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AVUSTAJAKESKUS
Toiminnan raportti vuodelta 2016

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.
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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
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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Laatu
Laatukäsikirja
Vapaaehtoistoimintaan on valmistunut laatukäsikirja, joka määrittää laatuamme
vapaaehtoistoiminnassa. Kirjasta lisää vapaaehtoistoiminnan osuudessa ja se on liitteenä
raportin lopussa.

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

Prosessit
Vuoden aikana työstimme toiminnan prosesseja. Jotta toiminta olisi laadullisesti saman
laatuista 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 tapahtuu paljon kehittämistä ja
kaikkien työntekijöiden osaaminen saadaan paremmin käyttöön. Prosessien kirjaaminen
toimii myös perehdyttämisen välineenä uudelle henkilöstölle.

Markkinointi ja tiedotus
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.
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Tiedotus 2016
19.1.2016 Koulunkäynninohjaajat Kristillinen Opisto

Turku

15

19.1.2016 Asiakkaat ja työntekijät Pirta

Kaarina

20

20.1.2016
21.1.2016
21.1.2016
25.1.2016
25.1.2016
26.1.2016
26.1.2016
26.1.2016
27.1.2016
28.1.2016
4.2.2016
5.2.2016
5.2.2016
10.2.2016
12.2.2016
12.2.2016
15.2.2016
16.2.2016
17.2.2016
18.2.2016
19.2.2016
22.2.2016
23.2.2016
24.2.2016
29.2.2016
9.3.2016
9.3.2016
11.3.2016
12.3.2016
13.3.2016
17.3.2016
19.3.2016
22.3.2016
29.3.2016
30.3.2016
30.3.2016
5.4.2016
6.4.2016
8.4.2016
8.4.2016
11.4.2016
11.4.2016
13.4.2016
14.4.2016
19.4.2016
20.4.2016

Kuntayhtymä Akselin tilaisuus
Roadshow
Vapaaehtoisten info
Roadshow
Roadshow
Roadshow
Roadshow
SAMK-opisk. "elävä kirjasto"
Roadshow
Salon Aikuisopisto, Uravalmennusryhmä
Uravalmennusryhmä Turun Ammatti-Instituutti
Roadshow
Muistisairaiden ensitietopäivä
Keski-Satakunna vamm.neuvosto
Radio Vega haastettelu
Rekry-messut
Asumisyksikkö Akseli
Säkylä/Köyliö vanhustyön työntekijät
Liikunta ja aivoterveystilaisuus
Omaishoitokeskus
Senioreiden hyvinvointitapahtuma
Orikedon palvelukeskus
kotihoito
Muistikahvila
Harnes-messut
Turun ammatti-instituutti uravalmennusryhmä
HUMAK
Palvelutori
VET-info
Startti hoiva-alalle opiskelijat
Aivoviikon seminaari Salon Muistiyhdistys
Kevät Ruokava
Martat
Livia
Seniorum
TSLY kevätkokous
OmaisOiva
Turun ammatti-instituutti uravalmennusryhmä
AKK, uravalmennusryhmät
Parkinson-kerho
Verve, kuntoutusryhmä
MG Turun yhdistys
Ruiskadun rekry TE-tstot
Näkövammainfo Näkövammapoli TYKS
Turun seudun Parkinson yhdistys ry
Parainen

Mynämäki
Salo
Pori
Rauma
Rauma
Pori
pori
Pori
Loimaa
Salo
Turku
Turku
Pori
Harjavalta
Uusikaupunki
Ulvila
Säkylä
Turku
Salo
Pori
Turku
Sauvo
Kankaanpää
Turku
Turku
Turku
Rauma
Rauma
Rauma
Salo
Somero
Salo
Kaarina
Parainen
Turku
Loimaa
Turku
Salo
Salo
Turku
Turku
Turku
Turku
Turku
Parainen

100
19
15
20
20
10
4
70
10
15
10
20
40
15
10
15
5
50
7
100
2
20
25
300
12
16
1
30
12
200
1000
12
30
30
15
20
20
25
16
20
20
30
10
25
10
7

20.4.2016
21.4.2016
21.4.2016
25.4.2016
28.4.2016
3.5.2016
3.5.2016
11.5.2016
12.5.2016
12.5.2016
18.5.2016
21.5.2016
21.5.2016
1.6.2016
14.6.2016
21.6.2016
2.7.2016
16.7.2016
13.8.2016
27.8.2016
31.8.2016
1.9.2016
6.9.2016
7.9.2016
8.9.2016
13.9.2016
15.9.2016
16.9.2016
19.9.2016
21.9.2016
23.9.2016
29.9.2016
7.10.2016
8.10.2016
15.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
18.10.2016
19.10.2016
19.10.2016
19.10.2016
26.10.2016
26.10.2016
27.10.2016
27.10.2016
31.10.2016

Yhteistyö-ryhmä
HUMAK
Ovet-valmennnus, omaishoitajat, Ikäkeskus Majakka
Koivikkokujan toimintakeskus
Yhteistyöryhmä
Turun ammatti-instituutti uravalmennusryhmä
Porin yhteistyöryhmä
sotealan rekrytilaisuus
Startti kuntouttavaan työtoimintaan
Kotihoidon päivät
Ikäihmisten yleisötapahtuma
Kuntovitonen
kesätori
K50-festivaali
Sosiaalitoimi
Kesämarkkina, Ikäkeskus Halikko
Silakkarysäys
Länsi-Suomi lehtijuttu
Laurin markkinat
Hullun kukon päivän tori
Toiminnan esittely
Posan vammaisneuvosto
Turun ammatti-instituutti
Turun ammatti-instituutti
Vapaaehtoistoiminnan messut
VET-info
Salon Ammattioppilaitos Uravalmennusryhmä
SAMK-opiskelijat
Muistiviikon tapahtuma
yli 65-v järjestötori
Järjestöperjantai Yhteisökeskuksessa
Turun ammatti-instituutti Uravalmennusryhmä
Raision eläkeläisfestarit
Vapaaehtoistoiminnan messut
Muistiyhdistyksen asiakkaille
Sauvon syysmarkkinat
Martat
Turun seudun lihastautiyhdistys ry/Porin kerho
Winnova lähihoitajaopiskelijat
Happy House
Turun ammatti-instituutti Uravalmennusryhmä
Party-hanke
Minimessut, Salon ammattiopisto
Salon selkäyhdistys
Turun Parkinson-yhdistys ry
Rekrymessut
Neurologiset vertaiset

Loimaa
Turku
Salo
Mynämäki
Turku
Turku
Pori
Parainen
Rauma
Ulvila
Pori
Turku
Kankaanpää
Turku
Lieto
Salo
Taivassalo

6
20
10
40
15
15
13
20
11
16
30
500
15
200
6
100
1000

Mynämäki
Laitila
Parainen
Kankaanpää
Turku
Turku
Turku
Pori
Salo
Pori
Pori
Kankaanpää
Pori
Turku
Raisio
Turku
Salo
Sauvo
Turku
Pori
Rauma
Turku
Turku
Rauma
Salo
Salo
Turku
Turku
Lieto

300
50
20
7
25
13
200
45
15
70
70
40
10
15
400
300
20
200
10
45
10
15
6
8
100
10
10
100
7
8

