 20.10. Salo 

Kelataksi-järjestelmä koulutus 2.9. Salo 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 22.4. Salo 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 7.12. Salo 

Hätäensiapu 5.5. Raisio 

Ergonomiakoulutus 25.11. Mynämäki 

Aivovamma-koulutus 7.10. Turku 



   

 24  

Epilepsia-koulutus 3.3. Turku 

Ergonomiakoulutus 10.9. Turku 

Ergonomiakoulutus 14.3. Turku 

Hätäensiapu 4.5. Turku 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 27.10. Turku 

Montonen Sirpa, koulutus avustajille 7.5. Turku 

Apuvälinemessut 7.11. Tampere 

Hätäensiapu 19.11. Uusikaupunki 

 

Näiden lisäksi oli avustajilla mahdollisuus osallistua vapaaehtoispuolen lisäkoulutuksiin (kts 

sivu 10)  

 

PALKKAINFOT 

Järjestimme myös kaikille avoimia Palkkainfoja, joita järjestettiin kevätkaudella 1xkk 

Turussa, Raumalla, Porissa ja Salossa. Syyskaudella järjestettiin palkkainfoja 1xkk 

Raumalla, Salossa ja Turussa.  Niihin osallistui avustajan työstä kiinnostuneita, avustajina 

toimivia sekä työnantajia alueelta ja niissä keskusteltiin ajankohtaisista asioista.  Lisäksi 

muilla paikkakunnilla oli tarvittaessa infotilaisuuksia. 

VERTAISTUKI  

Alueilla kokoontuivat erilliset vertaistukiryhmät ja niiden lisäksi oli vertaistuellisia 

tapaamisia alueilla avustajille. 

 

Yhteistyöryhmät ja yhteistyö 
Ryhmien kokoontumisissa käytiin läpi toimintojen periaatteita ja prosesseja sekä kuultiin 

ryhmäläisten mietteitä kehittämisestä sekä saatiin palautetta toiminnasta. 

Ryhmät kokoontuivat alueellisesti kevään aikana alueohjaajien vetäminä.  Niihin osallistui 

kattavasti alueellisia järjestöjä ja kuntien edustajia. 

Yhteistyötä tehtiin valtakunnallisesti Assistentti-

infossa, joka kokoaa alan keskukset ja toimijat 

yhteen.  Lisäksi teimme kahdenvälistä yhteistyötä 

myös muiden avustajakeskusten ja vastaavien 

kanssa.  Yhteistyötä tehtiin myös oppilaitosten 

kanssa. 

Avustajien välitys 
Avustajia välitettiin jälleen ennätysmäärä, toki oli 

havaittavissa selvää tasoittumista välitysmäärissä, 

mutta se selittyy kuntien tekemien päätösten 

määrän tasoittumisessa.  Työpaikkoja syntyi 

kauttamme välitetyn avustajan kanssa 923 (2014 

887) kertaa. 
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Näiden lisäksi 167 (vuonna 2014 107) kertaa jäi paikka täyttymättä.  Näistä 60 % syy oli siinä, että avustaja 

löytyi muuta kautta, loput siksi, että asiakkaan tilanne oli muuttunut ja tarvetta ei ollutkaan. 

 

Avustajien määrä 
Avustajat rekisteröityivät meille haastattelujen kautta.  Haastattelut sisälsivät perustiedon 

avustajan työstä, erilaisista päätöksistä ja näiden vaikutuksesta työnsisältöihin.  Käytiin läpi 

haastateltavan soveltuvuutta avustajan töihin, hänen kokemuksiaan alalta, koulutuksiaan 

jne.  Esiteltiin avustajakeskuksen toimintaa ja roolia työnhaussa ja käytiin läpi työnhakijan 

roolia työnhaussa.  Lisäksi käytiin läpi avoimena olevia paikkoja ja miten niihin pystyy 

tutustumaan. 

Avustajia rekisterissä oli aktiivisena 1920, joista 2/3 oli työnhakijoita ja 1/3 työssä olevia 

avustajia.  Avustajista 14% on miehiä. 

 

 
 

 
Vuoden aikana tehtiin esihaastattelu 655 (vuonna 2014) 556 alasta kiinnostuneelle työnhakijalle. 
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Asiakkaat 
Asiakasmäärät ovat nousseet.  Uusien kuntien mukaantulo vaikutti selvästi asiakasmääriin. 

 

 

Ohjaus ja neuvonta 
Avustajakeskus ohjasi ja neuvoi vuoden aikana yli 4000 kertaa.  Soittajista 44 % oli 

avustajina toimivia henkilöitä, 21 % työnantajia ja loput mm. viranomaisia, omaisia ja muita 

asiasta kiinnostuneita. 

Välitysasioissa otettiin yhteyttä lähes 2500 kertaa. Kaiken kaikkiaan palkallisen puolen 

yhteydenottoja oli yli 6500. 

Asiat koskivat arkisia asioita työn sisällöistä työehtosopimuksen tulkintaan.  Lisäksi 

mietityttivät avustajahakuun liittyvät asiat. 

Työntekijät kouluttautuivat vuoden aikana erilaisiin kysymyksiin ja tietoa saatiin myös 

suoraan itselle ostetuista koulutuksista  

 

 
Apuvälinemessuille mentiin yhteiskuljetuksilla koko toimialueelta.  Tässä Turun bussin 

tunnelmaa. 
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PALVELUMYYNTI 
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Tuettu työnantajuus - palvelu 
 

Vuosina 2007–2011 olleen HAK-Projektin kuluessa oli käynyt selväksi, että useissa 

työsuhteissa tarvittaisiin merkittävämpää tukea ja neuvontaa työsuhteen onnistumiseksi. 

Useille vaikeavammaisille henkilöille työnantajaksi ryhtyminen tuntuu liian monimutkaiselle 

ja monista asioista koetaan epävarmuutta. Projekti lähti kehittämään tuettu työnantajuus- 

mallia yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa.  

Tuetussa työnantajuudessa ryhdytään tukemaan ja rakentamaan työnantajuutta yhteistyössä 

oman Avustajakeskuksen työntekijän kanssa. Avustajakeskuksen työntekijä auttaa avustajan 

rekrytoinnissa, ja sopivan avustajan löydyttyä Avustajakeskuksen työntekijä on mukana 

työsuhteen alkumetreiltä lähtien esimerkiksi työsuhteen ehdoista sopimisessa, työvuorojen 

laadinnassa yms. terveen työsuhteen reunaehdoissa. Avustajakeskuksen palveluun kuuluu 

kaikkien lain vaatimien asioiden hoitaminen, kuten vakuutus-, vero-, ja palkanlaskennan 

toimet työnantajan valtuutuksella. 

Tuettu työnantajuus- palvelua pilotoitiin Rauman kunnan alueella 2009, mistä sitä 

laajennettiin Salon, Mynämäen, Turun, Vehmaan ja Uudenkaupungin alueille. Vuonna 2014 

mukana olivat lähes kaikki toimialueen kunnat 

Vuoden lopulla tuettuja työsuhteita oli 822 (vuonna 2014 luku oli 600). 

Tuettua työsuhde – palvelua toteutti alueen palkallisen puolen alueohjaaja ja palkanlaskusta 

huolehti talousvastaava Ulla-Maija Lind sekä palkanlaskijat Sergej Kushnir, Joonas 

Helander tammikuun ajan, sen jälkeen Jaana Vikstedt ja loppuvuonna joukkoon tuli myös 

Olga Pukki.   

Avustajakeskuksen tuetun työnantajuus –palvelu on ollut käytössä muutamissa kunnissa jo 

pitkään. Viimeisempänä mukaan tulleena kuntana Sauvo on ottanut palvelun käyttöönsä. 

Kokemuksesta jo tiedämme, että palvelu lisää työsuhteiden ajallista kestoa. Palvelun saaneet 

työnantajat pystyvät käyttämään avustajan ajan suunniteltuihin tehtäviin, eikä tarvitse olla 

huolissaan työnantajuuteen kuuluvien velvoitteiden suorittamisesta. Työnantaja ja avustaja 

tietävät oman yhteyshenkilönsä meillä Avustajakeskuksessa, joka on heihin säännöllisesti 

yhteydessä. Kunnissa säästetään aikaa, kun erityistä tukea tarvitsevat työsuhteet siirretään 

tämän palvelun piiriin. Palvelusta hyötyvät siis kaikki osapuolet. Näyttää vahvasti siltä, että 

tuettu työnantaja-palvelu on tullut toimintaan jäädäkseen. 

Akuutti sijaisvälitys  
 

Jo projektin alusta saakka on ollut selvää, että hankkeen aikana on kehitettävä ratkaisumalli 

henkilökohtaisten avustajien nopeiden sijaisuustarpeiden täyttämiseksi. Henkilökohtainen 

avustaja on useimmiten välttämätön perusedellytys jo aivan välttämättömien päivittäisten 

toimien suorittamiselle, ja avustajan äkillinen sairastuminen on hyvin suuri ongelma, johon ei 

ole ollut olemassa toimivaa ratkaisua. Projektin tiimoilta lähdimme yhteistyössä Kaarinan 

kunnan kanssa kehittämään palvelua ongelman ratkaisemiseksi vuonna 2010, ja 

Avustajakeskus kehittikin mallin, jolla avustajan sairastuttua äkillisesti sijaistarpeeseen 

pystyttiin vastaamaan välittömästi. Mallissa Avustajakeskuksella on kyseiseen palveluun 

tarkoitettu päivystävä puhelin, johon soittamalla sai hälytettyä akuutin sijaisavun paikalle 

korkeintaan kahden tunnin viiveellä. Palvelua pilotoitiin Kaarinan kunnan alueella, ja se 

laajennettiin jo samana syksynä 2010 koskemaan myös muutamia asiakkaita Liedon kunnan 

alueella.  
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Toiminta on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta se toimisi hyvin ja joustavasti.  

Päivystys aika on ma-pe klo 8-15 ja la-su klo 8-12. Numero annetaan vain niille, joille kunta 

on palvelun myöntänyt. Näinä aikoina päivystysnumeroon vastaa keskuksen työntekijä, joka 

ottaa vastaan akuutin tarpeen ja sijaispyynnön.  Sen jälkeen työntekijä soittaa vuorossa 

olevalle, päivystävälle avustajalle, joka lähtee asiakkaan luo.  Avustaja on sitoutunut 

sopimuksella olemaan tavoitettavissa päivystysaikoina ja hänelle maksetaan siitä pieni 

korvaus.  Työajasta eli sijaisena olosta hänelle maksetaan kyseisen kunnan vahvistama 

tuntipalkka.  Lisäksi hänelle korvataan matkakulut.  Sijainen on asiakkaan luona 

viimeistään kahden tunnin kuluessa soitosta.  Pääsääntöisesti ollaan paikalla kuitenkin oltu 

jo aiemmin.  Päivystävän avustajan lisäksi on olemassa ns. takapäivystäjiä, joita voidaan 

tarpeen mukaan myös pyytää sijaisuuksiin. 

Palvelusta kunta maksaa sovitun vuosi- tai kuukausimaksun.  Palvelu voidaan ottaa 

toistaiseksi voimassaolevaksi tai sitten minimissään kuukaudeksi kerrallaan.  

Avustajakeskus hoitaa myös palkanmaksun sijaiselle työnantajan puolesta ja laskuttaa sitten 

kuntaa.  

Henkilökunta päivystää kaikkina vuoden päivinä sovitusti ja ohjaa päivystävän avustajan 

tarvittaessa oikeaan paikkaan.  Päivystävä avustaja on paikalla työnantajan luona 

viimeistään kahden tunnin kuluessa soitosta. Näin työnantajan selviää päivittäisistä 

toiminnoistaan, vaikka oma avustaja olisikin yllättäen poissa. 

Akuuttipalvelun avustajien työajanmäärä vastasi vuonna 2015 2,5 henkilön työvuotta. 

