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Tukena Hyvä Elämä -palvelut®  
kehitysvamman tai muun syyn vuoksi 
apua ja tukea tarvitsevalle ihmiselle
KVPS Tukena Oy on omaisjärjestötaustainen kehitys-
vammaista ja erityistä tukea tarvitsevaa ihmistä ja 
hänen läheisiään auttavien ja tukevien palveluiden 
johtava valtakunnallinen tuottaja ja kehittäjä. 

40 palveluyksikköämme ympäri Suomen tarjoavat 
monipuolisia, laadukkaita Hyvä Elämä -palveluita alu-
eellisten tarpeiden pohjalta. 

Me tukenalaiset tiedostamme juuremme ja omais-
järjestötaustamme. Arvostamme kehitysvammaisen 
ja erityistä tukea tarvitsevan henkilön sekä perhei-
den asiantuntijuutta ja tuemme osallisuutta oman 
elämän, palveluiden ja toiminnan järjestämisessä. 
Kehitämme palveluitamme myös yhdessä omaisten 
ja asiakkaiden kanssa. 

Tavoitteenamme on kasvaa asiakas- ja palvelutarpeita 
vastaavalla tavalla ja näin vahvistaa edelleen johtavaa 
asemaamme kehitysvamma-alan valtakunnallisena 
toimijana. 

Tukena on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 100% 
omistamana osakeyhtiönä osa KVPS-konsernia. 

Ota meihin yhteyttä, kun haluat keskustella lähei-
sesi yksilöllisistä palveluista tai uusista palveluista 
laajemmin omalla alueellasi.

Tukenan hyvän elämän visio
Kehitysvamman tai muun syyn 
vuoksi apua ja tukea tarvitsevan 
ihmisen hyvä elämä, osallisuus ja 
läheisten luottamus – Olemme 
alan vastuullisin toimija.



Kultasiiven kodissa lasten arki koostuu 
tavallisista asioista; koulunkäynnistä, 
leikistä, rentoutus- ja satuhetkistä. Ar-
ki-illat rauhoitamme ulkoilulle ja yh-
dessäololle. Viikonloppuisin teemme 
yhdessä retkiä lasten mielenkiinnon-
kohteiden mukaan. Erityisen tärkeitä 
hetkiä ovat saunaillat ja karkkipäivät 
sekä yhdessä vietetty aika.

Kultasiiven koti tarjoaa pitkäaikaista 
asumispalvelua erityistä tukea tarvit-
seville lapsille ja nuorille. Toimintam-
me lähtökohtia ovat lapsen ja perheen 

yksilölliset tarpeet, perheiden kanssa 
tehtävä yhteistyö sekä kasvatuskump-
panuus. Perheet ovat tärkeä osa ar-
keamme ja aina tervetulleita Kulta-
siipeen. Teemme moniammatillista 
yhteistyötä eri sosiaali-, terveys- ja 
kasvatusalan ammattilaisten kanssa.

Tilat
Tukena Kultasiipi sijaitsee kesällä 2019 
valmistuneessa rakennuksessa Jyväs-
kylän Kuokkalassa. Tilojen sisustukses-

sa ja varustelussa 
on otettu lapset 
huomioon – ko-
dikkaat tilamme 
ovat esteettömiä 
ja avaria. Kulta-
siiven kodissa on 
seitsemän huonet-
ta, jotka on jaettu 
kahteen kotiryh-
mään. Jokaisen 
lapsen huone on 
omannäköisensä 
ja muokattavissa 

lapsen tarpeiden mukaan. Jokaisella 
lapsella on käytössään omat wc- ja 
pesutilat sekä yhdessä huoneessa 
keittiö itsenäistymisharjoittelua var-
ten. Luontoteemaiset oleskelutilat 
tarjoavat puitteet yhdessäololle sekä 
monipuoliselle toiminnalle. Lisäksi 
Kultasiivellä on oma viihtyisä ja tur-
vallinen leikkipiha.

Henkilöstö
Tukena Kultasiiven henkilöstö koostuu 
ohjaajista, vastaavasta ohjaajasta sekä 
johtajasta. Kultasiiven henkilökunta 
on sitoutunut, kehittämismyöntei-
nen ja ammattitaitoinen. Monipuo-
linen osaaminen on vahvuutemme 
ja henkilöstöstä löytyykin sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisia perushoi-
don, sairaanhoidon, kuntoutuksen ja 
kasvatuksen alalta. Henkilöstömme 
laajalla osaamisella ja kokemuksella 
pystymme vastaamaan lasten erittäin 
vaativiin tuen tarpeisiin. Koko vakitui-
nen henkilökuntamme on AVEKKI- ja 
EA-koulutettu.

Tukena Kultasiipi



Erityisosaaminen
• moniammatillinen osaaminen sosiaali- ja terveysalalta
• vaativiin tuen tarpeisiin vastaaminen
• innovatiivinen ja kehittämismyönteinen henkilöstö

Tukena Kultasiipi
• seitsemän huonetta kahdessa kotiryhmässä
• esteettömät tilat ja viihtyisä piha-alue
• tiivis läheisyhteistyö ja kasvatuskumppanuus
• yhteiset ja yksilölliset virikkeet osana arkea
• yksilökeskeinen elämänsuunnittelu
• ympärivuorokautinen, aktiivinen tuki

Palvelut:
• ympärivuorokautinen asumispalvelu



Ajatus Elmerin muutosta Kultasiipeen 
heräsi alkuvuodesta 2019, kun rupesi 
tuntumaan, ettemme pärjää Elmerin 
kanssa enää kotona. Yöt olivat niin El-
merin kuin vauvankin kanssa hanka-
lia, mikä vaikutti omaan jaksamisee-
ni. Koimme Elmerin hoidon kotona 
raskaaksi myös sen takia, että toinen 
meistä vanhemmista oli aina sidottuna 
kotiin Elmerin kanssa. Koko perheen 
yhteinen tekeminen kodin ulkopuolella 
oli haastavaa järjestää Elmerin infektio-
riskin ja useiden apuvälineiden vuoksi. 
Oma töihin paluuni oli kuitenkin ratkai-
sevin tekijä, joka auttoi varmistamaan 
päätöksen Elmerin muutosta Kultasii-
peen. Tällä ratkaisulla voimme taata 
kaikille perheemme lapsille jaksavat 
vanhemmat.