31.10.2016
1.11.2016
3.11.2016
15.11.2016
16.11.2016
16.11.2016
16.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
23.11.2016
29.11.2016
29.11.2016
1.12.2016
8.12.2016
13.12.2016
14.12.2016
21.12.2016

Esittely
Marttojen Työavain-hanke
Satasote kiertue
Sondip-koulutus
Turun ammatti-instituutti Uravalmennusryhmä
Satasote kiertue
muistikahvila
Omaishoidon seminaari
Tilapäishoidon seminaari
Asiakkaan polku-hanke
Satasote kiertue
Ikäihmisten hyvinvointitapahtuma
Satasote kiertue
Satasote kiertue
Satasote kiertue
Euran invalidit ry
Aikuisopisto

Lieto
Salo
Siikainen
Turku
Turku
Eura
Siikainen
Pori
Pori
Turku
Säkylä
Pori
Eurajoki
Nakkila
Harjavalta
Eura
Salo

20
10
40
15
12
200
14
30
50
15
200
50
50
100
100
20
30
7585

Sosiaalisen median käyttöä on tehostettu ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödynnetty
resurssien rajoissa. Käytössämme on facebookin yleisivut, sekä omat suljetut ryhmät
avustajille ja palkallisen puolen työnantajille.
Kotisivut palvelevat laajasti ja niissä kävijämäärä hipoo 90 000 vuodessa.

Olimme vuoden aikana mukana niin toreilla kuin turuillakin. Tässä Monika Nurmi.

Tiedotimme toiminnastamme vuoden aikana monissa eri paikoissa. Tavoitimme lähes 8000
ihmistä eri puolilla aluetta.
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Organisaatio ja yhteistyökumppanit
Vuoden aikana 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.
Muutos on toimintojen ja työntekijöiden resurssien ohjaaminen selkeämmin toimenkuviin.
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.

Turun kaupunki ja liikuntatoimi palkitsi Lounais-Suomen Avustajakeskuksen Logomossa
pidetyssä urheilugaalassa vuoden yhteistyökumppanina. Kuvassa Sirke Salmela ja KuuKatjaana Salonen

Mukana olevat kunnat
Toiminnassa ovat mukana rahoittajakunnat (37):
Aura, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi, Kaarina, Kankaanpää, Karvia,
Kokemäki, 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.
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Vapaaehtoispuolen Alueohjaajina toimivat Mirva Veneranta (Satakunta), Sonja Ovaskainen
30.9. asti ja 1.10. alkaen Monika Nurmi (Salo, Somero, Sauvo, Paimio, Pöytyä, Aura, Loimaa),
Tanja-Maria Laakso ja Tuula Ahtela (Turku, Parainen, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio,
Masku, Mynämäki, Nousiainen, Masku, Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo, Vehmaa)
Tiimivastaavana järjestösuunnittelija Pirjo Rissanen
Palkallisen puolen alueohjaajina toimivat Sari Nikula (Aura, Kaarina, Lieto, Parainen,
Naantali, Raisio, Mynämäki, Masku, Nousiainen, Taivassalo, Vehmaa), Krista Suosaari (Salo,
Somero, sauvo, Paimio, Loimaa, Pöytyä), Krista Hellén (Rauma, Eura, Eurajoki, Harjavalta,
Kokemäki, Laitila, Nakkila, Uusikaupunki), Jenni Viljanen (Honkajoki, Jämijärvi, Karvia,
Merikarvia, Pomarkku, Pori, Luvia, Ulvila, Siikainen). Sijaisena 1.3-30.5. Satu Heinonen.
Tiimivastaavana toiminnanohjaaja Tarja Vasama
Talousosastolla toimi Sergej Kushnir, Olga Pukki ja Jaana Vikstedt. Sijaisena Joonas
Helander.
Tiimivastavaavana Ulla-Maija Lind.
Hallinto toiminnanjohtaja Sirke Salmela ja talousvastaava Ulla-Maija Lind
Palveluohjaaja Jasmin Toropainen

Toimitilat
Toimitilana Turussa oli Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry omistamat tilat os. Itäinen
Pitkäkatu 68. Siellä toimivat Turun seudun toiminnasta vastaavat työntekijät sekä projektin
työntekijä. Hallinto ja talouspuoli muuttivat vuokralle lähelle päätoimistoa.
Muualla olevat toimitilat: Salossa Astrum-keskuksessa, Raumalla Palvelukeskus
Mansikkapaikassa, Porissa Satakunnan Yhteisökeskuksen tiloissa.
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VAPAAEHTOISTOIMINTA
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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.
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Vapaaehtoisten tapaaminen picnic risteilyllä kokosi yhteen lähes 150 vapaaehtoista ympäri
toimialuetta.

Rahoitus ja kulut
Toimintaa rahoittivat RAY ja sopimuskunnat sekä Sivis-opintokeskukselta saatiin avustusta
koulutustoimintaan.

Tiedotus
Avustajakeskus oli vuonna 2016 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 toimintaamme eteenpäin. Avustajakeskus tiedottaa
palveluistaan aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa, vuonna 2016 tilaisuuksia 117, joissa
kuulijoita 7585.
Yhteistyökumppanimme tiedottivat Avustajakeskuksen palveluista aktiivisesti nettisivuilla,
julkaisuissa ja palveluesitteissään. Avustajakeskus tekee yhteistyötä laajasti eri toimijoiden
(vammais- ja potilasjärjestöt, seurakunnat, oppilaitokset, sairaalat, muut
vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot jne).
Avustajakeskus käyttää myös digitaalisia tiedotusväyliä tiedotuksessaan, some, internetsivut.
Mutta myös perinteiset tiedotuskanavat ovat tärkeitä etenkin iäkkäämpien asiakkaiden
tavoittamiseksi esitteet, Lihastautiliiton lehti Porras, yhdistysten julkaisut yms. on edelleen
tärkeä tiedotuksen ja markkinoinnin väylä. Toiminnastamme on vuosittain useita erilaisia
artikkeleita alueen sanomalehdissä.
Avustajakeskusta esiteltiin pääsääntöisesti aina kokonaisuutena ottaen esiin sekä palkallisen
puolen palveluita että vapaaehtoistoimintamme kokonaisuutena. Kotisivuilla yksittäisiä
kävijöitä oli vuoden aikana 24494, vierailuja sivustolla vuoden aikana oli yhteensä 81741.
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Koulutukset
Vammaisavustajakurssit koostuvat luennoista, joissa
käsitellään mm. avustamista, apuvälineitä,
näkövammaisen opastamista sekä muistiasiakkaan
kohtaamista. Lisäksi kursseilla on itse sairastavien
puheenvuoroja eri yhdistyksistä sekä käytännön
harjoitteita. Kurssien ohjelmat ovat
perusperiaatteiltaan samanlaiset alueilla.
Avustajakurssien laatuun on panostettu ja niiden
laatua valvotaan tarkasti ja kaikista kursseista
kerätään palaute.
Kuvassa Näkövammaisten keskusliiton Antti
Järvensivu
Vammaisavustajakurssit 2016
Paikkakunta

Ajankohta

Loimaa

29.10.2.11.
7.-10.3.
14.-17.11.
14.-17.3.
1.-4.2.
15.-19.10.
3.-6.11.
8.-11.2.
15.-18.2.
17.-21.9.