Akuutin työntekijäksi ilmoittautuneet henkilöt, joilla on perustaidot ja oma auto, tekevät 

työtä kutsuttaessa. Kutsu töihin tulee akuutin numerosta päivystysaikana. Päivystäviä 

avustajia on eri puolilla aluetta päivittäin neljä-viisi henkilöä. On päiviä, jolloin ei ole 

lainkaan tarvetta sijaiselle ja päiviä, jolloin kaikki päivystävät avustajat ovat töissä. 

Palvelumuoto on saavuttanut suosion myös muutamien avustajien keskuudessa, jotka ovat 

ilmoittautuneet mukana toimintaan jo vakituisesti.   

Vuoden aikana jouduimme rajaamaan asiakasmäärää laadun pysymisen vuoksi eli emme 

voineet ottaa vastaan kaikkia kuntien tarjoamia asiakkaita. 

Talous 
Tämä käsittää seuraavat osa-alueet: tuettu työnantajuus, akuutti sijaisvälitys, 

tukihenkilöpalvelu, omaishoitajan sijaisuudet. Tuotot tulevat kunnilta, jotka tarvitsevat 

asiakkailleen tukea työsuhteeseen kuuluvissa asioissa. Kunnat haluavat antaa työnantajille 

ja avustajille turvallisen työsuhteen ja työnantajuuden, joka sisältää kotikäynnit ja ohjauksen 

ja neuvonnan sekä palkanmaksun ym. työnantajavelvollisuuksien täysimittaisen hoidon. 

Kunnat ostavat palvelun, koska näin sosiaalitoimi ja vammaispalvelu saavat keskittyä omiin 

osa-alueihinsa. Kunnat säästävät näin työntekijöidensä aikaa. Osalla kunnista on käytössä 

kaikki ostopalvelut, mitä Turun seudun lihastautiyhdistys tuottaa. Osa mukanaolevista 

kunnista on lähtenyt liikkeelle varovaisemmin ja heillä on käytössä ehkä vain jokin 

ostopalvelumuodoista. Palvelumyynnintuotolla on mahdollista kehittää ja parantaa eri 

palvelumuotoja. 

Palvelujen myynnistä saatu tuotto on ollut 530 te, toiminta on 100 %:sti palvelumyyntiä. 

Kokonaiskulut olivat 492 te. Myös tässä kustannuspaikassa on henkilöstökulut suurin 

menoerä 59 %.  
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ALUEOHJAAJIEN 

VUOSI 2015 
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KRISTA HELLÉN  
 

Avustajakeskuksessa vuotta 2015 leimasi organisaatiomuutoksen suunnittelu ja arvojen 

pohtiminen. Organisaation muuttamista – vapaaehtoistoiminnan ja palkallisen puolen 

kehittämistä ja resurssien eriyttämistä - testailtiin Rauman seudulla jo toukokuussa, kun 

Anne-ly Trei Turun toimipisteestä hoiti Rauman vapaaehtoiskeikkojen välitystä. 

Arvotyöskentelyn tavoitteena oli kirkastaa ja tuoda julki niitä ajatuksia ja arvoja, jotka 

Avustajakeskuksen toimintaa ovat ohjanneet ja viitoittaa suuntaa, jossa haluamme edelleen 

kehittyä. Kaikille avoimet peruskurssimme eli vammaisavustajakurssit, olivat kevätkaudella 

Raumalla ja syyskaudella Laitilassa.  

Tapahtumien ja koulutusten osalta vuosi vierähti käyntiin perinteisesti vapaaehtoisten 

avustajien kiitoskahveilla, joita Raumalla juotiin ja herkuteltiin Wanhan Rauman kellarin 

hienossa miljöössä. Kevään koulutuksena Raumalla oli Hätäensiapukoulutus, josta jokainen 

koulutuksen osallistunut sai mahdollisuuden lunastaa hätäensiapukortin itselleen.      

Vapaaehtoispuolella kesää haisteltiin ja makkaraa maisteltiin perinteisesti Rauman 

invalidien ja Rauman seudun mielenterveysseuran kanssa Hyvä Mieli –treenissä latumajan 

esteettömällä reitillä. Laulujoutsenpariskunta rakenteli lähistöllä kaisloista pesäänsä ja 

kuunteli meidän yht

vietettiin Mynämäen sonnitallissa – maalaismaisemissa – herkullisista tarjoiluista ja stand 

up – komiikasta nauttien ja tapahtumarasteilla erilaisia hauskoja tehtäviä suorittaen.     

Syyskauden koulutuksena oli osittain kuunnelmana toteutettu ”Kaikuja kuolinvuoteelta” –

koulutus. Koulutus, jossa kuultiin sairaalapastorin mietteitä kuolemasta ja kuoleman 

kohtaamisesta, oli pysähdyttävä, ajatuksia herättävä ja kiitelty. Aiheesta: ”Avustajan oma 

moraali, arvot ja erilaiset roolit arjessa” oli työnohjauksellinen ja osallistava koulutusilta. 

Ergonomia-illassa harjoiteltiin hyviä ja turvallisia toimintatapoja liikuntarajoitteisen 

avustamisessa. Marraskuussa Avustajakeskuksen henkilökunta, vapaaehtoiset, palkallisen 

puolen avustajat, henkilökohtaisen avun työnantajat ja TSLY:n jäsenet matkasivat jälleen 

tutkimaan innovaatioita, hakemaan uusia ideoita ja viettämään mukavaa aikaa yhdessä 

yhteisbussikuljetuksilla Tampereen apuvälinemessuille.      

Koulutusten ja tapahtumien lisäksi Raumalla käynnistettiin onnistuneesti uudelleen 

vapaaehtoisten avustajien ja henkilökohtaisten avustajien yhteisen vertaisryhmän toiminta. 

Saimme vetäjiksi kaksi itsekin avustajana toimivaa henkilöä ja ryhmä suunnitteli ja organisoi 

erilaisia teemailtoja. Tämän ryhmän rinnalla jatkoi vielä kevätkauden myös 

henkilökohtaisten avustajien työnohjausryhmä.  

Henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille vakiintui käytännöksi kuukausittaiset 

infotilaisuudet, joissa käsiteltiin henkilökohtaisen avun järjestelmää, työsuhdetta ja 

työnhakemista. Palkka-asioihin liittyvää neuvontaa tehostettiin siten, että palkanlaskija on 

henkilökohtaisesti kuukausittain tavattavissa aluetoimistoilla.  

KOUKKU eli Rauman seudun vapaaehtoistoimintaa organisoivien yhdistysten 

yhteistyöryhmä lopetti toimintansa mutta lähes kaikki KOUKKU-yhdistykset jatkoivat 

yhteistyötään uudessa Rauman seudun VALIKKO-ryhmässä – ja uusia innokkaita 

toimijoitakin saatiin yhteistyöhön mukaan. VALIKON ensimmäisenä yhteisenä 

ponnistuksena järjestettiin vapaaehtoistyön info – koulutus. Tilaisuus veti koulutustilan 

täyteen kuulijoita ja tarkoituksena on jatkaa säännöllisesti vastaavien koulutusten 

järjestämistä.   
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Vuonna 2015 vapaaehtoispuolella oli edelleen kasvussa vakituisten, esim. kerran viikossa 

käyvien, avustajien kysynnän kasvu – ja hienoa on että vakituiseksi avustajaksi haluavia 

myös löytyi paljon! Palkallisella puolella toiminta oli vakiintunutta ja avoimet työpaikat 

täyttyivät tasaiseen tahtiin. Pienenä huomiona voisi mainita miesten määrän jatkuvan 

kasvun henkilökohtaisen avun työnhakijoina.   

 

 

 

 

Avustajakeskukselle kuvattiin vuoden aikana myös videoita yhteistyönä Taideakatemian 

kanssa. 

 

KRISTA SUOSAARI 
 

Terveisiä Salon ja Loimaan alueelta! 

Salon ja Loimaan alue yhdistyivät viime heinäkuussa henkilöstöjärjestelyjen vuoksi. Otimme 

siis puolen vuoden ”varaslähdön” kokonaisuudessaan vasta vuoden vaihteessa tulossa olleen 

organisaatiouudistuksen osalta. Samanaikaisesti uuden, suuremman alueen alueohjaajat, 

eriytyivät kumpikin omaan toimialaansa eli keskittyivät joko vapaaehtois- tai 

palkallisenpuolen avustajatoimintaan. Tämä oli varsin tervetullut muutos, nyt kummankin 

osa-alueen toiminnoilla on potentiaaliset mahdollisuudet syventyä ja kehittyä eteenpäin. 

Kuitenkin olemme molemmat kaikkien avustajien käytettävissä, olipa avustaja sitten 

suuntautunut kumpaan avustamiseen tahansa. 

Niin sanotussa etätoimistossa työskennelleelle alueohjaajalle uudistuksena tuli myös työparin 

saaminen. Samalla kun Loimaan toimisto lopetettiin, toimistotila Astrum-keskuksessa 

Salossa muutettiin vähän tilavammaksi, kahdelle työntekijälle sopivaksi. Toki edelleen 

palkallisen puolen alueohjaaja liikkuu paljon kotikäynneillä asiakkaiden luona, joten ihan 

hirmuisen paljoa emme kuitenkaan yhtä aikaa paikalla ole. Ja alue on maantieteellisesti aika 

laaja, niin myös matka-aikaa kertyy. Alueen laajuudesta kertoo myös selkeä murre-ero; 

esimerkiksi Yläneellä puhutaan hyvinkin erilaisella nuotilla kuin Särkisalossa. Toisaalta 

myös alueissa on myös eroja sen suhteen, mitä palveluamme missäkin suositaan. 
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Avustajakursseilla puhujina olivat yhteistyökumppanit ja itse avustajan hommia tekevät.  

Tässä Anna-Liisa Frilander. 

 

 

TANJA-MARIA LAAKSO 
 

Kauppa-apuna toimiminen alkoi tammikuussa 2015 yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. 

Kauppa-apuna toimii vapaaehtoinen avustaja, joka luotsaa muutaman henkilön ryhmän 

isomman kaupan läpi ja avustaa asiakkaita ostosten teossa ja kassalla ostosten 

pakkaamisessa.  Erilaisissa liikuntapalvelukeskuksen sekä eri seurojen että yhdistysten 

liikunta- ja vapaa-ajan ryhmissä on mukana useita vapaaehtoisia avustajia. Nämä 

vapaaehtoiset avustajat ovat erittäin innolla monessa mukana.  

Yksittäiset saattokeikat mm. lääkärille, sairaalaan, terveyskeskuksiin, apteekkiin, 

kauppoihin yms. ovat merkittävä osa vapaaehtoisten avustajien toimenkuvaa. Toisinaan myös 

erilaiset festarit, teatteri ja liikuntatapahtumat tuovat mukavaa vaihtelua keikkatarjontaan. 

Vakituisia kerran viikossa saman asiakkaan luona käyviä vapaaehtoisia avustajia kaivataan 

toimintaan paljon.  Ihmisten lisääntynyt yksinäisyys sekä arjessa pärjäämisen vaikeutuminen 

näkyvät työssämme hyvin. 
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SONJA OVASKAINEN 
 

Oli aika shokki aloittaa koko homma.. Kun aloitin kesällä, oli todella hiljaista ja ihmettelin 

pitkään, että mihin saan aikani kulumaan. Syksyä kohden homman kuva selkiintyi ja 

ymmärsin mihin työtunnit kuluvat.  

Minun kohdallani organisaatiomuutos aloitettiin jo kesällä. Vanhasta toimintamallista ei ole 

kokemusta, mutta luulen, että palkka- ja vapaaehtoispuolen eriyttäminen oli oikea päätös. 

Tuntuu, että pala- ja vapatiimeillä asiat kulkeutuvat hyvin omissa tiimeissä. Mutta tieto on 

kuitenkin kaikille yhteistä ja vaikka vapa- ja palatiimeillä työnkuva on aika eri, ollaan silti 

hyvin lähekkäin.  

