
Tukena Kehärinki
Henkilökohtaisen avun ja tukiasumisen  
Hyvä Elämä -palvelut pääkaupunkiseudulla.



Tukena Hyvä Elämä -palvelut® kehitysvamman tai  
muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitseville ihmisille

Osallisuus, hyvä elämä ja läheisten luottamus

KVPS Tukena Oy on omaisjärjestötaus-
tainen kehitysvammaista ja erityistä 
tukea tarvitsevaa ihmistä ja hänen lä-
heisiään auttavien ja tukevien palve-
luiden johtava valtakunnallinen tuot-
taja ja kehittäjä. 

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

Me tukenalaiset tiedostamme juurem-
me ja omaisjärjestötaustamme. Arvos-
tamme kehitysvammaisen ja erityistä 
tukea tarvitsevan henkilön sekä per-
heiden asiantuntijuutta ja tuemme 
osallisuutta oman elämän, palveluiden 
ja toiminnan järjestämisessä. Kehitäm-
me palveluitamme myös yhdessä 
omaisten ja asiakkaiden kanssa. 

Tavoitteenamme on kasvaa asiakas- ja 
palvelutarpeita vastaavalla tavalla ja 
näin vahvistaa edelleen johtavaa ase-
maamme kehitysvamma-alan valta-
kunnallisena toimijana. 

Tukena on Kehitysvammaisten Palve-
lusäätiön 100 % omistamana osake- 
yhtiönä osa KVPS-konsernia. 

Ota meihin yhteyttä,  
kun haluat keskustella  
läheisesi yksilöllisistä  
palveluista tai uusista  
palveluista laajemmin  
omalla alueellasi.

Merkki kertoo tekemästämme yhteiskunnallisesta hyvästä. Toimimme vastuullisesti ja kannamme yhteiskunnallista vastuuta – maksamme  
verot Suomeen. Harjoitamme kestävää pitkän tähtäimen liiketoimintaa ja käytämme liikevoitosta vähintään puolet toiminnan kehittämiseen.  
Toimintamme läpinäkyvyys ja avoimuus on tärkeää. Olemme määritelleet yhteiskunnallisen tavoitteen sekä voiton käyttötavan yhtiöjärjestyksessä.

Tukena on yhteiskunnallinen yritys

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

Tuotamme Hyvä Elämä -palveluita 
sekä sopimuksilla että palvelu- 
setelillä erilaisiin tuen tarpeisiin: 
• asumispalvelut
• tukiasumisen palvelut
•  lyhytaikaishoidon ja  

tilapäisasumisen palvelut
• päivätoimintapalvelut 
• henkilökohtaisen avun palvelut 
•  työhönvalmennus- ja  

työtoimintapalvelut

Tukena on 100%

suomalainen – nyt  

ja tulevaisuudessa.



Tukena Kehärinki - omannäköisen  
elämän mahdollistaja

Tukena Kehärinki palvelee pääkaupunkiseudulla

Palvelut
•  pääkaupunkiseudulla vammais- 

palvelulain mukainen henkilö- 
kohtainen apu

• Järvenpäässä tukiasuminen
•  Kehäringissä pyrimme vastaamaan 

myös uusien kuntien palvelu- 
tarpeeseen nopeasti!

Erityisosaaminen
•  pitkä kokemus kehitys- 

vammaisuudesta
•  apua ja tukea runsaasti hoivaa  

ja huolenpitoa tarvitseville sekä  
haastavasti käyttäytyville asiakkaille

•  itsemääräämisoikeuden kunnioitta- 
minen ja tuettu päätöksen teko

•  EA-koulutettu henkilöstö 
•  erilaisista koulutustaustoista tulevia 

avustajia – pyrimme hyödyntämään 
laajasti kaikkien osaamista

Tukena Kehärinki
•  toimisto: Postikatu 4,  

04400 Järvenpää

Palvelut
Tukena Kehäringin toimintaan kuuluvat 
pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla 
henkilökohtainen apu ja yksilölliset tu-
kiasumisen palvelut. Kehärinki toteuttaa 
palveluja yksilöllisiin palvelutarpeisiin 
perustuen. Palvelu suunnitellaan yhdes-
sä päämiehen, sosiaalityöntekijän ja Ke-
häringin kanssa. Mahdollistamme osal-
tamme yhteiskuntaan osallistumisen ja 
omannäköisen elämän asiakkaillemme. 
Etsimme jokaiselle asiakkaalle sopivat 
ammattitaitoiset avustajat ja kunnioi-
tamme asiakkaitamme oman elämänsä 
asiantuntijoina. 

Henkilöstö
Henkilöstömme koostuu monipuoli-
sesti erilaisista osaajista. Tukiasumi-
sen puolella toimii toimintaterapeutti 
sekä lähihoitaja. Henkilökohtaisen 
avun työntekijöitä on monelta eri 
alalta päätynyt Kehärinkiin tekemään 
asiakkaidemme arjesta merkityksellis-
tä. Arvostamme erilaisten avustajien 
tuomaa monipuolista osaamista ja pys-
tymme joustavasti vastaamaan työnte-
kijöiden toiveisiin asiakkaiden tarpeet 
huomioon ottaen. Henkilöstömme on 
EA-koulutettua ja tekee työtä suurella 
sydämellä.



• liikevaihto (milj. €) ...............38,1
• palveluyksiköitä ......................40
• henkilötyövuodet .................644
• asiakasmäärä .....................  1250

•    asiakkaita ympärivuorokautisissa 
asumispalveluissa .................546

• kunta-asiakkaita ...................106
(Vuosi 2020)

Me olemme teitä varten

Sara Hätönen
vastaava ohjaaja

Puh. 040 171 6044
sara.hatonen@tukena.fi

Leila Törmä
palvelupäällikkö

Puh. 040 674 5131 
leila.torma@tukena.fi 

Ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen ja 
kartoitetaan yhdessä palvelutarpeenne.  
Me autamme kaikissa kehitysvammaista ja 
erityistä tukea tarvitsevaa ihmistä ja hänen 
läheisiään auttavien ja tukevien palveluihin 
liittyvissä kysymyksissä. 
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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

Tukena Kehärinki
Postikatu 4, 04400 Järvenpää

KVPS Tukena Oy tunnusluvut

Tutustu lisää 

palveluihimme  

tukena.fi

Miksi Tukena Kehärinki?
• teemme sen minkä lupaamme
• osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta
•  sinä olet oman elämäsi asiantuntija  

ja me kunnioitamme sitä
• räätälöimme palvelun yksilöllisesti
•  aktiivinen yhteistyö läheisten ja  

verkostojen kanssa

”Lapseni kohdalla 
palvelujen räätälöinti 
on tarkoittanut juuri 
sitä, että hänen kaikkiin 
haasteisiinsa on vastattu.”
- asiakaskommentti