Loimaa
Pori
Pori
Rauma
Rauma
Salo
Salo
Turku
Turku

Osallistujia

Arviointi
7

3,5

11
15
18
20
18
19
19
31
20
178

3,5
3,8
3,5
3,6
3,7
3,6
3,5
3,7
3,7

Vammaisavustajakursseja järjestettiin vuoden aikana 10. Vuonna 2016 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 6.

Lyhytkurssit 2016
Paikkakunta

Ajankohta

Säkylä
Kankaanpää
Lavia
Merikarvia
Lieto
Turku

24.8.
12.10.
5.4.
7.9.
14.4.
19.5.

Osallistujia
12
10
8
10
5
23
68

Arviointi
3,8
3,7
3,7
3,8
4
3,7
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Lisäkoulutukset
Avustajakeskus järjestää vapaaehtoisille avustajille vuosittain lukuisia erilaisia
lisäkoulutuksia. Aiheet koulutustarpeisiin saadaan vapaaehtoisilta. Erilaisia lisäkoulutuksia
järjestettiin vuoden aikana n. 110, ja niihin osallistui 665 osallistujaa.

Paikkakunta
Pöytyä
Eura
Harjavalta
Loimaa
Loimaa
Loimaa
Loimaa
Loimaa
Loimaa
Loimaa
Pori
Pori
Pori
Pori
Pori
Rauma
Rauma
Rauma
Rauma
Salo
Salo
Salo
Salo
Salo
Salo
Salo
Salo
Salo
Somero
Somero
Somero
Somero
Somero
Somero
Somero
Turku
Turku
Turku
Turku

Ajankohta
4. ja 25.10.
8.3.
9.11.
9.11.
28.4.
5.4.
2.2.
13.4.
10.3.
12.5.
9.4.
11.4.
20.10.
4.10.
12.10.
4.10.
16.3.
20.10.
14.1.
11.10.
13.10.
28.9.
19.1.
31.10.
30.3. ja 18.5.
20.10.
19.5.
15.11.
26.1.
17.10.
17.2.
16.3.
18.5.
31.8.
23.11.
20.10.
12.4.
26.10.
19.4.

Osallistujia
8
5
3
15
17
13
9
10
8
10
7
9
2
7
7
6
8
4
10
7
5
11
15
5
13
7
17
17
7
8
5
3
11
4
8
15
42
27
15

Aihe
Lukion vapaaehtoistyön kurssi
Kiitoskahvit
Ergonomia
Montonen Sirpa
Vertaistapaaminen
Kaikuja kuolinvuoteelta
Kiitoskahvit
Tukiviittomat
Vertaistapaaminen
Vertaistapaaminen
Ergonomia
Tukiviittomat
Toiminnanohjauksen tukeminen
Kaikuja kuolinvuoteelta
Montonen Sirpa
Montonen Sirpa
Tukiviittomat
Toiminnanohjauksen tukeminen
Kiitoskahvit
Ergonomia
Erityisryhmien kohtaaminen ja avustaminen
Kaikuja kuolinvuoteelta
Kiitoskahvit
Vertaistapaaminen muistiasiakkaiden parissa toimiville
Muistikaveri-koulutus
Toiminnanohjauksen tukeminen
Tukiviittomat
Montonen Sirpa
Kiitoskahvit
Muistikaveri-koulutus
Vertaistapaaminen
Vertaistapaaminen
Vertaistapaaminen
Vertaistapaaminen
Vertaistapaaminen
Toiminnanohjauksen tukeminen
Kaikuja kuolinvuoteelta
Rajaaminen avustajan tehtävissä
Tukiviittomat
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Turku
Turku
Mynämäki
Parainen
Raisio
Turku
Turku
Turku
Laitila
Koko alue

29.3.
14.-15.5.
20.1.
28.1.
8.11.
10.3.
13.1.
22.3.
27.4.
28.5.

15
11
13
13
9
6
52
11
6
144
665

Tukiviittomat
Uintiavustajakurssi
Kiitoskahvit
Kiitoskahvit
Vertaistapaaminen
Nuoren itsetunnon tukeminen
Kiitoskahvit
Kunniakirjan kiitoskahvit liikunta-avustajille
Tukiviittomat
Vapaaehtoisten virkistyspäivä

Vertaistuki
Vertaistuki toiminta toteutettiin osin yhteistyössä palkallisen puolen kanssa.
Vertaistukiryhmät kokoontuivat Turussa 10 kertaa vuoden aikana, Porissa 8, Raumalla 9,
Salossa 2, Somerolla 5, Kankanpäässä 2, Loimaalla 3, Raisiossa, Laitilassa ja
Uudessakaupungissa kerran. Osallistujia oli vuoden 2016 aikana 543.
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 picnic-risteilynä, osallistujia oli 144.
Lisäksi vuonna 2016 toteutettiin alueellinen vertaispäivä Turussa VAPA-työryhmän
kanssavapaaehtoisille Kyrön Mansikkatassussa (osallistujia meiltä 8)
Olemassa olevia vapaaehtoisia on motivoitu ja tuettu jatkamaan vapaaehtoistoiminnassa ja
uusia vapaaehtoisia avustajia on vuoden aikana saatu mukaan toimintaan. Vapaaehtoisten
motivaatiota ja sitoutumista ylläpidetään tarjoamalla vahvaa ohjausta ja tukea sekä
kuuntelemalla vapaaehtoisia heidän toiveistaan koulutustarpeiden suhteen

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 toiminnanjohtajan
vetäminä. Niihin osallistui kattavasti alueellisia järjestöjä ja kuntien edustajia. Ryhmissä
kerättiin taustatietoja arvotyöskentelyä varten.

Laatutyöskentely
Vuoden aikana jatkettiin vapaaehtoistoiminnan laatutyöskentelyä 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.
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Kuvassa projektityöntekijä Anne-Ly Trei
ja alueohjaajan sijainen Tanja-Maria
Laakso.

Vapaaehtoisten välitys
Avustajakeskus on vakiinnuttanut asemansa osana alueen palvelujärjestelmää tarjoten
lisäarvoa toiminta-alueen liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille henkilöille sekä
muistiasiakkaille. Avustajakeskus on kehittänyt vapaaehtoistoimintaansa jatkuvasti
vastaamaan muuttuviin tarpeisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (mm. Muisti Luotsi).
Vapaaehtoistoiminnan uusia innovaatioita kokeillaan rohkeasti. Kaikkea toimintaa
arvioidaan järjestelmällisesti ja saadun arviointitiedon perusteella tehdään
kehittämistoimenpiteitä.. Vapaaehtoistoiminnan prosessien virheettömyyteen ja laatuun on
panostettu vahvasti laatimalla toiminnoista prosessikuvaukset ja kehittämällä
vapaaehtoistoiminnan menetelmiä vastaamaan kasvaviin välitysmääriin.
Vapaaehtoistoimintaan pystyttiin vuonna 2016 hankkimaan lisää henkilöstöresurssia.
Henkilöstön osaamiseen panostetaan ja pyritään jatkuvasti kehittämään Avustajakeskuksen
toimintaa vapaaehtoistyön edelläkävijänä. Avustajakeskus arvioi kunkin alueen
erityispiirteitä ja pyrkii reagoimaan alueellisiin tarpeisiin nopeasti. Erityistä huomiota
kiinnitetään niihin toiminta-alueen kuntiin, joissa toiminta on uutta tai perinteiset
vapaaehtoistyön toiminnot eivät ole osoittautuneet toimiviksi. Avustajakeskuksen
vapaaehtoistyö perustuu toiminnallisuuden periaatteelle, vapaaehtoisen avustajan turvin
asiakkaalla on mahdollisuus ylläpitää tai jopa parantaa olemassa olevaa toimintakykyä ja
säilyttää mahdollisuudet sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Yhteistyö MuistiLuotsin
kanssa on mahdollistanut muistiasiakkaiden parissa tehtävän laadukkaan vapaaehtoistyön
tuen ja koulutuksen vastatessa muistiasiakkaiden parissa toimivien vapaaehtoisten
avustajien erityisiin tarpeisiin.