Jos itseni kohdalla mietin, luulen, että aika paljon helpompi ja selkeämpi oppia ”pelkästään” 

vapapuolen asiat. Toki, myös palkkapuolen perusasiat pitää tietää, mutta helpompi sisäistää 

toinen osa-alue syvemmin.  

Tunnelmat yleisesti ottaen on ollut ihan huimat! Todella paljon oppinut uutta ja saanut 

entistä enemmän rohkeutta ottaa uusiin ihmisiin kontaktia, itsevarmuutta esiintymiseen.. 

Järjestötoiminta on ollut aika pimennossa tähän asti minulta, mutta tämän homman kautta 

silmät ovat avautuneet niin moneen suuntaan, että vaikea edes käsittää. Toiminta on todella 

laajaa, yhteistyökumppaneita hurjan paljon..  

Vuoden vaihde oli raskasta aikaa, mutta vahvana työyhteisönä se ei ikinä näkynyt ulospäin. 

Jokainen antoi oman lisäpanoksensa ja työnlaatu pysyi erinomaisena, niin kuin aina.  

Arvostan suuresti, että meillä kaikilla on mahdollisuus kouluttautua ja kehittyä omassa 

työssä. Saamme rohkeasti ehdottaa uusia asioita ja ne otetaan myös vastaan.  

Odottelen innolla mitä tämä kevät ja kesä tuo vielä tullessaan! Nyt vihdoin vähitellen todella 

päässyt työnkuvaan kiinni ja toivon, että pystyisin antamaan parhaan mahdollisen panoksen 

omaan sekä yhteiseen toimintaan. 

 

MIRVA VENERANTA 
 

Vuosi 2015 oli kasvunaikaa koko Satakunnan alueella. Porissa ja Keski-Satakunnassa 

Avustajakeskus oli vakiinnuttanut paikkaansa. Pohjois-Satakunnassa Avustajakeskuksen 

toiminta lähti hyvin käymään ja vuoden yhteistyö tuotti ison kasvun varsinkin 

henkilökohtaisen avustajan välityksissä. Loppuvuodesta 2015 saimme vahvistusta 

Satakunnan alueelle, kun Viljanen Jenni aloitti palkallisen puolen alueohjaajana. 

Vuoden aikana järjestimme alueella erilaisia koulutuksia. Vakiintuneet pidemmät 

vammaisavustajakurssit olivat Porissa ja Harjavallassa. Uutena koulutuksena kokeilimme 

päivän mittaisia lyhyt-vammaisavustajakursseja, joista Satakunnan ensimmäinen oli 

Karviassa. Nämä lyhyt-koulutukset ovat saaneet positiivisen vastaanoton ja sopineet niille 

avustajille, jotka haluavat nopeasti tiiviin tietopaketin avustamisesta. Avustajille tarjottiin 

myös keväällä Porissa järjestettävä ergonomia-päivä sekä syksyllä ergonomia-illat, joita on 

vaihtelevasti eri alueilla. Syksyllä 2015 ergonomia-ilta oli Kankaanpäässä.  

Toukokuussa 2015 vapaaehtoiset avustajat viettivät virkistyspäiväänsä Sonnitalissa, 

Mynämäellä. Päivä oli aurinkoinen, mutta tuulinen. Piha-alueelle oli järjestetty erilaisia 

toimintapisteitä, saimme nauttia myös yllätysesiintyjistä sekä hyvästä ruoasta. 

Marraskuussa 2015 Avustajakeskus järjesti perinteeksi muodostuneen matkan 
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Apuvälinemessuille, Tampereelle. Matkat ovat sujuneet mukavasti nauru raikuen samassa 

linja-autossa sekä Rauman seudun että Porin seudun avustajien kesken. 

Avustajakeskukselle vuosi 2015 oli myös arvotyöskentelyn aikaa. Pohdimme arvoja, jotka 

ohjaisivat toimintaamme. Kysyimme arvoja myös ulkopuolisilta henkilöiltä mm. 

yhteistyökumppaneiltamme. Loppuvuoteen mennessä saimme kiteytettyä työmme 

merkittävyyden, arvot, jotka kuvaavat ja ohjaavat toimintaamme.  

 

JENNI VILJANEN 
 

Viime vuoden marraskuussa aloitin suurella mielenkiinnolla alueohjaajan tehtävät. 

Loppuvuosi kului nopeasti pää pyörällä uusista asioista ja uusista ihmisistä. Uutena tekijänä 

minusta tuntui, että sähläämiseen meni kaikista eniten aikaa. Asioiden opettelu on siis 

ottanut ja ottaa edelleen aikaa, kun niitä opettelee aidolla kiinnostuksella. Tahtotilani on 

loistava! Teen tätä työtä tunnollisesti ja siten, että ihmisten on helppo lähestyä minua asiassa 

kuin asiassa. 
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Lehtijuttuja meistä oli useissa lehdissä vuoden aikana. 

 



   

 37  

TARJA VASAMA ja SARI NIKULA 
 

Vuosi 2015 oli toiminnassamme jälleen kerran kehityksen vuosi. Rekisteriohjelmaa 

kehitettiin paremmin tarpeita vastaavaksi, kotisivujen mahdollistama yhteydenottolomake 

löysi käyttäjänsä, puhelinjärjestelmän keskittäminen yhdelle päivystäjälle yms. Tämä 

vapautti meille työntekijöille enemmän aikaa kehitystyöhön. Paljon hyviä ajatuksia kokeiltiin 

ja toteutettiin käytäntöön. 

Turun seudulla ja lähikunnissa on vuoden 2015 aikana yhä useampi työnantaja saanut 

kunnalta mahdollisuuden ottaa tuetun palvelun käyttöönsä. Tämä on kasvattanut 

työsuhteiden kestoa, kun mukana työsuhteessa on myös kolmastaho. Pystymme puuttumaan 

mahdollisiin työsuhteen ongelmakohtiin puolueettomasti ja nopeasti ja olemme saaneet tästä 

hyviä tuloksia. Olemme voineet paremmin oheistaa työnantajia etsimään sijaisia ja uusia 

avustajia myös kotisivujemme kautta. Tämä mahdollisuus on otettu hienosti vastaan. 

Vastaavasti olemme saaneet työnhakijat innostumaan oman osaamisensa mainostamisesta.  

Vuoden aikana on yhä enemmän avustajat oivaltaneet oman aktiivisuuden merkityksen. 

Heistä yhä useampi on vuoden aikana käyttänyt mahdollisuutta mainostaa itseään 

työntekijänä kotisivujemme kautta. Tämä on tuonut uusia ulottuvuuksia avustajien työnhakuun. 

Avustajat lähettävät haluamansa mainoksen alueohjaajalle, joka laittaa tiedot 

kotisivuillemme ja verkkoon. Sivuilta työnantajat pääsevät katsomaan työnhakijoita oman 

salasanansa kautta. Heille on sivuilla myös tietoa ajankohtaisista asioista.  

Suuri joukko työnantajista toimii Turun seudulla edelleen ns. normaalina työnantajana. 

Tällöin he itse hoitavat työvuorolistat, palkanlaskennan ja lakisääteisten vakuutusten ym. 

asioiden hoidon.  Nämä työnantajat ovat olleen yleensä meihin yhteydessä, kun tulee 

kysyttävää mahdollisesta sijaisen hankinnasta (kesälomalle tai sairauslomalle) tai tarvitaan 

neuvoa esim. loma-ajan määräytymisessä tai lomarahan laskemisesta.   

Vuoden aikana on järjestetty infoja, tapaamisia ja koulutuksia niin työnantajille, kuin 

avustajille ja ammattihenkilöille. Esim. Uusien avustajien kuukausittaiset Avustajainfot ovat 

saaneet Turun seudulla suuren suosion. Avustajantyöstä on ollut parhaimmillaan 

kuuntelemassa monta kymmentä henkilöä samanaikaisesti. Välillä tilaisuuksissa on ollut 

mukana myös työnantajia. Näistä erillisiin kahdenkeskisiin keskusteluihin on osallistunut 

noin 90% kävijöistä. Osa heistä on ollut kiinnostunut myös vapaaehtoistoiminnasta. Henkilöt, 

jotka ovat olleet mukana infossa, mutta eivät ole jääneet Avustajakeskuksen rekisteriin, ovat 

meille myös arvokkaita, koska heidän mukana on mennyt tietoa meistä mahdollisille uusille 

avustajille ja asiakkaille. Nämä tilaisuudet ovat erinomaisia markkinointitapahtumia 

Avustajakeskuksen toiminnasta. 

Avustajienryhmä kokoontui Turun suunnalla säännöllisesti vuoden 2015 aikana. Tapaamiset 

järjestettiin Avustajakeskuksen tiloissa. Tapaamisen vetäjinä on palkallista- ja 

vapaaehtoistyötä tekevät avustajat. He ovat toimineet ryhmän vetäjinä jo useamman vuoden 

ajan. Avustajien suuri tapaaminen 2015 tapahtui Apuvälinemessujen merkeissä Tampereella, 

johon menimme monen linja-auton voimin. Mukana messuilla oli myös työntekijöitä, 

työnantajia ja lihastautiyhdistyksenväkeä.  

Työntekijöiden arkityön lisänä oli uuden organisaatiomuutoksen mukana tuomat 

muutoksentuulet. Tämä toi työhömme ja toimintaamme uusia ajatuksia, joka oli 

mielenkiintoista ja avartavaa. Kehitimme uutta organisaatiomallia ja kokeilimme sen 

toimivuutta. Uusi toimintamalli vapauttaa työntekijöiden ajatukset ja ideat keskitetysti 

erikseen palkalliseen puoleen tai vapaaehtoistoimintaan. Tämä selkeyttää ja antaa enemmän 
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resursseja molemmille puolille. Vaikka henkilökunta on selkeästi jaettu eri työtehtäviin on 

yhteistyö kuitenkin vahvaa. 

Vuoden 2015 aikana kiteytimme arvomme esille. Meille tutut jutut tuli muutaman 

pohdintapäivän ja kyselyjen jälkeen selkeästi kirjoitettua paperille ja näin kaikkien näkyville. 

Olimme tähän työhön erittäin tyytyväisiä ja pystymme nyt esittelemään Avustajakeskuksen 

Arvot. Arvoihin kiteytyy koko toimintamme ja jokainen meistä ja teistä on osallistunut niiden 

tekemiseen.  

 

 

 

Avustajakeskus kiittää kaikkia toiminnan 
mahdollistaneita! 

 
Yhteistyötä yli rajojen 

 

 

Kuvassa takana vasemmalta: Sirke Salmela, Sari Nikula, Anne-Ly Trei, Jenni Viljanen, 

Krista Hellén, 

Ullla-Maija Lind, Jasmin Toropainen, Sanna Hyrynsalmi ja Sergej Kushnir. 

Edessä vasemmalta: Jaana Vikstedt, Pirjo Rissanen, Olga Pukki, Mirva Veneranta, Tarja 

Vasama ja Krista suosaari 
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LAATUKÄSIKIRJA 
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Mitä laadulla tarkoitetaan? 
 

”Laatu on kaikki ne ominaisuuden ja piirteet, jotka tuotteella tai palvelulla on ja joilla 

se täyttää asiakkaan odotuksia, vaatimuksia tai tottumuksia, olivatpa ne ilmaistuja 

tai piilossa olevia” (Pesonen 2007, 36). Laadun tarkastelua voidaan tehdä myös 

asiakkaan, palveluhenkilöstön, toteuttajan, tuottajan, kunnan, alueen, valtakunnan 

tai kansainvälisen tason tarkasteluna. Laatua voidaan tarkastella johtamisen, 

palveluiden tuottamisen tai käyttäjän näkökulmista. (Nurmi-Koikkalainen 2009, 43.) 