Ennen Elmerin muuttoa Kultasiipeen, 
tunteet vaihtelivat paljon. Raskaimpi-
na hetkinä tuntui, että olisimme olleet 
heti valmiita Elmerin muuttoon ja rat-
kaisu tuntui oikealta. Välillä taas mie-
timme, pärjäisimmekö kuitenkin vielä 

kotona Elmerin kanssa. Tunteet olivat 
ristiriitaisia: Tavallaan odotti ja toivoi 
helpotusta arkeen, mutta samaan ai-
kaan tuntui väärältä, että oma lapsi ei 
asuisikaan kotona.

Kun muuton aika sitten koitti, tuli hyvä 
ja odottavainen fiilis. Enää ei ollut 
haikea olo ja tiesimme, että voimme 
aina hakea Elmerin kotiin. Elmeri oli 
jo ennen Kultasiipeen muuttoa ollut 
säännöllisesti tilapäishoidossa, joten 
olimme tottuneet jättämään Elmerin 
muiden hoitoon.

Minulla on Elmerin Kultasiivessä asu-
misen ajalta hyvät kokemukset. Minun 
ei ole tarvinnut olla lainkaan huolissani, 
etteikö Elmeriä hoidettaisi hyvin. Yh-
teistyö Kultasiiven kanssa on ollut toi-
mivaa ja kommunikointi on ollut avoin-
ta. Minusta on ihanaa, että Elmerillä on 
Kultasiivessä omaohjaaja ja ohjaaja-
mitoitus on ollut riittävä. On tuntunut 
hyvältä huomata, että Kultasiivessä El-
meri pääsee säännöllisesti ulkoilemaan 
ja saa tarvittavaa läheisyyttä.

Tukena Kultasiipi mukana  
Elmeri-pojan hyvässä elämässä

”Enää minun ei tarvitse olla 
Elmerin hoitaja, vaan saan 
keskittyä olemaan vain äiti.”



KVPS Tukena Oy  
on yhteiskunnallinen 
yritys
Yhteiskunnallinen yritys toimii 
vastuullisesti ja kantaa 
yhteiskunnallista vastuuta. Yritys 
harjoittaa kestävää pitkän tähtäimen 
liiketoimintaa ja käyttää voitostaan 
vähintään puolet toimintansa 
kehittämiseen tai lahjoittaa sen 
määrittämäänsä hyvään 
tarkoitukseen. Verot maksamme 
Suomeen.

Myös toiminnan läpinäkyvyys ja 
avoimuus on tärkeää. Yrityksen on 
määriteltävä yhteiskunnallinen 
tavoitteensa sekä voiton 
käyttötapansa yhtiöjärjestyksessään 
tai säännöissään. Merkki kertoo siis 
yrityksen tekemästä 
yhteiskunnallisesta hyvästä.

Pystymme vastaamaan myös 
niiden lasten palvelutarpeisiin, 
jotka tarvitsevat sekä lasten-
suojelun että erityishuollon 
palveluita. Lapsen sijaishuolto 
voidaan järjestää Kultasiivessä 
lastensuojelulain mukaisesti 
lapsen tarpeen edellyttämällä 
tavalla. 

Palvelun järjestämisessä ote-
taan huomioon lapsen ja per-
heen yksilölliset tuen tarpeet. 

Kultasiiven tila- ja henkilöstö- 
ratkaisut täyttävät lastensuo-
jelulain vaatimukset. Teemme 
tiivistä yhteistyötä lapsen koti-
kunnan vammaispalveluiden ja 
lastensuojelun sosiaalityönte-
kijöiden kanssa. 

Kysy rohkeasti lisää!

Yksilöllisiä palveluratkaisuja  
lastensuojelun asiakkaille



• liikevaihto (milj. €) ..................35
• palveluyksiköitä ......................40
• henkilötyövuodet .................592
• asiakasmäärä .....................  1200

•    asiakkaita ympärivuorokautisissa 
asumispalveluissa .................508

• kunta-asiakkaita ...................106
(Vuosi 2019)

KVPS Tukena Oy tunnusluvut

Tutustu lisää 

palveluihimme  

tukena.fi

KVPS Tukena Oy    
Pinninkatu 51
FI-33100 Tampere

Yhteydenotto
Puh. 0400 913 500
info@tukena.fi

KVPS Tukena Oy | hallinto
Maariankatu 4 B
FI-20100 Turku

Riina Göös
palveluyksikön johtaja

Puh. 040 668 3252 
riina.goos@tukena.fi

Raija Hyvönen 
palvelupäällikkö

Puh. 040 838 7645 
raija.hyvonen@tukena.fi 

Me olemme teitä varten! 
Ota yhteyttä niin kartoitetaan yhdessä palvelutarpeenne. Olette 
myös tervetulleita tutustumaan paikan päälle palveluyksikköömme. 
Sopikaa tapaaminen etukäteen palveluyksikön johtajan kanssa.

Tukena Kultasiipi
Palstati e 10, 40520 Jyväskylä