Vapaaehtoisten tekemät keikat vuosina
2000-2016
12388 12581
5880 6269
4663 5671
3740
3590
3307
2895 2854 3134
2400 3037

7868 8110

9301

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Välityspuheluita saamme vuodessa lähes 1900. Ohjaus ja neuvonta asioissa yhteydenottoja
tulee vuosittain noin 1000. Kaiken kaikkiaan saamme yhteydenottoja vuodessa noin 3000.
Pystyimme jälleen hyvin suurella todennäköisyydellä vastaamaan kaikkiin pyyntöihin,
Avustajaa ei löytynyt vain 0,2% pyynnöistä. Peruttuja pyyntöjä oli vuonna 2016 1,5%, syynä
asiakkaan muuttunut tilanne, tarpeen peruuntuminen tms.

Vapaaehtoiset

Vapaaehtoisten määrä vuosina
2000-2016
742

267

270

267

260

246

260

316

325

406

436

499

517

842

743

780

593

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Avustajia oli vuoden 2016 aikana mukana toiminnassa 780. Uusia mukaan tuli vuoden
aikana 180 (vuonna 2015 254). Suurin osa tuli mukaan toimintaan 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.
Avustajakeskus pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa siten, että hyvä vapaaehtoisten
motivaatio säilyisi yllä ja Avustajakeskuksen houkuttelevuus vapaaehtoistyöstä
kiinnostuneiden henkilöiden parissa säilyy. Toteutamme säännöllisesti kyselyitä, joilla
kartoitetaan vapaaehtoistemme tyytyväisyyttä ja toiveita Avustajakeskusta kohtaan.
Toteutimme 2016 webrobol-kyselyn vapaaehtoisillemme. Selvitettäessä henkilöiden syitä
toteuttaa vapaaehtoistoimintaa juuri Avustajakeskuksessa, 56% perusteli tätä sillä, että he
saavat mahdollisuuden valita kuinka usein toteuttavat vapaaehtoistoimintaa. Lähes 80%
vastaajista oli sitä mieltä, että saa hyvin ja riittävästi Avustajakeskukselta tietoa, koulutusta
ja tukea vapaaehtoistoiminnasta ja vapaaehtoisena toimimisesta. 85% vastanneista
vapaaehtoisista koki oman vapaaehtoistoimintansa vaikuttaneen positiivisestä sekä omaan
että asiakkaan elämään. Ja yli 88% koki vastaustensa perusteella oman
vapaaehtoistoimintansa tärkeäksi ja arvostetuksi sekä Avustajakeskuksella, että myös
yleisesti.
Vapaaehtoiset kokivat saavansa riittävän koulutuksen vapaaehtoisena toimimiseen, kyselyn
mukaan koulutuksen riittävyys arvioitiin arvosanalla 4,14 (asteikolla 1-5). Vapaaehtoiset
pitivät saamaansa tietoa vapaaehtoiskeikoista riittävänä (3,98). Korkeimman arvosanan
Avustajakeskus sai vapaaehtoisten työn arvostamisesta, avustajat kokivat työpanoksen
arvostuksen asteikolla 1-5 arvosanalla 4,35. Myäs Avustajakeskuksen työntekijät koettiin
helposti tavoitettaviksi (4,03). Vapaaehtoiset kokivat Avustajakeskuksen
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vapaaehtoistoiminnan vaikuttaneen positiivisesti elämäänsä (4,26). Oma vapaaehtoistyö
koettiin tärkeäksi (4,43). Vapaaehtoiset myös arvioivat, että asiakas on saanut heidän
tekemästään vapaaehtoistyöstä positiivisia vaikutuksia elämäänsä (4,23). Avustajakeskuksen
arvostus työpanoksesta arvioitiin arvosanalla 4,41.
Avustajakeskus osallistui myös RAY-tukee barometriin, mihin valittiin koko maasta 54
järjestöä. RAY-tukee barometrin tuloksista oli nähtävillä, että osallistuminen
Avustajakeskuksen vapaaehtoistoimintaan on vahvistanut avustajien itsetuntoa, antanut
mahdollisuuden auttaa muita ihmisiä, luonut uusia sosiaalisia suhteita ja antanut kivaa ja
mielekästä tekemistä. Vapaaehtoistyö on myös antanut tunteen tarpeellisuudesta. Vahvasti
nousi esiin myös positiiviset vaikutuksen arjen hallintaan muuttuneessa elämäntilanteessa
(mm. eläkkeelle jäädessä).
Miesten määrä kasvoi 3% vuoden aikana.

Kuvassa Mynämäen kiitoskahvien osallistujia.

Asiakkaat
Väestön ikääntyminen näyttäytyy myös Avustajakeskuksen toiminnassa, ja vapaaehtoisia
tarvitaan mahdollistamaan eri tavoin toimintarajoitteisten ihmisten omatoimisuutta. Ilman
vapaaehtoista moni asia hoituisi jonkun toisen tekemänä, ilman asiakkaan omaa
mahdollisuutta osallistua (kaupassakäynnit, asioinnit yms).
Asiakkailta saadun palautteen mukaan vapaaehtoinen on mahdollistanut asiakkaan
asiointeja, ulkoilua ja harrastustoimintaa. Myös sosiaalinen suhde vapaaehtoiseen koettiin
tärkeäksi, monelle vapaaehtoinen oli kyselyn mukaan tärkeä tekijä yksinäisyyden
lievittymisessä. Toiminnallisen toiminnan ohessa toteutunut juttelu ja seurustelu koettiin
merkitykselliseksi. Yhteistyö Avustajakeskuksen kanssa koettiin sujuvaksi, vastaajista 21
kertoi yhteistyön olleen helppoa, kaksi ei osannut sanoa, koska yhteydenpidosta oli vastannut
joku muu osapuoli asiakkaan puolesta. Yhtä lukuun ottamatta kaikki kokivat vapaaehtoisen
lisänneen elämänlaatua. Asioinnin mahdollistuminen, uudet kontaktit ja elämänilo mainittiin
useammissa vastauksissa. Asiakkaista 14 mainitsi liikkuvansa enemmän kodin ulkopuolella
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vapaaehtoisen avustajan ansiosta, joillekin ulkona liikkuminen mainittiin mahdottomaksi
ilman vapaaehtoisen avustajan tukea. Kaikki asiakkaat sanoivat elämänsä muuttuneen
positiiviseen suuntaan vapaaehtoisen avustajan saatuaan.
Avustajakeskuksen asiakkaina on sekä yksilöitä, että kohderyhmään kuuluvista henkilöistä
koostuvia ryhmiä (erityisliikunnan ryhmät, yhdistykset jne), nämä ryhmät näyttäytyvät
tilastoissa yhtenä asiakkaana, vaikka vapaaehtoistoimintamme toteutuukin isolle
asiakasjoukolle. Näihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden ikä- ja sukupuolijakaumaa ei pystytä
tilastoimaan.
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 1054, uusia asiakkaita tuli vuoden aikana 357 (vuonna 2015 303).