Laatu käsitteenä on sopimuksenvarainen käsite, eri kulttuureissa ja eri aikakausina 

voidaan laatu-sanalle antaa erilaisia merkityksiä. Laatuun käsitteenä liittyy vertailu, 

palvelua tai tuotetta arvioidaan suhteessa toiseen tuotteeseen tai palveluun. Erityisen 

haastavaa on laadun käsitteen määrittely palvelualalla, palvelualan hyvä laatu ja sen 

kokeminen on asiakkaalle aina yksilöllistä. 

Määrittelyä tehtäessä onkin päätettävä, mistä ja 

kenen näkökulmasta määrittely tehdään.  (Mäki 2004, 

73; Pesonen 2007, 36.) 

 

Laatu on toiminnan ja sen tulosten ominaisuus, mutta 

laatu voi olla myös organisaation ja sen 

toimintajärjestelmien ominaisuus.  Laadulla 

tarkoitetaan siis tarpeiden, tavoitteiden, tarkoituksen 

ja vaatimusten mukaisuutta. (Harju 2004, 55-56.) 

Laatua voidaan mitata ja verrata asiakkaiden 

tarpeisiin, vaatimuksiin ja odotuksiin; toiminta on 

laadukasta jos asiakas on tyytyväinen saamaansa 

tuotteeseen. Pelkkä sisäisen toiminnan tehokkuus ja 

virheetön tuote ei täten takaa laadukkuutta, vaan 

laadun arviointiin tarvitaan aina ulkopuolisen 

arvioijan, asiakkaan näkemys. (Lecklin 1999, 22.) Laatua voidaan arvioida 

vertaamalla palveluprosessia ja sen lopputulosta odotuksiin (Grönroos 2009, 99). 

Ongelmalliseksi laadun mittaamisen tekee se seikka, että eri yksilöiden välillä laadun 

mittapuu vaihtelee suuresti. Laadun parantamisen näkökulmasta käsitteen ”laatu” 

määritteleminen on välttämätöntä, jos laatua ei voi mitata, kuinka voidaan erottaa 

hyvä laatu huonosta? (Lipponen 1993, 33-34.) Laatu on määriteltävä samoin kuin 

asiakkaat sen määrittelevät, muutoin voidaan päätyä vääriin toimenpiteisiin ja 

päädytään hukkaamaan aikaa ja rahaa (Grönroos 2009, 100).  

 

Valitut ominaisuudet, joilla laatua määritellään, ovat laatukriteereitä. 

Laatuindikaattorit ovat niitä kriteereitä, joiden muutosta voidaan seurata. 

Kriteereillä kuvataan arvioitavan toiminnan jotain ominaisuutta. Kriteerien tulee olla 

sellaisia, joihin toiminnassa pystytään vaikuttamaan, ja kriteerien avulla pitää pystyä 

erottamaan hyvä toiminta huonosta. (Nurmi-Koikkalainen 2009, 43.) 

 

Palvelut ovat aina prosesseja, joissa tuotanto ja tuotteen kulutus tapahtuvat 

samanaikaisesti. Prosessi on subjektiivisesti koettava, ja palvelun tuottaminen on 

aina asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen vuorovaikutusprosessi. (Grönroos 2000, 
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62-63.) Palvelun laatu sisältää täten kaksi ulottuvuutta; teknisen eli 

lopputulosulottuvuuden ja toiminnallisen eli prosessiulottuvuuden. Asiakkaalle on 

tärkeää, mitä he saavat vuorovaikutuksessaan palveluntuottajan kanssa (prosessin 

tekninen laatu), tämä usein tiedostetaankin, ja luullaan, että lopputuloksen tekninen 

laatu riittää takaamaan palvelun laadukkuuden. Asiakkaan laatukokemukseen 

vaikuttaa kuitenkin myös se, miten prosessin lopputulos toimitetaan hänelle 

(prosessin toiminnallinen laatu). Asiakkaan 

kokema kokonaislaatu on näiden kahden, 

toiminnallisen ja teknisen laadun summa 

(Grönroos 2009, 101-103.) 

 

Laadun määrittely on henkilökohtaista, 

samanlainen tulos tai palaute merkitsee eri 

asioita eri henkilöille. Näin pyrittäessä 

laadukkaaseen työhön, on työn tavoitteiden asettaminen haastavaa ilman, että 

laadulle on olemassa selkeästi määritellyt ja dokumentoidut määritteet. 

Laatukäsikirja osana laatujärjestelmää 
 

Laatukäsikirja on työväline, jolla kaikille organisaation jäsenille saadaan 

käsitettäväksi organisaation tavat tehdä jokin tietty toiminta. Laatukäsikirjan avulla 

kuvataan organisaation tavat toimia, ja laatukäsikirjan tarkoituksena on olla 

ohjenuorana kaikkien organisaation jäsenten työskentelylle. (Thorpe&Sumner 2004, 

63.)  Laatukäsikirjaa voidaan hyödyntää myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä. 

Hyvin toteutetusta laatukäsikirjasta löytyy organisaation toimintakäytännöt 

erilaisiin tilanteisiin. (Holma ym, 2001, 58; Komulainen 2005, 11.)   

 

Laatukäsikirjassa kuvataan organisaation laatua koskevat käytännöt, vastuut, 

menettelytavat ja resurssit. Laatukäsikirja on siis organisaation laatutyön 

menettelytapojen käsikirja. Laatukäsikirjan tulee olla organisaation tarpeita 

vastaava ja ”oman näköinen”. Laatukäsikirjasta tulee selvitä niin organisaation 

sisäiselle henkilöstölle kuin sidosryhmillekin organisaation laatupolitiikka. (Outinen 

ym. 1999, 137.)  Laatukäsikirjan tulee olla aina dokumentoitu, ja sen tulee olla 

kaikkien niiden organisaation jäsenten käytettävissä, jotka sitä tarvitsevat. 

Laatukäsikirjan tulee olla aina ajantasainen ja sen käyttö pitää olla järjestelmällistä. 

Laatukäsikirjan ylläpito ja ajan tasalla pitäminen täytyy olla jonkun yksilön tai 

työryhmän vastuulla. Myös laadun suhteen organisaation pitää varautua muutoksiin, 

ja myös laatukäsikirjan täytyy pysyä samassa tahdissa näiden toiminnassa 

tapahtuneiden muutosten kanssa. (Persse 2006, 142-143.)   

 

Laadunhallintajärjestelmä on toiminnan ohjausta siten, että toiminnan kohteena 

oleva asiakas on tyytyväinen saamaansa tavaraan tai palveluun. Järjestelmän 

tarkoituksena on tuottaa tietoa, jonka pohjalta asianomaiset henkilöt tekevät 

johtopäätöksiä ja reagoivat tarvittaessa. Laadunhallintajärjestelmä vaatii olemassa 

olevaa toimintaprosessia toiminnan parantamiseksi.  
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Kuvio 1. Laadunhallintajärjestelmän ketju (Pesonen 2007, 50-51). 

 

Jos organisaatio haluaa väittää, että sillä on olemassa käytössä oleva 

laadunhallintajärjestelmä, on se kuvattava ja sen mukaisesti on myös toimittava. 

Muutoin laadunhallinta on sattumanvaraista. (Pesonen 2007, 51-52.) 

Laatujärjestelmästä ei kuitenkaan ole syytä tehdä liian raskasta ja toiminnoista 

erillistä, muutoin on vaarana, että laadunhallintajärjestelmä jää käytännölle 

vieraaksi (Lecklin 1999, 35). 

 

Laadunhallintajärjestelmä kootaan usein laatukäsikirjaksi. Laatukäsikirjan 

lähtökohtana on hyvä pitää organisaation omia tarpeita, sisältö ja rakenne on hyvä 

suunnitella tarpeita mahdollisimman hyvin palvelevaksi. Hyvä laatukäsikirja on 

työväline, ja se toimii käytännön apuvälineenä toimintaan perehdyttämisessä ja työn 

tekemisessä. (Lecklin 1999, 36-37.) Laatukäsikirjasta voi laatia myös useampia 

versioita; itselle apuvälineeksi esimerkiksi ohjaukseen ja perehdyttämiseen, 

asiakkaille esimerkiksi markkinoinnin työvälineeksi ja verkostoille yhteistyön 

ohjaamiseen (Mäkisalo 2003, 178). Laatukäsikirja tekee organisaation toiminnasta 

läpinäkyvämpää ja lisää toiminnan avoimuutta. Laatukäsikirja voi osaltaan auttaa 

hahmottamaan organisaation kokonaisuutta niin ulkopuolisille tahoille kun 

organisaation jäsenillekin. (Holma ym, 2001; Komulainen, 2005, 10.) 

 

Laatukäsikirjan tulee olla laadittu siten, että se on niiden tahojen käytettävissä ja 

ymmärrettävissä, joita sen sisältö koskee. Useimmiten laatukäsikirjoja näkee 

toimistojen hyllyillä mapeissa, ja niistä on selkeästi nähtävillä, että niitä ei olla 

käytetty arkipäivän työssä. Laatukäsikirjan tulee olla laadittu käytettävyys 

huomioiden, ja sen käytön on tuotava lisäarvoa käyttäjälleen.  

 

 

 

1.Toiminnasta 
kerätään tietoa

2.Saatu tieto 
analysoidaan

3.Analysoidusta 
tiedosta tehdään 
johtopäätöksiä

4.Johtopäätöksistä 
siirrytään päätöksiin 

->mahdollinen 
toimenpide

5.Päätökset 
toteutetaan

1.Tehtyjen 
toimenpiteiden 

tulokset arvioidaan
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Historia ja esittely 
 

Avustajakeskuksen toiminnan kuvaus 
 

Avustajakeskus on toiminut vuodesta 1994 alkaen vammaisten ja 

pitkäaikaissairaiden avustajavälityksen parissa. Toiminta sai alkunsa Turun seudun 

lihastautiyhdistyksen hallituksen kokouksesta, jossa mietittiin, miten yhdistyksen 

jäseniä voisi tukea paremmin osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Silloin nousi 

idea vapaaehtoisista avustajista, jotka voisivat mahdollistaa osallistumisen. 

Vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi yhdistys haki Raha-automaattiyhdistykseltä 

projektirahoitusta. Rahoitus onnistui ja ensimmäisen projektin myötä vahvistuivat 

tavoitteet avustajien kouluttamisesta ja avustajavälityksestä lihastautia sairastaville 

sekä muille apua tarvitseville. 

Yhteistyökumppaneiksi projektiin saatiin mukaan Turun kaupunki, Polioinvalidit 

ry:n Varsinais-Suomen osasto, Turun CP-yhdistys ry ja Turun Seudun Invalidit ry. 

Projekti piti sisällään vapaaehtoisten avustajien koulutuksen, välityksen ja 

neuvonnan. Rahoitusta saatiin osin Turun kaupungilta ja osin RAY:ltä. Projektin 

loppumisen jälkeen 1999 alkaen toiminnan rahoitukseen saatiin RAY:n kohdennettu 

avustus ja Turun kaupunki rahoitti loppuosan. 

Vakka-Suomen alueella vapaaehtoisuuteen perustuva avustajavälitystoiminta alkoi 

uuden projektin aikana vuonna 2000. Mukaan projektiin tulivat tuolloin Laitila, 

Uusikaupunki, Mynämäki, Eura ja Rauma. Projektin päätyttyä 2003, kunnat 

halusivat jatkaa toimintaa hyvien tulosten vuoksi. Vuonna 2002 käytiin neuvotteluja 

toiminnan aloittamiseksi myös Salon kanssa, mutta koska lisärahoitusta ei RAY:ltä 

saatu, toiminta ei käynnistynyt siellä vielä silloin. 