Asiakkaiden määrä vuosina
2000-2016
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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.
Avustajat tulevat toimintaan mukaan kerran kuukaudessa järjestetyn yleisen avustajainfon
kautta. Avustajainfossa henkilöt miettivät, kiinnostaako ala heitä ja kun ala kiinnostaa he
ilmoittautuvat henkilökohtaiseen haastatteluun. 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 lehtiilmoittelua 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
tai palvelunumeroomme lisätietoja
saadakseen. Vielä tässä kohtaa
punnitaan, 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.
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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 avustajista kiinnostaa
työnantajaa, hän ottaa yhteyttä omaan alueohjaajaan lisätietoja saadakseen. Tässä kohtaa
alueohjaaja antaa avustajan tietoja eteenpäin erikseen avustajan kanssa sovitulla tavalla.
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 avustajapalvelupäätöksen työpaikkoihin. Suurin kuluerä on henkilöstökulut 79 % kaikista kuluista.
Seuraavaksi tulevat koulutus-, puhelin-, atk- ja toimitilakulut, jotka ovat 15 % kuluista.

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.
Avustajakeskus tiedottaa palveluistaan aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa, vuonna 2016
tilaisuuksia 117, joissa kuulijoita 7585.

Koulutus
Osa palkalliselle puolelle tulevista avustajista kävi myös vapaaehtoispuolen peruskurssin,
jonka jälkeen jäivät mukaan palkallisen puolen toimintaan.
Lisäkoulutuksena järjestettiin useita koulutuksia ympäri aluetta yhdessä
vapaaehtoistoiminnan ja projektin kanssa.
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Tukiviittomakoulutuksia järjestettiin ympäri toimialuetta. Kouluttajana Hanna Jalo

Avustajainfot
Järjestimme kaikille avoimia avustajainfoja, joita järjestettiin kevätkaudella 1xkk Turussa,
Raumalla, Porissa ja Salossa. Syyskaudella järjestettiin avustajainfoja 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. Vertaistukiryhmiä kokoontui Turussa, Salossa, Loimaalla,
Laitilassa, Uudessakaupungissa, Raisiossa, Raumalla, Porissa ja Kankaanpäässä.
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Työnohjaus
Palkkatyössä oleville tarjottiin työnoahjaus mahdollisuutta Turun seudulla, Porissa ja
Raumalla. Näihin ryhmiin osallistui yhteensä 35 hlöä.

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 976 (2015 932) kertaa.

Työpaikkojen syntymisen määrä
2007-2016
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Näiden lisäksi 123 (vuonna 2015 167) 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.
Välitysasioissa yhteydenottoja oli vuoden aikana noin 4000.

Avustajien määrä
Avustajat rekisteröityivät meille avustajainfon jälkeen olevien keskustelutuokion kautta.
Avustajainfot sisälsivät perustiedon avustajan työstä, erilaisista päätöksistä ja näiden
vaikutuksesta työnsisältöihin. Esiteltiin avustajakeskuksen toimintaa ja roolia työnhaussa ja
käytiin läpi työnhakijan roolia työnhaussa. Lisäksi käytiin läpi mistä avoimet työpaikat
löytyvät ja miten niistä saa lisätietoa. Keskustelutuokion aikana käytiin läpi haastateltavan
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soveltuvuutta avustajan töihin, hänen kokemuksiaan alalta, koulutuksiaan jne. Katsottiin
avustajaa kiinnostavia työpaikkoja.
Avustajia rekisterissä oli aktiivisena 3262 henkilöä (2530 henkilöä vuonna 2015), joista 50%
oli työnhakijoita ja 30% työssä olevia avustajia. Avustajista 15% on miehiä ja tässä nousua
edelliseen vuoteen oli jopa 3%.
Avustajien keski-ikä on 41vuotta.

Avustajien määrä 2010-2016
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Vuoden aikana tehtiin esihaastattelu 892 kertaa (vuonna 2015 665) alasta kiinnostuneelle
työnhakijalle.

Asiakkaat

Asiakasmäärä 2010-2016
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Asiakkaitten keski-ikä oli 51v ja 44% heistä oli miehiä. Uusia asiakkaita tuli vuoden aikana
329.

Ohjaus ja neuvonta
Avustajakeskus ohjasi ja neuvoi vuoden aikana lähes 10 000 kertaa. Soittajista 59 % oli
avustajina toimivia henkilöitä, 18 % työnantajia ja loput mm. viranomaisia, omaisia ja muita
asiasta kiinnostuneita.
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
Kaikista kontakteista 27% oli uusia.
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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 työnantajuusmallia 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 994 (vuonna
2015 luku oli 822).
Tuettua työsuhde – palvelua toteutti alueen
palkallisen puolen alueohjaaja ja palkanlaskusta
huolehti talousvastaava Ulla-Maija Lind sekä
palkanlaskijat Sergej Kushnir, Jaana Vikstedt , Olga
Pukki ja harjoittelija Jenny Saarinen.
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.
Kuvassa Jenni Viljanen ja Mirva Veneranta

29

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.
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 2016 2,7 (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.
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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, joita Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry 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 2016
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KRISTA HELLÉN
Vuosi 2016 toi Avustajakeskuksen organisaatioon ja sitä kautta toimenkuvaani suuren
muutoksen – siirryin vastaamaan palkallisen puolen tehtävistä, kun ennen tehtäväkuvaani
oli kuulunut myös vapaaehtoistoiminnan organisointi. Muutos oli tietyllä tavalla haikeakin,
koska vuosien varrella olin saanut tutustua suureen joukkoon lämpimiä ja sydämellisiä
vapaaehtoisiamme. Ja tottakai mielelläni olen edelleen tarvittaessa mukana myös
vapaaehtoispuolen jutuissa. Tästä vuodesta jäi erityisesti mieleen vapaaehtoisille avustajille
tarkoitettu virkistys-risteily toukokuussa, jossa koko henkilökuntamme oli myös mukana.
Seurustelun ja hyvän ruoan lisäksi päivän tarkoituksena oli mm. visioida vapaaehtoistyön
tulevaisuutta – sekä tiukasti asialinjalla pohtien että humoristisesti vääntäen.
Vapaaehtoistemme ideat, into ja heittäytymiskyky tekivät suuren vaikutuksen.
Toinen mainittava vuoden 2016 muutos oli toimialueeni laajeneminen myös Euraan ja
Säkylään. Alueelle oli helppo mennä ja yhteistyöverkostoja oli mukava luoda sillä alue on
minulle hyvinkin tuttu aiemmilta työvuosilta.
Viime vuosi oli varsin merellinen vuosi sillä merelle suunnattiin myös lokakuussa SOSTE
(Suomen sosiaali- ja terveys ry.) koulutus- ja verkostoitumisristeilyn merkeissä. Mukana oli
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ympäri Suomea ja koulutustarjonnasta löytyi takuulla
jokaiselle jotakin. Ja ainahan jotain tarttuu mukaan omaan työhön sovellettavaksi.
Saimme käyttöömme myös uutta tekniikkaa kun jokaiselle aluetoimistolle tuli
videoneuvottelulaitteet Skypen-koulutusten mahdollistamiseksi. Laitteiden avulla voidaan
siis esim. Rauman toimistolla tarjota avustajille koulutusta, joka lähetetään Skypenä
Turusta. Tekniikka auttaa siis tarjoamaan enemmän koulutuksia kaikille alueille ja
palautteet ensimmäisistä Skype-koulutuksista ovat olleet myönteisiä. Ja tämähän on tietysti
vain lisä perinteisiin tapoihin
Kaikkiaan vuosi oli perustyön kannalta melko seesteinen ja tasainen. Uusia henkilökohtaisen
avun päätöksiä tuli alueeni kunnissa tasaiseen tahtiin mutta ei enää ryppäinä ryöpsähdellen.
Näin valtaosa henkilökohtaisen avun työnantajista on ehtinyt tulla jo tutuiksi ja näin on
helpompia palvella myös jokaista yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden.

Mynämäellä toimintakeskuksessa järjestettiin yhteistoimintapäivä
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KRISTA SUOSAARI
Työyhteisönä aloitimme vuoden 2016 tekemällä lyhytelokuvaa! Olimme edellisen vuoden aikana
työstäneet toimintaamme ohjaavia arvoja sanalliseen muotoon; teimme sitä ohjatusti useissa eri
työpajoissa. Prosessina se oli erittäin mielenkiintoinen, toki myös kohtalaisen iso urakka, mutta
ennen kaikkea työyhteisöämme voimallisesti yhdistävä. Elokuvan tekeminen oli hyvin
elämyksellinen loppuhuipennus saadessamme työn päätökseen! Olimme hyvin tyytyväisiä niihin
neljään arvoon, oikeastaan lausekokonaisuuteen, joihin onnistuimme kuvaavasti kiteyttämään
Avustajakeskuksen arvopohjan, jolta toimintamme ponnistaa.
Arvomme päätettiin julkistaa RoadShow – kiertueella heti alkuvuodesta! Tilaisuuksiin oli
tervetulleita kaikki tahot, joiden kanssa teemme yhteistyötä; niin avustajat, työnantajat kuin
yhdistysten, yhteisöjen ja kuntien edustajat. Salossa kokoonnuimme Café Makussa ja Loimaalla
Kauppalan Kyökissä; molemmat tilaisuudet olivat hyvin lämminhenkisiä!
Muuten vuosi jatkui tiukalla työnteolla – sisältäen lukuisia kohtaamisia työsopimuksen teon
merkeissä, toiminnan esittelyissä, uusien avustajaehdokkaiden haastatteluissa. Kuukausittain
järjestettävät Avustajainfot vahvistivat sijaansa uusien avustamisesta kiinnostuneiden henkilöiden
ohjaamisväylänä mukaan toimintaamme. Samalla myös jaamme, ehkä osaltamme myös lisäämme,
yleistä tietoisuutta henkilökohtaisesta avusta ja sen sisällöstä. Lisäksi käymme vierailijoina useissa
muissa kohteissa tai tapahtumissa. Esimerkiksi Salon seudun Ammattiopisto on myös yksi
vakituisista vierailukohteistamme; uutta uraa tai suuntaa etsivät opiskelijaryhmät saavat kuulla
meistä useamman kerran viime vuoden kuluessakin.
Avustajien vertaistapaamiset jatkoivat toimintaansa, niin Salossa, Somerolla kuin Loimaalla.
Joihinkin tapaamisiin olimme järjestäneet erityistä ohjelmaa, esimerkiksi Somerolla sukellettiin
kesän kynnyksellä korujen tekemisen terapeuttiseen maailmaan! Kuitenkin tapaamisten
perusajatus on luoda mahdollisuus toisten samaa työtä tekevien tapaamiseen ja kuulumisten
vaihtoon.
Myös työnantajat ovat toivoneet mahdollisuutta tavata toisiaan, ja tartuimme tähän toiveeseen
kehittäen ns. tuettujen työnantajien koulutuksen, eli Salossa pilotoimme neljän tapaamisen
kokonaisuuden, joissa yhteenkokoontumisen ja kahvittelun lisäksi käytiin läpi tiukkaa asiaa
työsuhteista ja työnantajana toimimisesta yleensäkin. Työsuhde avustettavan työnantajan ja
avustajan välillä on omanlaisensa ja erityinen, mutta tästä huolimatta siinä on noudatettava kaikkia
työlainsäädännön määräyksiä aivan kuten missä tahansa työsuhteessa. Kuten sanottu, tekemämme
kokeilu oli pilotti, joka kuitenkin todettiin siinä määrin onnistuneeksi, että tulee edelleen saamaan
jatkoa hieman jalostetussa muodossa.
Vuoden aikana otimme myös askeleen Skype-yhteyden ihmeelliseen maailmaan! Me palkallisen
avustajavälityksen työntekijät olemme nyt vuoden ajan aloittaneet työviikon ”skypettämällä”, eli
pidämme viikkopalaverin tietokoneiden kautta ääni- ja kuvayhteydellä. Hienojen Skypeneuvottelulaitteiden mahdollistavan etäyhteyden myötä pystymme nyt tarjoamaan esimerkiksi
koulutuksia koko toiminta-alueellamme samanaikaisesti. Viime vuonna tästä saimme esimakua
”Erityistyhmien kohtaaminen”- ja ”Toiminnanohjaukselliset menetelmät” –koulutusten myötä.
Kouluttaja varsinaisesti luennoin Turussa, mutta kuulimme ja näimme esityksen myös
aluetoimistopaikkakunnilla. Tämä lisää huimasti mahdollisuuksia lisäkoulutuksien järjestämiseen
useilla paikkakunnilla samanaikaisesti.
Selaillessani viime vuoden kalenteria, huomaan, että viikot ovat olleet todella kiireisiä, myös
matkakilometrejä kertyi runsaasti toiminta-alueeni ollessa kohtalaisen laaja kaukaisesta Särkisalon
kärjestä aina Yläneen kulmille. Asiakkaat, niin työnantajat kuin avustajat, tekevät työstä itselleni
merkittävää. Ihmisläheinen työ on pääasiassa muuta kuin vain asioiden suorittamista, tämä taas
vaatii toisinaan enemmän aikaa, jotta onnistumiset ovat mahdollisia… Ja, jotta voimme palvella
ammatillisesti ja tekemisen iloa kunnioittaen!
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TUULA AHTELA
Terveisiä Turun suunnalta. Aloitin työt
Avustajakeskuksessa kesken vuoden 2016.
Työn ja työn opettelun merkeissä vuosi kului
nopeasti.
Iloa ja vähän ihmetystäkin aiheutti se miten
pyyteettömästi vapaaehtoiset avustajat ottivat
keikkoja ja olivat vakituisina avustajina
asiakkaillemme. Siitä haluan antaa suuren
kiitoksen kaikille avustajille. Asiakkaat olivat
ilahtuneita kuullessaan puhelimessa avustajan
löytymisestä.
Tästä kun olin ”selvinnyt” niin seuraava
ihmetyksen aihe oli edessä.
Vammaisavustajakursseillemme löytyi puhujia
yhdistyksistä ja eri potilasjärjestöistä helposti.
Ja jälleen kerran pyyteettömästi ja omalla ajalla
puhujat saapuivat kurssillemme. Palaute
kurssilaisilta näistä puheenvuoroista oli
kiitettävää. Suuri kiitos tästä kaikille puhujille.
Tätä ihmetyksen aikaa jatkuu varmaan vielä
jonkin aikaa itselläni.
Yhdistystyö on muokkautuvaa ja muuttuvaa. Se
mikä on hienoa tässä työssä on se miten
joustavasti voimme ottaa uusia tai muuttuvia
toimintamalleja käyttöön. Ja uusien kokeilu on
jopa suotavaa, mikä on hieno asia
Avustajakeskuksen toiminnassa.
Hyviä toimintamalleja käytetään ja muokataan
vastaamaan asiakkaiden ja avustajien tarpeita
parhaalla mahdollisella tavalla. Jonkin verran
kuljin alueilla ja sain tutustua avustajiin ihan ”livenä”.
Yhteistyöllä saimme aloitettua Raision, Ugin ja Laitilan vertaisryhmät.
Pidän ihmisten kanssa juttelemisesta ja toivotankin kaikki tervetulleiksi piipahtamaan
toimistolla tai soittamaan.
On hienoa olla tällaisessa yhteisössä töissä.