Vapaaehtoisten avustajien välityksen rinnalla Turussa tehtiin pienimuotoisena 

palkallista välitystoimintaa. Vapaaehtoisten joukosta löydettiin innostuneita 

avustajia myös 

palkkatyöhön. 2000-luvun alussa huomattiin, että palkallisen toiminnan jatkuva 

kasvu vaati lisää resursseja. Vammaispalvelulain muutos tuli tietoon vuonna 2006, ja 

Avustajakeskus haki hankerahoitusta RAY:ltä. Rahoitus myönnettiin vuosille 2007-

2011. Sen kautta Avustajakeskus pystyi kehittämään toimintaansa ja luomaan 

erilaisia myytäviä palveluja kunnille. Avustajakeskuksen tavoitteena on ollut 

toiminnan alusta alkaen ja jatkossa toimia asiantuntijaorganisaationa avustamiseen 

liittyvissä asioissa Turun seudun lihastautiyhdistys ry:n toimialueella. Toimialue 

ulottuu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan alueille. 
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Avustajakeskuksen yhteistyökumppanit 
 

Avustajakeskuksen toiminnan kehittyminen ei olisi ollut mahdollista ilman 

säännöllistä yhteistyötä muiden 

toimijoiden kanssa. Lähes kaikki 

toiminta-alueiden vammais- ja 

kansanterveysjärjestöt ovat 

hiljalleen tulleet mukaan 

yhteistyöhön. Toimijoiden kautta 

Avustajakeskus on voinut tiedottaa 

toiminnasta suoraan apua 

tarvitseville ja saanut lisäksi 

järjestöiltä asiantuntijatietoa 

koulutuksiinsa. 

Yhteistyö Turun liikuntatoimen 

kanssa toiminnan on ollut erityisen 

merkittävää toiminnan laajenemisen kannalta. Avustajakeskuksen vapaaehtoiset 

ovat avustaneet liikuntatoimen ryhmissä ja liikuntatoimi on puolestaan antanut 

Avustajakeskukselle tiedotus- ja koulutusapua. Esimerkiksi uintiavustajakoulutus 

räätälöitiin liikuntatoimen kanssa Avustajakeskuksen tarpeiden mukaiseksi. 

Tärkeässä roolissa ovat olleet myös kuntien sosiaalitoimet ja kotihoitoyksiköt, joiden 

kautta on tavoitettu uusia asiakaskuntia. 

Vuosien varrella Avustajakeskus on tehnyt erilaisia tempauksia myös oppilaitoksiin. 

Yhteistyön kautta on saatu lopputöiden tekijöitä, harjoittelijoita ja uusia avustajia. 

Avustajakeskus on järjestänyt myös erilaisia koulutuskokonaisuuksia oppilaitoksille. 

Turun kristillisen opiston kanssa opintokokonaisuuksia on järjestetty yli kymmenen 

vuoden ajan. Yhteistyöverkoston laajuus on mahdollistanut laadulliset koulutukset ja 

asiantuntijuuden avustamiseen liittyvissä asioissa. 

 

Vapaaehtoistoiminnan kuvaus 

Avustajakeskus välittää vapaaehtoisia avustajia liikunta-, näkö- ja 

kehitysvammaisille, muistisairaille sekä muihin edellä mainittuihin ryhmiin 

verrattavissa oleville vammaisille tai pitkäaikaissairaille. Avustajia on välitetty 

erilaisiin tarpeisiin; lääkärikäynneille, kauppareissuille, teatteriin, harrastuksiin ja 

monenlaiseen muuhun vapaa-ajan toimintoon. Asiakas korvaa avustajan tehtävässä 

aiheutuneet kulut, kuten esimerkiksi teatterilipun. Lisäksi asiakas maksaa 

avustajalle seitsemän euron kulukorvauksen. Avustajakeskuksen avustajilla on 

vakuutus vapaaehtoistyön aikana. 

Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminnan tarve on pysynyt vakaana. 

Välityspuheluita otetaan vastaan keskimäärin viisi välityspäivän aikana. 

Vapaaehtoistehtäviä tehtiin Avustajakeskuksen kautta vuonna 2015 noin 12000. 
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Avustajakeskuksen palvelumyynti 
 

Tuettu työnantajuus- palvelu 
Tuetussa työnantajuudessa työnantaja saa tukea, ohjausta ja neuvontaa 

työsuhteeseen heti avustajan rekrytointivaiheessa. Avustajakeskuksen työntekijä on 

aina mukana työsopimusta solmittaessa. Työntekijä käy osapuolten kanssa 

työsopimuksen kohta kohdalta läpi ja kertoo työsuhteen ehdoista. Avustajakeskuksen 

työntekijä auttaa tarvittaessa esimerkiksi työvuorojen laadinnassa. Tuettu 

työnantajuus- palveluun kuuluu myös lain vaatimien työnantajuusvelvotteiden 

hoitaminen, kuten vakuutus-, vero- ja palkanlaskentaan liittyvissä asioissa. 

Akuutti sijaisvälitys 
Akuutti sijaisvälitys pyrkii vastaamaan äkilliseen henkilökohtaisen avun 

sijaistarpeeseen. Kunta arvioi palvelun tarpeen asiakkaalle ja tekee päätöksen sen 

myöntämisestä. Akuutti sijaisvälitys on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi ja 

joustavaksi palveluksi. Päivystysnumero palvelee maanantaista perjantaihin klo 

08.00-15.00 sekä viikonloppuisin klo 08.00-12.00. Päivystysnumeroon soittamalla 

sijainen saapuu viimeistään kahden tunnin kuluttua soitosta. Vuonna 2012 akuutti 

sijaistarve oli 113 vuorokautta. Asiakkaita oli yhteensä 26. Avustajakeskuksen 

päivystävä sijainen saa 20 euron päivystyspalkkion sekä varsinaisesta työajasta 

tuntipalkan kyseisen kunnan määrittelemän tuntipalkan mukaisesti. 

 

 

Arvot, toimintaperiaatteet ja 

tavoitteet 
 

Arvotyöskentely 2015 

Päätimme 2014 edetä arvotyöskentelyssä 

vuoden 2015 aikana siten, että saisimme 

kirjatuksi toimintaamme ohjaavat arvot. 

Tavoitteenamme oli, että kirjatut arvot 

kirkastavat myös ulkopuolisille ne 

periaatteet, minkä perusteella toimintaamme 

toteutetaan. Arvojen kirjaaminen on myös 

henkilöstön työtä ohjaava ja määrittelevä 

toimintatapa. Kirjatut arvot antavat myös 

selkärangan prosessityöskentelylle, mitä 

tehostettiin vuoden 2015 aikana kirjaamalla 

kaikki Avustajakeskuksen toiminnot 

prosessikuvauksiksi.  

•Olemme väylä osallisuuteen 

Avustajakeskus on monella tapaa väylä 

osallisuuteen. Kauttamme mielekästä työtä 

etsivät henkilö voi löytää itselleen vapaaehtoistyötä, jonka kautta hän voi kokea 

osallisuuden ja hyödyllisyyden tunnetta. Työtä etsivä voi kauttamme löytää työtä. 
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Vammaiselle henkilölle toimintamme kautta avautuu monia mahdollisuuksia 

osallistua yhteiskunnan toimintoihin avustajan avulla. Väylää sanana haluttiin 

käyttää siitä syystä, että se kuvaa sitä mahdollisuutta, minkä Avustajakeskus 

toiminnallaan antaa. Väylä sanana kuitenkin kuvaa myös sitä, että myös 

osallistujalla on vastuu ja vapaus tehdä omat ratkaisunsa, Avustajakeskus toimii 

mahdollistajana. Väylä sanana kuvaa siis myös valinnanvapautta ja yksilöllisyyttä.  

 

•Palvelemme ammatillisesti ja tekemisen iloa kunnioittaen 

Avustajakeskus on asiantuntijaorganisaatio. Henkilökunnan asiantuntemusta ja 

osaamista kehitetään jatkuvasti ja usealla saralla olemme edelläkävijä 

vammaispalveluiden saralla. Myös vapaaehtoistoiminnan organisoinnissa 

Avustajakeskus on panostanut sen ammatilliseen hallinnointiin ja tuottamiseen. 

Panostamme myös avustajiemme koulutukseen ja kehittymiseen. Tekemisen ilo on 

arvo itsessään. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että Avustajakeskuksessa työskentelee 

omaa työtään arvostava henkilöstö. Myös työhyvinvointiin panostetaan. 

Avustajakeskus pyrkii toiminnallaan vahvistamaan myös avustajien jaksamista ja 

työssä kehittymistä mahdollistamalla osallistumisen vertaistapaamisiin, koulutuksiin 

yms työtä tukeviin toimintoihin.  

 

•Toimimme tuloksellisesti jatkuvuuteen ja ihmislähtöisyyteen perustaen 

Avustajakeskuksen periaatteena on olla toiminnoiltaan läpinäkyvää. 

Toimintaperiaatteena on aina toimia tavoitellen positiivisia tuloksia niin yksilöllisellä 

kuin laajemmassakin mittakaavassa. Avustajakeskus asettaa vuosittaiset tavoitteet, 

joiden toteutumista seurataan toimintavuoden aikana ja tehdään tarvittaessa 

toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Avustajakeskuksen toiminta ei ole 

taloudellisesti voittoa tavoittelevaa, mutta toiminnan tavoitteena on olla taloudellista 

ja resurssit mahdollisimman tehokkaasti hyödyntävää. Avustajakeskuksen 

tavoitteena on tuottaa palveluita asiakas (avustaja, yhteistyökumppani ja vammaiset 

henkilöt) keskiössä tasa-arvoisesti ja puolueettomasti. Avustajakeskuksen 

toimintaperiaatteena on arvojen mukaisesti kehittää palveluita siten, että projektien 

ja kehittämishankkeiden tavoitteena on tuottaa palveluita, joita pystytään jatkamaan 

myös projektirahoituksen päättymisen jälkeen.  

 

 

•Osaamme ja onnistumme yhdessä 

Avustajakeskuksen toiminta ei olisi mahdollista ilman laajaa yhteistyöverkostoa. 

Avustajakeskuksen perustoiminnot tuotetaan aktiivisessa yhteistyössä alueen 

vammaisjärjestöjen, kuntien, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. 

Avustajakeskuksen arvojen mukaisesti toimimme paikallisesti ja kansallisella tasolla 

siten, että pyrimme jakamaan osaamistamme myös muille toimijoille ja myös 

hyödynnämme muiden toimijoiden osaamista aktiivisesti.  
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Henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka 

 

Henkilöstöhallinto 

 

Pätevyys 

Rekrytoinnin yhteydessä selvitetään, että henkilöstön osaaminen ja taidot täyttävät 

työn vaatimukset. 

 

Perehdyttäminen ja ohjaus 

Johto/toiminnanjohtaja tarkistaa, että suorittavissa tehtävissä työskentelevät uudet 

työntekijät saavat riittävän perehdyttämiskoulutuksen. Perehdyttämiskoulutuksesta 

on erillinen aineisto, jota päivitetään ja parannetaan sitä mukaa, kun organisaatiossa 

tapahtuu muutoksia tai menetelmät kehittyvät. 

Uudet työntekijät saavat tarvittaessa henkilökohtaisen ohjauksen. 

 

Koulutus 

Perustana on osaava ja työhönsä motivoitunut henkilökunta. 

Henkilökuntaa lisäkoulutetaan ilmenevien lisätarpeiden mukaan, jotta voimme 

vastata paremmin asiakkaiden ja toiminnan tarpeisiin. 

Johto/toiminnanjohtaja arvioi saamansa informaation perusteella henkilöstön 

tarvitseman lisäohjeistuksen ja/tai koulutuksen. Koulutukselle etukäteen asetettujen 

tavoitteiden mukaan arvioidaan suoritettujen toimenpiteiden tehokkuutta. 
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Jaksaminen 

Henkilöstön jaksamista seurataan ja työkuormitus otetaan huomioon töiden 

suunnittelussa. Laatukoulutuksella ja tiedottamisella parannetaan henkilöstön 

tietoisuutta tehtäviensä merkityksestä. 

Oman ammattitaidon kehittäminen on tärkeää sosiaali- ja terveysalalla. Johto tukee 

työntekijöiden ammatillista lisäkoulutusta, kun se katsotaan tarpeelliseksi. 