MONIKA NURMI
Aloitin uutena alueohjaajana syyskuun alkupuolella 2016. Kiirettä piti heti alusta lähtien:
tutustumista uusiin työtapoihin ja työkavereihin, vammaisavustajakurssia, toiminnan
esittelyä, vertaistapaamisia, tiimipalavereita. Minulle avautui aivan uusi maailma! Olen
tutustunut niin moneen ihanaan, sydämellään tätä työtä tekevään avustajaan. Nähnyt, miten
auttamisen halu saa ihmisen menemään toisen tueksi ja avuksi.
Työyhteisö on osoittautunut auttavaiseksi ja yhtä köyttä vetäväksi. Minua on ilahduttanut
suuresti se, miten jokainen tarvittaessa on valmis tulemaan avuksi ja hyppäämään toisen
kenkiin. Olen aina saanut apua, kun olen sitä tarvinnut. Vastaavasti olen mahdollisuuksieni
mukaan itse auttanut työkaveria pulassa.
Minusta Avustajakeskuksen toiminnan esittely on ollut todella opettavaista. Siinä saa seistä
joskus vähän hankalissakin sääolosuhteissa ja katsella ohikulkevia ihmisiä ’sillä silmällä’:
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olisiko tuosta avustajaksi? Vai olisikohan hän avustajan tarpeessa? Olen saanut kertoa
toiminnastamme myös kaupunkien eri instansseille, yhdistyksille sekä opiskelijoille.
Kaiken kaikkiaan tämä syksy on ollut kiireinen, mutta antoisa!

SONJA OVASKAINEN
2016 vuosi kului todella vauhdikkaasti. Kevään kuluessa ja lähestyttäessä kesää, tuntui, että
vihdoin alan ymmärtämään, mistä tässä työssä on kokonaisuudessaan kyse. Työnkuva oli
hyvin laaja ja vaati aikaa sisäistää kaikki asiat ja hahmottaa kokonaiskuva.
Sain kunnian ja mahdollisuuden tutustua upeisiin ihmisiin, avustajiin sekä
yhteistyökumppaneihin. Vapaaehtoistoiminnan parissa työskentely tuntui luonnolliselta ja
”omalta”. Työtä sai tehdä omalla persoonalla ja kohtaamiset ihmisten kanssa olivat
mieleenpainuvia. Arvostus vapaaehtoistyötä kohtaan vain kasvoi entisestään matkan
varrella.
Avustajille kurssien ja muiden lisäkoulutusten järjestäminen oli hyvin mielenkiintoista ja
antoisaa. Oli hienoa nähdä, että myös heillä itsellään on halu ja kiinnostus osallistua
erilaisiin koulutuksiin ja tapaamisiin.
Alkusyksystä oli minun kohdallani katsottava tulevaisuuteen. Oma elämäntilanne veti
tuonne pääkaupunkiseudulle ja tilalleni tuli uusi työntekijä, Monika Nurmi. Jo
ensimmäisestä tapaamisesta tuli hyvä tuntuma siitä, että on oikea ihminen valittu töihin!
Perehdytysjakson aikana käytiin menneet asiat läpi ja keskusteltiin meneillä olevista ja
tulevaisuuden suunnitelmista. Pientä luopumisen tuskaa oli omalta osalta, mutta Monika otti
työn reippaasti vastaan ja tiesin työn jäävän hyviin käsiin.
Kokonaisuudessaan todella upea kokemus, sain paljon eväitä tulevaisuutta ajatellen ja
haluan kaikkia matkan varrella vastaan tulleita kiittää suunnattomasti!

MIRVA VENERANTA
Vuonna 2016 tuli organisaation muutos virallisesti voimaan. Siirryin organisoimaan pelkkää
vapaaehtoistoimintaa ja välittämään vapaaehtoisia avustajia koko Satakunnan alueella.
Perehdytin uutta palkallisen toiminnan alueohjaajaa Viljanen Jenniä Porin seudun, Keski- ja
Pohjois-Satakunnan alueeseen sekä tutustuin samalla myös laajentuneeseen alueeseeni
Rauman seutuun ja Ala-Satakuntaan. Kohtasin uusia yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja
avustajia. Kartoitin tarpeita ja toiveita.
Satakunnan Yhteisökeskuksessa olleen vesivahingon myötä saimme Porin toimistolle uudet
väliaikaiset tilat Otavankatu 3, Porista. Sain myös vaihtelua päiviin, kun ryhdyin
työskentelemään kahden toimiston alueella.
Yhteistyö vahvistui, kun sain osallistua aktiivisemmin Rauman ja Porin Valikkojen
toimintaan. Valikkojen toiminnassa aloitimme koko Satakunnan kattavat Satakunnan
Valikot -kokoontumiset. Valikkojen toimintaan kuuluu oleellisesti myös
Vapaaehtoistoiminnan infojen vetämiset puolivuosittain. Tarkoituksena on, että kaikki
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet saavat perusinfon vapaaehtoistoiminnasta,
periaatteista sekä vapaaehtoistoimintaa tarjoavista tahoista. Porin Valikko järjesti myös
joulukuussa Rajapinta-seminaarin, joka käsitteli vapaaehtoistyön ja ammatillisen työn
rajapintoja.
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Yhteistyö oppilaitosten kanssa toimii hyvin. Satakunnan ammattikorkeakoulun ensimmäisen
vuoden sairaanhoitajaopiskelijat tekevät vapaaehtoistyötä opintoihin kuuluvaksi 35-60h. He
ovat olleet meillä mukana mm. tehden vapaaehtoistyötä asiakkaiden parissa,
suunnittelemalla erilaisia tapahtumia ja osallistumalla asiakastyytyväisyys-kyselyn
toteuttamiseen. Opiskelijat ovat olleet innokkaita ja kiinnostuneita vapaaehtoistyöstä sekä
ovat tuoneet uusia ideoita vapaaehtoistyöhön.
Avustajien kanssa on ollut monia mukavia kohtaamisia. Molempien toimistojen jouluglögeillä
kävi mukavasti väkeä. Vertaistukiryhmät kokoontuivat säännöllisesti Porissa, Raumalla ja
Kankaanpäässä. Raumalla avustajista koostuva lauluryhmä on laulattanut paikallisten
vanhainkotien asukkaita.
Vuoden päätteeksi olimme kiertämässä Satasoten järjestämällä kuntakierroksella mukana.
Satakunnan kuntien kierroksella kohtasimme eri alojen ja yhdistysten edustajia,
kuntapäättäjiä sekä kuntalaisia. Kuntakierroksen yhteenveto oli kiinnostava ja toi paljon
uusia ideoita ja kehittämisajatuksia vuoteen 2017.