Henkilöstön työssä jaksamiseen on kiinnitetty huomiota. Hyvinvoiva työyhteisö on 

meille tärkeä asia ja olemme valmiit tekemään työtä sen eteen. Työntekijöillä on 

käytössään työtä helpottavia välineitä ja ohjelmia. Hankituilla välineillä ja ohjelmilla 

on pyritty parantamaan tiedon kulkua, osallisuutta sekä työn helpompaa tekemistä 

riippumatta työn suorittamispaikasta. 

Johto tukee henkilökunnan kuntoilua esim. erilaisilla kampajoilla ja tempauksilla. 

Järjestetään henkilökunnalle yhteisiä virkistysmatkoja ja tapahtumia. 

Jokainen arvostaa toisen ammattitaitoa ja jokainen saa käyttää omaa 

ammattitaitoaan hyväkseen työssä. 

Työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Työntekijällä on mahdollisuus 

vaikuttaa omiin työvuoroihinsa ja lomiinsa ilmoittamalla toiveistaan 

johdolle/toiminnanjohtajalle, joka pyrkii toiveita toteuttaman mahdollisuuksien 

mukaan. 

Johto/toiminnanjohtaja yhdessä työyhteisön kanssa varmistaa toimivan 

sijaisjärjestelmän. 

Henkilökunta noudattaa ehdotonta vaitiolovelvollisuutta. 

 

Johtaminen 

Kehityskeskusteluja käydään johdon/toiminnanjohtaja ja työntekijän välillä, joissa 

käydään läpi työntekijän toiveita tulevaisuuden suhteen sekä työyhteisöön liittyviä 

asioita. Johto on yhteydessä työpaikalla toiminnanjohtajan kanssa, jonka kautta 

työpaikan asiat menevät johdon tietoisuuteen. Lisäksi pidämme yhteisiä palavereja 

toiminnan lomassa. 

Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa ja toteuttaa itseään luovasti. 

Työpaikka on sitoutunut noudattamaan alakohtaisia lakeja ja asetuksia sekä alan 

työehtosopimusta. 

Johtaja kehittää ja ylläpitää omaa osaamistaan ja kannustaa myös henkilöstöä 

kouluttautumaan ja pitämään huolta fyysisestä ja henkisestä jaksamisesta 

 

Toiminnan laadun arviointi ja kehittäminen 

Laadun arviointia suoritetaan päivittäin asiakaspalautteiden kautta. Pyrimme 

vastaamaan palautteeseen, miettimällä asioihin ratkaisuja niin, että se vastaisi 

asiakkaan toiveita ja tarpeita. 

Henkilökunnan kokouksissa käsitellään toimintaamme ja käytössä olevia 

työskentelytapoja ja yhdessä mietimme tarvittaessa uusia toiminta tapoja. Myös 

henkilökunnan muissa yhteisissä palavereissa käsitellään työn kehittämistä ja 

laadunhallintaa. 

Tarvittaessa teemme laatukyselyitä erilaisille asiakas- ja yhteistyökumppaniryhmille. 
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T ALOUSHALLINTO 
 

1. Toteutetaan se, mitä asiakkaan kanssa on sovittu.  

2. Toimitaan ja tehdään työt talon sisällä kuin on määritetty 

Laatu ei synny sattumalta vaan sen varmistamiseksi on huolehdittava siitä, että 

kaikki työt tehdään siten kuin haluttu lopputulos edellyttää 

 

Kaikki yhdistykset kokoon ja laatuun katsomatta ovat kirjanpitovelvollisia ja niiden 

on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. 

Kirjanpidon tehtävänä on kirjata taloutta koskevat tiedot juoksevasti ja toimia 

perustana tilinpäätökselle. Kirjanpitoa koskevat yleiset säädökset sisältyvät 

kirjanpitolakiin (KPL, 1336/1997) ja kirjanpitoasetukseen (KPA, 1339/1997). 

Perus‐periaatteet ovat kaikille samat, ellei jossakin kirjanpitovelvollista koskevassa 

erityislainsäädännössä ole määrätty toisin. 

 

Taloushallinnolla tarkoitetaan järjestelmää, jolla organisaatio seuraa taloudellisia 

tapahtumia siten, että se voi raportoida toiminnastaan sidosryhmilleen (Lahti & 

Salminen 2008, 14). Samaisen kirjan mukaan taloushallinto voidaan jakaa kahteen 

osaa sidosryhmien perusteella: ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen. Ulkoinen 

laskentatoimi tuottaa informaatiota organisaation ulkopuolisille sidosryhmille, kuten 

valtio ja omistajat. Sisäinen laskentatoimi keskittyy tuottamaan tietoa, joka auttaa 

organisaatiota tekemään oikeat päätökset. Ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi tuottaa 

osittain samaa informaatiota ja ne ovatkin lähentyneet toisiaan entistä enemmän  

 

Taloushallinto palvelee yrityksen, viraston tai muun organisaation arkisia toimintoja 

sekä tavoitteiden saavuttamista. Taloushallinnon toimintoja ovat mm. 

palkanlaskenta, laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkastus ja veroneuvonta. Erilaisten 

rahaan liittyvien toimintojen ja lakisääteisten tehtävien hoitamisen lisäksi 

taloushallinto tuottaa johdolle tärkeää tietoa toiminnan ohjauksen ja suunnittelun 

tarpeisiin. 

Taloushallinto on keskeinen osa organisaation toimintaa. Sen tehtävänä on huolehtia 

taloudellisten resurssien hallinnoinnista sekä tuottaa johdolle talouteen liittyvää 

tietoa päätöksentekoa ja toiminnan ohjausta varten. Lisäksi se vastaa osaltaan 

lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä. 

Taloushallintoon kuuluu laaja joukko erilaisia asioita ja toimintoja, jotka vaihtelevat 

pienistä rutiininomaisista tehtävistä laaja-alaista asiantuntemusta vaativiin 

kokonaisuuksiin kuten konsultointiin.  

 

Taloussuunnittelu 

Taloussuunnittelun avulla ohjataan organisaation rahojen ja varallisuuden käyttöä. 

Suunnittelun lähtökohtina ovat toteutuneet tulokset, taloudellinen tilanne ja 

tavoitteet tulevalle toimintakaudelle. Budjetti (talousarvio) sisältää arvion tuloista ja 

menoista, ja se tehdään vuodeksi kerrallaan. Budjetti antaa toimintaraamit eli 

käytettävissä olevat rahamäärät hankintoihin ja investointeihin. 

Taloussuunnitteluun liittyy keskeisesti myös budjetin tai määrärahojen seuranta ja 

valvonta. Myös organisaation muiden yksiköiden ohjaaminen ja ohjeistaminen niiden 

oman toiminnan taloussuunnittelussa sekä käytäntöjen kehittämisessä kuuluu 
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taloussuunnitteluun.  Taloushallinnon prosessit on tuotettu kirjallisena ja niitä 

päivitetään säännöllisesti. 

 

 

 

Taloudellisen tiedon tuottaminen 

Taloushallinnon yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa tietoa organisaation 

taloudesta johdolle päätöksentekoa varten. Täsmällisiä taloustietoja sisältäviä 

raportteja ovat esimerkiksi tilinpäätökset  

Tiedot organisaation taloudesta kiinnostavat myös verottajaa ja rahoittajia.  

Tilinpäätökseen sisältyvästä tuloslaskelmasta voidaan tehdä päätelmiä toiminnan 

kannattavuudesta, mm. kykeneekö yhdistys kattamaan tuloillaan menot tai saamaan 

voittorahoitusta oman toimintansa kehittämiseen. 

 

Kirjanpito, tilinpäätös, tilintarkastus 

Kirjanpito on organisaation taloudellisten tapahtumien 

muistiinmerkitsemisjärjestelmä ja yhteenveto taloudellisista tapahtumista, joissa se 

on ollut osapuolena. Kirjanpito toteutetaan tietojärjestelmien avulla. Tuotoksena 

syntyy lakisääteisiä raportteja, joita ovat tuloslaskelma, tasekirja, näiden liitetiedot, 

rahoituslaskelma ja toimintakertomus. 

Tilinpäätös on puolestaan tilikaudelta tehtävä laskelma ja raportti talouden 

kehittymisestä ja taloudellisesta tilanteesta tilinpäätösajankohtana. Kirjanpito ja 

tilinpäätös perustuvat kirjanpitolakiin ja -asetukseen sekä yleisesti noudatettavaan 

käytäntöön eli hyvään kirjanpitotapaan. 

Tilintarkastus kattaa kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen, jonka 

päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuksen 

suorittaa  PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastus perustuu tilintarkastuslakiin ja 

kirjanpitolakiin  

 

Muita taloushallinnon palveluita 

Taloushallinnon toimintoihin kuuluu lisäksi joukko muita tärkeitä palveluja. Tällaisia 

ovat esimerkiksi palkanlaskenta, maksuliikenne, laskutus, saatavien valvonta, 

myyntireskontran ja ostoreskontran hoito, kustannusseuranta, arvonlisäveron 

valvontailmoitukset, työnantajailmoitukset, veroilmoitusten laadinta jne. 

 

Yhdistyksellä on käytössä taloushallinnon Lemonsoft ohjelma, joka parantaa 

laadukasta ja tehokasta talouden hallintaa. 

 

Yhdistyksellä käytössä myös taloussääntö ja RAYn toimintoja varten yleiskulujen 

kohdentamisen ohjeet. 

 

Kirjanpidon hoitaa Tilitoimisto Kaikumäki oy. 
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TIEDOTTAMINEN, SISÄINEN  
 

 
 

Sisäisen tiedottamisen haasteellisuus liittyy usein siihen, ettei pienissä tai 

keskisuurissa organisaatiossa ole erikseen nimettyä sisäisen viestinnän 

vastuuhenkilöä. Jos tiedonkulun varmistaminen on jaettu useiden henkilöiden 

vastuulle, on tiedonkulku usein vähintäänkin viivästynyttä. Onnistunut sisäinen 

viestintä on kuitenkin perusedellytys ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin 

onnistumiseksi.  

 

Viestintä on monensuuntaista. Onnistunut viestintä edellyttää vastuunkantoa myös 

työntekijöiltä, vastuuta onnistuneesta viestinnästä ei voi siirtää kokonaisuutena 

yksinomaan esimiehelle. Yrityksen viestintää voidaan tarkastella ainakin kolmelta eri 

näkökulmalta: Henkilöstön vuorovaikutussuhteiden verkostona, ammattilaisten 

vastuulla olevana viestintätoimena ja johtamiseen kuuluvana oleellisena osana. 

(Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 2002, 8).  

 

Sisäistä tiedottamista Avustajakeskuksen organisaatiossa on tiedon kulku ja 

välittäminen Avustajakeskuksen organisaation sisällä. Sisäistä tiedottamista on 

tiedonkulku työntekijältä toiselle samoin kuin tiedonkulku tiimeiltä toisille tiimeille, 

tiedonkulku hallinnosta työntekijöille ja työntekijöiltä hallinnolle. Tiedonkulun lisäksi 

sisäistä tiedottamista on työyhteisön kaikki viestintä ja toimintatavat.  

 

Tavoitteenamme on tiedon helppo käytettävyys ja se, että tieto on helposti 

löydettävissä ja kaikkien saatavilla. Avustajakeskuksen tarvoitteet, arvot, 

toimintaperiaatteet ja toimintatavat ovat kaikkien tiedossa ja ne kerrataan vähintään 

vuosittain.  

 

Avustajakeskuksen organisaatiossa on 17 työntekijää, joten tiedon ajantasaisuuteen 

on jo kiinnitettävä merkittävää huomiota. Haasteena on myös työntekijöiden 

Työntekijöiltä toisille 
työntekjöille

Hallinto <-> muut 
työntekijät

Talousosasto <-> muut 
työntekijät

Tiimit ja työryhmät <-> 
yhteiset tiimit
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jakautuminen ei alueille, jolloin tiedonkulkua ei voi luottaa ainoastaan suusanalliseen 

kommunikaatioon varaan. Avustajakeskus on panostanut nykyaikaiseen ja 

päivitettävään asiakashallintajärjestelmään (Avustajaverkko), tiedostojen 

tallentamis- ja muokkausjärjestelmään reaaliaikaisesti (pilvi-palvelu), 

ajanhallintajärjestelmän avoimuuten (sähköiset kalenterit), sähköiseen 

tilavarauskalenteriin sekä sovittuihin sähköpostikäytänteisiin. Suunnitelmallisella ja 

prosessikuvatuilla tiedottamisen menetelmillä pyritään takaamaan ajantasaisien ja 

oikean tiedon nopea ja mahdollisimman virheetön kulku työntekijöiltä ja alueilta 

toisille.  

 

Laadimme selkeät toimintaohjeet, ja myös noudatamme yhdessä sovittuja 

toimintatapoja. Toimintatavat ja sovitut käytänteet avataan prosessikuvauksissa.  

Kertaamme sovitut asiat aika-ajoin, ja sovimme yhdessä muutoksista. 

Avustajakeskuksessa vallitsee ideoille ja ajatuksille avoin ilmapiiri, missä kaikilla 

työntekijöillä on mahdollisuus tuoda näkemyksensä esiin. Pyrimme tekemään 

toimintatavoista selkeitä ja ohjeistuksen johdonmukaiseksi.  

 

YHTEISESTI SOVITUT KÄYTÄNNÖT 

* Jokainen tuo tärkeäksi katsomansa asiat asianmukaiseen tiimiin -> lisää asian 

etukäteen tiimikutsuun 

* Asiat käsitellään asianmukaisessa tiimissä, josta asia tuodaan kaikkien yhteiseen 

tiimiin tiedoksi. 

* Jokainen pitää sovituista käytännöistä kiinni 

 

•Olemme väylä osallisuuteen 

- Jokainen työntekijä vastaa siitä, että hän tiedottaa tärkeistä asioista 

koko työyhteisöä. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ja vastuu 

ottaa selvää eri tiimien tekemistä päätöksistä. Jokaisella on 

mahdollisuus ja vastuu ottaa puheeksi havaitsemansa 

kehittämistarpeet ja muut tärkeäksi katsomansa asiat tiimeissä.  

- Jokainen työntekijä noudattaa sovittuja prosesseja tiedonkulun 

turvaamiseksi työntekijöiden välillä (sähköinen kalenteri, pilvi, sovitut 

sähköpostikäytännöt jne) 

•Palvelemme ammatillisesti ja tekemisen iloa kunnioittaen 

- Jokaisella työntekijällä on vastuu pitää osaamisestaan huolta. 

Jokainen kouluttautuu säännöllisesti. 

- Työntekijät hyödyntävät muiden osaamista 

- Työntekijät antavat omaa osaamistaan myös muiden työntekijöiden 

käyttöön 

- Jokainen työntekijä vastaa hyvästä työskentelyilmapiiristä ja pitää 

kiinni yhteisesti sovituista pelisäännöistä. 

- Jokainen työntekijä vastaa omasta työhyvinvoinnistaan ja ottaa 

puheeksi omaan hyvinvointiinsa vaikuttavat ongelmat hyvissä ajoin. 

•Toimimme tuloksellisesti jatkuvuuteen ja ihmislähtöisyyteen perustaen 

- Vuosittaiset ja kausittaiset tavoitteet sovitaan yhteisesti ja ne 

kirjataan ylös 
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- Jokainen seuraa oman vastuualueensa tuloksia riittävän usein ja tekee 

ajoissa tarvittavat toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi 

- Jokainen työntekijä pitää kiinni sovituista käytänteistä ja sovituista 

arvoista 

•Osaamme ja onnistumme yhdessä 

- Avustajakeskuksen työntekijät ymmärtävät olevansa osa 

Avustajakeskuksen toiminnan kokonaisuutta, jossa jokaisella 

toiminnolla on vaikutusta laajemmin koko toimintaan. 

- Työntekijät tekevät yhteistyötä yhteisen asian eteenpäin viemiseksi 

- Jokainen osaa pyytää apua ja tarjoaa apuaan oma-aloitteissesti 

 

 

 

VÄLITYSTOIMINTA 
 

Avustajakeskuksen välitystoiminta:  

 

 

 

Avustajakeskuksesta usein ulkopuolelle näkyvintä toimintaa on avustajien 

välitystoiminta. Avustajakeskuksen toiminta on ainutlaatuista Suomessa, muilla 

alueilla on olemassa toimijoita, jotka välittävät joko palkallisia, henkilökohtaisia 

avustajia tai erilaisia vapaaehtoistoimijoita. Avustajakeskus on ainutlaatuinen sikäli, 

että kauttamme on mahdollista hakea avustajaa erilaisiin tarpeisiin.  

Avustajakeskuksen laatutyön päämääränä on olla täydenpalvelun avustamiseen 

keskittyvä keskus, josta asiakas saa tarvitsemansa avustajapalvelut koko 

elämänkaarensa ajan. Tavoitteena välitystoiminnassa on asiakkaan palvelu siten, 

• Vapaaehtoisten avustajien rekrytointi ja 
koulutus

• Palkallisten avustajien rekrytointi ja 
koulutus

Avustajen 
rekrytointi ja 

koulutus

• Vapaaehtoisavustajien välityspyynnöt

• Palkallisten avustajien välityspyynnöt

Välityspyyntöjen 
vastaanotto

• Vapaaehtoisten avustajien välitysprosessit

• Palkallisten avustajien välitysprosessit

Avustajien 
välitysprosessit
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että hän voi ottaa yhteyttä Avustajakeskukseen ilman, että hänellä itsellään on 

selkeää käsitystä omasta avustajan tarpeestaan tai hänelle sopivista palveluista.  

Avustajakeskuksen välitystoiminta jakaantuu organisatorisesti vapaaehtois- ja 

palkalliseen puoleen. Kummastakin toiminnasta eri prosessin vaiheet on kirjattu 

prosessikuvauksiksi. Laatu näyttäytyy välitystoiminnoissa: 

- tasalaatuisuutena. Asiakas (kunta, vammainen henkilö, avustaja, 

yhteistyökumppani) saa saman sisältöisen palvelukokemuksen 

huolimatta siitä, oli hän yhteydessä keneen tahansa 

Avustajakeskuksen työntekijöistä 

- asiantuntevana. Avustajakeskus panostaa jatkuvaan 

kouluttautumiseen. Avustajakeskuksen työntekijöillä on ajantasainen 

ja hyvä tasoinen osaamistaso osaamisalueestaan. Avustajakeskus 

hyödyntää myös yhteistyöverkostonsa osaamista. 

- asiakaslähtöisenä. Avustajakeskus on puolueeton. Avustajakeskus 

toimii välitysprosesseissa sovitut pelisäännöt huomioiden ja noudattaa 

kaikissa toimissaan lainsäädäntöä.  

- kehittyvänä. Avustajakeskus kehittää jatkuvasti omia prosessejaan ja 

palveluitaan pystyäkseen vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin ja 

kehittyäkseen edelleen. Avustajakeskuksen tavoitteena on olla 

edelläkävijä avustamiseen liittyvissä palveluissa. 

 

Avustajien välitys 
 

Vapaaehtoiset avustajat 
 

Vapaaehtoisten avustajien välitysprosessit on kirjattu prosessikuvauksiin. 

Vapaaehtoisten avustajien välitysprosessia on kehitetty mahdollisimman tehokkaaksi 

ja virheettömäksi hyödyntäen Avustajakeskukselle kehitettyä asiakas- ja 

välitysohjelmistoa. Välityksessä on pyritty asiakkaalle helppoon yhteydenottoon. 

Välityspyynnön voi jättää internetsivujen kautta milloin tahansa ja puhelimitse ma-to 

kello 9-12. Puhelinpalvelussa on huomioitu ruuhkatilanteet, jolloin asiakkaalla on 

mahdollisuus puhelimen ollessa varattu jättää takaisinsoittopyyntö.  

Vapaaehtoisen avustajan välitysprosessi pyritään pitämään tehokkaana ja nopeana. 

Jos välitysprosessi viivästyy ruuhkatilanteen vuoksi, ollaan asiakkaaseen yhteydessä 

vähintään kuukauden välein. Ruuhkatilanteita pyritään ennakoimaan suunnitellen 

avustajien rekrytointia ja avustajakursseja vastaamaan jo ennakolta tarpeisiin eri 

alueilla.  

Vapaaehtoisille avustajille välityksemme laatu näyttäytyy: 

- monipuolisuutena. Avustajille tarjotaan vapaaehtoistyötä 

monipuolisesti. Tietoa avoinna olevista vapaaehtoistöistä välitetään 

käyttäen erilaisia menetelmiä (tekstiviestit, puhelut, sähköposti, 

tiedotteet, nettisivut, Facebook, henkilökohtaisesti tapaamisissa) 
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- sitoumuksettomuus. Vapaaehtoinen sitoutuu ainoastaan siihen 

vapaaehtoistyöhön, minkä hän kulloinkin on lupautunut tekemään.  

- palaute ja kiittäminen. Avustajakeskus välittää asiakkailta saadun 

palautteen vapaaehtoisille. Myös Avustajakeskus panostaa siihen, että 

vapaaehtoiset saavat kiitoksen työstään. Avustajakeskus järjestää 

vapaaehtoisille kiitoskahvit sekä virkistystilaisuuden vuosittain. 

- ohjaus, neuvonta ja tuki. Avustajakeskuksen työntekijät ovat 

sitoutuneita tukemaan ja ohjaamaan vapaaehtoisia heidän työssään 

vapaaehtoisina.  

- palvelevana. Avustajakeskus pyrkii aina tekemään vapaaehtoistyön 

tekemisen mahdollisimman vaivattomaksi. Avustajille pyritään aina 

antamaan mahdollisimman kattavat tiedot vapaaehtoistyön sisällöstä 

ja asiakkaan avuntarpeesta.  

 

 

Palkalliset avustajat 
 

Palkallisten avustajien välitys Avustajakeskuksessa pitää sisällään niiden avustajien 

välityksen, jotka saavat tekemästään työstään palkkion tai palkan. Palkallisia 

avustajia ovat henkilökohtaiset avustajat, koulunkäynnin avustajat, edellä 

mainittujen sijaiset, omaishoidon lomittajat ja tukihenkilöt.  

Palkallisten avustajien välitysprosessit on kirjattu prosessikuvauksiin. Avustajien 

välitysprosessia on kehitetty mahdollisimman tehokkaaksi ja virheettömäksi 

hyödyntäen Avustajakeskukselle kehitettyä asiakas- ja välitysohjelmistoa. 

Välityksessä on pyritty asiakkaalle helppoon yhteydenottoon. Välityspyynnön voi 
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jättää internetsivujen kautta milloin tahansa ja puhelimitse ma-to kello 9-12. 

Puhelinpalvelussa on huomioitu ruuhkatilanteet, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus 

puhelimen ollessa varattu jättää takaisinsoittopyyntö.  

Palkallisen avustajan välitysprosessi pyritään pitämään tehokkaana ja nopeana.  

Asiakkaaseen ollaan yhteydessä vähintään kuukauden välein. Ruuhkatilanteita 

pyritään ennakoimaan suunnitellen avustajien rekrytointia ja avustajakursseja 

vastaamaan jo ennakolta tarpeisiin eri alueilla. 

Palkallisille avustajille järjestetään Avustajainfoja alueellisesti kerran kuukaudessa. 

Infossa avustajan työstä kiinnostuneet saavat tietoa avustajan työstä, vaatimuksista 

ja avustajan työn yleisimmistä työehdoista sekä Avustajakeskuksen toiminnasta. 

Infon tarkoituksena on antaa tietoa avustajantyöstä kiinnostuneille keskitetysti ja 

tehokkaasti. Infot on kuvattu prosessikuvauksin.  