JENNI VILJANEN
Minun ensimmäinen Avustajakeskuksen vuoteni 2016 oli oppimisenvuosi. Ison alku
perehdytyksen sain jämptiltä ja asiansa osaavalta Mirva Venerannalta mutta paljon oppia
sain ja saan myös muilta kollegoilta. Vuosi 2016 alkoi hyvin vauhdikkaana, uudet toimitilat
Porissa Isolinnankadulla vaihtuivat äkisti vesivahingon vuoksi Otavankadulle
Yhteisökeskuksen toimitiloihin. Uudet tehtävät, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja alueet
jossa toimin vaativat oman panoksensa opettelun suhteen. Paljon oli asiaa mitä piti omaksua
nopealla syklillä. Alku oli haastava mutta siitäkin selvittiin.
Edelle jo mainitsinkin saaneeni perehdytystä kokeneilta työkavereiltani, heiltä olen saanut
”tärkeitä eväitä” alueohjaajan tehtäviä ajatellen. Oppia ovat myös antaneet kaikki ne ihmiset
joidenka kanssa olen saanut työskennellä. Parasta on se, että oppiminen jatkuu edelleen!
Olen, näin keltanokkana, ottanut oppia niin hyvistä kuin huonoista hetkistä. Pitäisi aina
pysähtyä hetkeksi miettimään asioista ja kokemuksista ne plussat ja miinukset. Näistä, kun
kääntää ne itselleen voimavaroiksi, voi sanoa että siinä kehittyy työntekijänä kuin
ihmisenäkin. Jotta, ei menisi liian vakavaksi pohdinnaksi, en koskaan työskentele tai opettele
asioita niin sanotusti ”otsa rypyssä”, vaan teen asioita huumorilla ammattilaisen ottein.

SARI NIKULA
Vuosi 2016 oli kaikkiaan mieleenpainuva vuosi, uuden sisäistämistä, ja vanhan kertaamista.
Vuosi toi minun kohdallani hieman muutoksia työalueeseeni. Ennen alueenani oli Turku,
Kaarina, Lieto, Raisio, Parainen, Akseli (Masku, Mynämäki ja Nousiainen). Alkuvuonna
minulle tuli lisäksi Aura, Vehmaa ja Taivassalo.
Vuoden aikana järjestimme avustajillemme erilaisia koulutuksia, mm. tukiviittomat ja
ergonomia- koulutusta. Ergonomia- koulutusta tarjosimme Turussa sekä keväällä että
syksyllä. Keväällä kurssi oli koko päivän kestävä, ja syksyllä lyhytkestoisempi, yhden illan
kestävä koulutus. Ergonomiakoulutukset ovat joka vuosi yhtä suosittuja, kuten myös
tukiviittomat –koulutus, mikä on myös suosituimpien koulutustemme listalla.
Vertaisryhmämme kokoontui säännöllisesti joka kuukausi jonkun kivan oheistekemisen kera,
käytiin mm. tutustumassa Taidemuseolla taiteilija Miika Vaskalan töihin, on käyty
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Ruissalossa retkeilemässä, ja pikkujouluja vietimme Pihlajasalissamme hyvän musiikin kera
ja glögiä sekä piparkakkuja nauttien.
Avustajainfoja järjestimme vuoden aikana Turussa säännöllisesti kuukausittain, koska uusia
avustajan työstä kiinnostuneita tuntui riittävän mukavaan tahtiin ja se, mikä oli hienoa
huomata, infoissa kävi yhä enemmän myös työnantajia, ja jo työssä olevia avustajia.
Infotilaisuudet ovat kaikille avoimia, ja sinne voi tulla vaikka yhdessä työnantajan kanssa, tai
ystävän, tuttavan kanssa.
Työpaikkakyselyt keskitimme päivystysnumeroomme, ja työpaikkakyselyitä varten meille tuli
myös uusi sähköpostiosoite, josta yhteystietoja voi keskitetysti pyytää, tällä tavoin
paransimme tietysti myös tavoitettavuuttamme.
Vuosi päättyi iloisiin tunnelmiin joulupuuroomme, mikä jälleen keräsi todella mukavasti
väkeä mukaan! Tapaamisiin taas ensi vuonna 

Avustajakeskus kiittää kaikkia toiminnan
mahdollistaneita!
Yhteistyötä yli rajojen
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LAATUKÄSIKIRJA
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.
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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,
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.)
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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.
1.Toiminnasta
kerätään tietoa

1.Tehtyjen
toimenpiteiden
tulokset arvioidaan

2.Saatu tieto
analysoidaan

5.Päätökset
toteutetaan

3.Analysoidusta
tiedosta tehdään
johtopäätöksiä

4.Johtopäätöksistä
siirrytään päätöksiin
->mahdollinen
toimenpide

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
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käytetty arkipäivän työssä. Laatukäsikirjan tulee olla laadittu käytettävyys
huomioiden, ja sen käytön on tuotava lisäarvoa käyttäjälleen.

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 20072011. 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.
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Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminnan tarve on pysynyt vakaana.
Välityspuheluita otetaan vastaan keskimäärin viisi välityspäivän aikana.
Vapaaehtoistehtäviä tehtiin Avustajakeskuksen kautta vuonna 2015 noin 12000.

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
•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.
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
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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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TALOUSHALLINTO
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

Työntekijöiltä toisille
työntekjöille

Hallinto <-> muut
työntekijät

Talousosasto <-> muut
työntekijät

Tiimit ja työryhmät <->
yhteiset tiimit

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
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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:

Avustajen
rekrytointi ja
koulutus

Välityspyyntöjen
vastaanotto

Avustajien
välitysprosessit

• Vapaaehtoisten avustajien rekrytointi ja
koulutus
• Palkallisten avustajien rekrytointi ja
koulutus

• Vapaaehtoisavustajien välityspyynnöt
• Palkallisten avustajien välityspyynnöt

• Vapaaehtoisten avustajien välitysprosessit
• Palkallisten avustajien välitysprosessit

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,
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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)
55

-

-

-

-

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:

Ajankohtaisista asioista tiedottaminen
Markkinointi
Vaikuttamistoiminta
Asiantuntijaorganisaationa näyttäytyminen

Sidosryhmiä ovat:
* Järjestöt (pääasiassa vammaisjärjestöt)
* Kunnat ja kuntatoimijat (vammaispalvelu, sosiaalitoimi ylipäätään, erityisliikunta,
ikääntyneiden palvelut, poliittinen kenttä, vammaisneuvostot jne)
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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
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