 

 

Palkallisille avustajille välityksemme laatu näyttäytyy: 

- monipuolisuutena. Tietoa avoinna olevista töistä on saatavilla 

ajantasaisesti nettisivujemme kautta. Paikkoja pääsee katsomaan milloin tahansa. 

Avustajat voivat itsenäisesti etsiä työpaikkoja oman mielenkiintonsa ja osaamisensa 

mukaisesti.  

- sitoumuksettomuus. Avustajakeskus ei velvoita avustajia ottamaan 

työpaikkoja vastaan. Rekisterissä olleessaan avustajan sitoumuksena on ainoastaan 

vaitiolovelvollisuus. Avustaja on rekisterissämme vuodenvaihteeseen saakka, jolloin 

hän poistuu rekisteristä jollei itse aktivoi työnhakuaan uudelleen.  

- palaute ja kiittäminen. Avustajakeskus välittää asiakkailta saadun 

palautteen avustajille.  

- ohjaus, neuvonta ja tuki. Avustajakeskuksen työntekijät ovat sitoutuneita 

tukemaan ja ohjaamaan avustajia heidän työssään. Avustajakeskus järjestää 

vertaistapaamisia, erilaista koulutusta ja tiedottaa aktiivisesti avustajan työhön 

liittyvistä asioista.  

 

Asiakkaat 
 

Asiakkaita ovat vammaiset henkilöt, heidän omaisensa, järjestöt ja yhdistykset, 

kunnat ym. avustamiseen liittyviä palveluita tarvitsevat tahot. Asiakkaille 

Avustajakeskuksen laatu näyttäytyy: 

- Asiantuntijuus. Avustajakeskuksen työntekijät ovat asiantuntijoita 

monipuolisesti avustamiseen ja vammaispalveluihin liittyen. 

Työntekijät kouluttautuvat jatkuvasti ja osaamisesta pidetään huolta 

jatkuvasti. Avustajakeskuksella on käytettävissään monipuolinen 

asiantuntijaverkosto (lakimies, taloustoisto, vammaisjärjestöt, 

Assistentti-info jne) 
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- Puolueettomuus. Avustajakeskus palvelee puolueettomasti 

asettumatta kenenkään puolelle. Avustajakeskuksen palveluiden 

keskiössä on sovitut käytännöt ja lainsäädäntö. Avustajakeskus tekee 

ratkaisut pohjautuen kokonaisarviointiin. 

- Monipuolisuus. Avustajakeskuksesta asiakkaan on mahdollisuus saada 

kaikki avustamiseen liittyvät palvelut vapaaehtoistyöstä ja 

palkallisesta avustamisesta erilaisiin tuki- ja neuvontapalveluihin. 

Asiakasta neuvotaan ja ohjataan oikeiden palveluiden hakemisessa.  

- Valinnanvapaus. Avustajakeskuksen palveluiden käyttäminen on aina 

vapaaehtoista. Asiakas saa käyttää Avustajakeskuksen palveluita 

siinä mittakaavassa, mitä itse haluaa.  

- Voittoa tavoittelemattomuus. Avustajakeskustoiminta on kolmannen 

sektorin toimintaa jolla ei tavoitella taloudellista voittoa. Toiminnasta 

saatu tuotto käytetään toiminnan kehittämiseen.  

 

 

 

 

 

 

ULKOINEN TIEDOTTAMINEN JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 
 

Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on: 

 
 

Sidosryhmiä ovat: 

* Järjestöt (pääasiassa vammaisjärjestöt) 

* Kunnat ja kuntatoimijat (vammaispalvelu, sosiaalitoimi ylipäätään, erityisliikunta, 

ikääntyneiden palvelut, poliittinen kenttä, vammaisneuvostot jne) 

Ajankohtaisista asioista tiedottaminen

Markkinointi

Vaikuttamistoiminta

Asiantuntijaorganisaationa näyttäytyminen
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* Vammaispalvelun tuottajat (palveluasuminen, terapioita ja kuntoutusta tuottavat 

tahot, terveydenhoito)Huom. sekä yleiset että yksityiset. 

* Seurakunnat 

* Oppilaitokset (harjoittelijat, myytävät koulutukset, muu yhteistyö, esim 

mainokset/markkinointi jne yhteistyö) 

* Muu järjestökenttä (kehittämisyhteistyö/verkosto, tilat, yhteiset koulutukset, 

markkinointi) 

* (muut palvelun tuottajat: tilat/tarjoilut/atk yms) 

 

Avustajakeskuksen ulkoista tiedottamista on: 

- internetsivut 

- tiedotteet 

- tiedotus ja infotilaisuudet 

- medianäkyvyys 

- mainonta 

- Facebook 

- sähköpostit, tekstiviestit, puhelut 

- henkilökohtaiset kontaktit 

 

Tiedottamisen tulee olla suunnitelmallista ja sille tulee olla nimetty vastuuhenkilö. 

Tiedottamiseen tulee olla varattuna sekä henkilöstö-, talous- että aikaresurssia. 

Tiedottamisen tulee olla sovittujen prosessien mukaista. Tiedotettavan tiedon tulee 

aina olla ajantasaista ja oikeaa. Avustajakeskuksen viestinnässä tulee aina ottaa 

huomioon esteettömyys. Viestinnässä tulee ottaa huomioon erilaiset 

toiminnanrajoitteet.  

 

Henkilökohtaisuus on meille arvo sinänsä, emme halua olla kasvoton toimija. 

Yhteystietojen hallinta tulee olla jonkun vastuulla, ja yhteystietojen sijainti kaikkien 

tiedossa. Käytettävän materiaalin tulee olla yhteisesti sovittua ja ajantasaista. 

Tarvittaessa on käytettävä selkeitä ja helposti ymmärrettäviä materiaaleja. 

 

Sidosryhmiltä kerätään palautetta joka toinen vuosi kerättävässä palautekyselyssä. 

Sidosryhmille järjestetään alueittaiset yhteistyöryhmät vuosittain. Ryhmässä 

käydään läpi kuluneen vuoden toimintaraportti ja kuullan yhteistyökumppaneiden 

ajankohtaisista tarpeista. Yhteistyöryhmien tarkoituksena on toimia tiedonkulun 

henkilökohtaisena väylänä meiltä sidosryhmille ja toisinpäin.  

 

Sidosryhmille tiedotetaan toiminnastamme aktiivisesti. Olemme vuosittain mukana 

useissa kymmenissä yhdistysten, kuntien yms toimijoiden tilaisuuksissa kertomassa 

toiminnastamme ja jakamassa asiantuntemustamme toiveiden mukaisesti. 

Avustajakeskuksen tiedotus on kuvattu prosessikuvauksin.  

 

 

Koulutukset 
 

Huolehdimme, että asiakkaat, avustajat ja muut yhteistyökumppanit saavat 

laadukkaan koulutuskokemuksen.   
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Koulutusten sisällön tulee tukea tavoitteitamme, arvojamme sekä laatuvaatimuksia. 

Keräämme säännöllisesti palautteita järjestetyistä koulutuksista ja otamme vastaan 

ehdotuksia ja ideoita niin peruskoulutuksiin kuin lisäkoulutusmahdollisuuksiin. 

Palautteet käydään läpi säännöllisesti. 

Suunnittelemme tarjonnan ajoissa ja resurssoimme sen tuloksellisesti. 

Kehitämme koulutustarjontaa koko ajan ja teemme yhteistyötä muiden alalla 

toimivien kanssa.  Erityisen tärkeää ja hyvää sekä ainutlaatuista on yhteistyö 

vammais- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa ja sen ylläpitäminen on elinehto. 

 

Avustajakurssit 

Järjestämme peruskoulutusta ns. Vammaisavustajakursseilla.  Nämä on suunnattu 

vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille, mutta ovat avoimia kaikille asiasta 

kiinnostuneille.  Kurssiin ei sisälly sitoutumispakotetta. 

Kurssi sisältää n. 25h asiaa niin erilaisuuden kohtaamisesta, sairaus- ja 

vammaryhmistä kuin lainsäädännöstä.  Lisäksi myös tehdään käytännön harjoituksia 

mm. pyörätuolilla kulkemisessa. Kurssin jälkeen voi rekisteröityä vapaaehtoiseksi ja 

tulla mukaan toimintaamme. 

Jo rekisterissä oleville, järjestämme lisäkoulutuksia erilaisista aiheista, jotka tukevat 

avustajana toimimista.  Näitä ovat esim. tietoutta epilepsiasta, kuoleman 

kohtaamisesta, ergonomiasta, tukiviittomista. 

 

Työntekijöiden kokoamista laadukkaan avustajakurssin indikaattoreista oli 

poimittavissa seuraavan kuvan mukaisesti kolmeen eri teemaan liittyviä asioita: 

ilmapiiri, tieto ja taito sekä puitteiden laadukkuus. 

 
Kuvio. Työntekijöiden laadukkaan avustajakurssin määritelmä. 

 

Työntekijät näkivät avustajakurssien asiakkaina kunnat maksaja-asiakkaana, 

yhdistysten jäsenet avustajavälityksen käyttäjä-asiakkaana ja tärkeimpänä 

asiakkaana itse kurssilaiset. Laadun nähtiin näyttäytyvän kunnille siten, että 

laadukas kurssitoiminta takaa kuntien asukkaille turvalliset avustajapalvelut. 

Kuntien katsottiin hyötyvän myös taloudellisesti, koulutettuja avustajia käytetään 
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kunnan palveluiden ohella ja osaltaan myös niitä korvaamaan. Järjestöille 

avustajakurssien laadun katsottiin tarjoavan väylän viedä jäsentensä asioihin 

liittyvää tietoa eteenpäin, ja näin vaikuttaa jäsenistönsä elinoloihin. Lisäksi 

yhdistysten katsottiin saavan jäsenistönsä tarpeisiin vastaavaa avustajapalvelua. 

Avustajakurssien kautta yhdistysten nähtiin myös saavan levitettyä tietoa 

yhdistyksensä toiminnasta. 

Avustajakurssien tärkeimmäksi asiakkaaksi työntekijät määrittelivät kurssilaiset. 

Konkreettisesti laadukkaan kurssin kriteereiksi työntekijät määrittelivät erilaisia 

seikkoja, jotka voi jakaa kolmeen eri teemaan: 

 

Ilmapiiri: 

* hyvä vastaanotto, reippaus, ystävällisyys, innostavuus 

* huomioiva, välitön, vapaa, rento meininki 

* mahdollisia ennakkoluuloja poistava 

* yhteydenkuuluvuus muihin avustajiin ja Avustajakeskuksen työntekijöihin 

 

Puitteet: 

* hyvä ja informatiivinen kurssimateriaali 

* laadukas ja innostava kurssien mainostaminen 

* ajan tasalla oleva ja riittävä kurssimateriaali 

* materiaali tukee opetusta 

* hyvä kurssipaikka, esteetön ja asialliset av-välineet 

* hyvin suunniteltu ja toteutettu kurssiohjelma 

 

Tieto/taito: 

* etukäteen riittävä ja informatiivinen materiaali 

* luennoitsijat tietävät mistä puhuvat, mahdollisimman läheltä vammaryhmää 

* luennoitsijoiden tiedot oltava siirrettävissä käytäntöön 

* käytännön harjoituksia 

 

Työntekijöiden näkemys laadusta painottui paljon ilmapiiriin; koettiin tärkeäksi, että 

kurssin työntekijä huolehtii kurssin hyvästä ilmapiiristä ja että kurssilaiset kokevat 

työntekijän ”omakseen”. Tärkeäksi nähdään myös se, että kurssilaisilla on 

mahdollisuus kohdata eri tavoin vammaisia ihmisiä, ja tätä kautta toivotaan, että 

erilaisten ihmisten kohtaaminen on luontevampaa. 

 

 

 

Laatukäsikirjassa olevat kuvat Muurlan opiston opiskelijoiden tuottamia 

arvoihimme 

 

 

 

 

 


