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Hyvä Elämä -strategia vahvistaa 
perustaamme ja luo tulevaisuutta

Tukena Hyvä Elämä -palveluissa oli vuonna 2021 yli 1 000 
henkilöä, kunta-asiakkaita oli 117, tilaajia 70. Liikevaihto 
kasvoi edelleen vahvasti yli 4 M€. 

Henkilökuntamme on tehnyt poikkeusoloista huolimatta 
erinomaista työtä asiakkaidemme hyvän elämän mahdol-
listamiseksi. Palautekyselyidemme tuloksista voidaan to-
deta, että niin palveluita käyttävät asiakkaamme ja heidän 
läheisensä kuin myös palveluiden tilaajat ovat pääosin hy-
vin tyytyväisiä palveluihimme. Arviointien ja johtopäätös-
ten pohjalta on hyvä suunnata kohti uutta.

Uusia strategia ohjaa toimintaamme  
seuraavat neljä vuotta
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Tukenan hallitukset 
hyväksyivät kesäkuussa 2021 uuden Hyvä Elämä -strate-
gian. Strategiamme perustuu yhdessä henkilöstömme 
kanssa toteutettuun prosessiin, jota poikkeusolot ovat 
haastaneet. Uuden strategian laatiminen on ollut antoi-
saa ja näin on ennen kaikkea siksi, että perusta on kun-
nossa. Tässä strategiassa on paljon samoja elementtejä 
kuin edellisessä. Olemme siis tehneet aiemmin viisaita 
strategisia valintoja, joita edelleen vahvistamme ja uudis-
tamme uuden strategian toimeenpanemiseksi.

Tehtyjen strategisten valintojen tavoitteena on varmis-
taa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Tukenan me-
nestyminen myös tulevaisuudessa ja luoda luottamusta 
asiakkaille ja henkilökunnalle. Valintojen ja tavoitteiden 
taustalla on toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, 
tulevina vuosina keskeisimpänä siirtyminen hyvinvointi-
alueisiin. 

Strategiassa korostamme omaisjärjestötaustaamme me-
nestystekijänä. Säätiö on Tukiliiton perustama ja säätiö 
omistaa Tukenan kokonaan. Tästä pidetään kiinni myös 
tulevaisuudessa ja tähän voivat asiakkaat ja heidän lä-
heisensä sekä henkilökunta luottaa. Haluamme säilyttää 
vahvan ja kiinteän konsernirakenteen, jossa Palvelusäätiö 
ja Tukena tuottavat lisäarvoa toisilleen ja asiakkaillemme 
perustehtävän toteuttamisessa. 

Strategiatyön tärkein vaihe eli toimeenpano alkoi jo syk-
syllä 2021. Esihenkilöt kokoontuivat ja pohtivat sitä, mi-
ten strategia heijastuu toimintayksiköiden tämän vuoden 
tavoitteisiin ja toimintaan. Toimeenpano vaatii aikaa ja 
yhteistä keskustelua, jolla varmistetaan yhteinen ymmär-
rys strategiasta ja sen perusteluista, innostetaan uuteen, 
kehitetään osaamista ja varmistetaan riittävät resurssit. 
Henkilökuntamme on lähtenyt sitoutuneesti ja innostu-
neesti kehittämistyöhön. Strategian tekeminen todeksi 

vie aikaa ja meillä kaikilla on siinä oma roolimme. Strate-
gia tulee todeksi arjen kohtaamisissa. 

Strategia ohjaa ja suuntaa myös johdon työtä. Me lu-
paamme edelleen edistää toimintakulttuuria, joka vahvis-
taa yhteistä keskustelua, vuorovaikutusta ja henkilöstöm-
me hyvinvointia. Varmistamme päätöksenteossa sen, että 
johtamisjärjestelmä tukee sujuvaa arkea. Mahdollistam-
me osaamisen kehittämisen niin, että se tukee jokaisen 
mahdollisuutta ammatilliseen kasvuun. Tavoitteenamme 
on voimavaroja vahvistava kasvu ja sen rinnalla lupaam-
me huolehtia olemassa olevasta. Yksi tärkeimmistä tehtä-
vistämme on huolehtia siitä, että toimintamme perustana 
olevat juuret ja keskeiseksi menestystekijäksi määritelty 
läheisyhteistyö ovat elävä osa toimintakulttuuriamme. 

Inhimillisesti hyvä huominen rakennetaan yhdessä.

Olemme alkuvuoden arvioineet mennyttä vuotta 2021. Tukena on toimintaympäristön 
muutoksista huolimatta yksi merkittävimmistä valtakunnallisista sosiaalipalvelualan toimijoista.

Jere Metsähonkala
varatoimitusjohtaja

Päivi Kari
toimitusjohtaja
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Uusi strategiamme ohjaa  
toimintaamme vuosina 2022-2026
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Tukena Oy:n strategia on yhteisesti luotu, 
yhteinen tarina tulevaisuutemme suunnasta. Strategia ohjaa arjen työtämme.

Hyvä elämä ja kumppanuus
Kaiken perustana on hyvä elämä. Meille menestyminen 
tarkoittaa sitä, että kehitysvamman tai muun syyn vuoksi 
apua ja tukea tarvitsevan ihmisen hyvä elämä toteutuu. 
Tämä hyvän elämän käsite liittää kaiken toimintamme 
yhteen. Jokaisella meistä on sen toteuttamisessa tärkeä 
rooli. Toiminnallamme vaikutamme ihmisoikeuksien 
toteutumiseen.
Hyvä elämä on jokaiselle omannäköinen. Sen mahdollista-
miseksi meillä on paljon osaamista. Kohtaamme ja kuun-
telemme tukea tarvitsevia ihmisiä ja heidän läheisiään. 
Verkostot ja kumppanuudet vahvistavat meitä ja auttavat 
edistämään hyvää elämää.

Kestävä talous ja kasvu
Vakaa ja kestävä talous luo mahdollisuudet muiden tavoit-
teiden toteuttamiselle. Kasvulla haluamme mahdollistaa 
sen, että kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja 
tukea tarvitsevat ihmiset ja heidän läheisenä pääsevät 
halutessaan toimintamme ja palvelujemme piiriin.

Sujuva arki ja kyvykkyys 
Sujuva arki mahdollistaa toimintamme laadun ja jatkuvuu-
den, jolloin toimintamme on tuloksellista ja vaikuttavaa. 
Tulevalla strategiakaudella vahvistamme tiedolla johtami-
seen ja digitalisaatioon liittyviä kyvykkyyksiä. Sujuvaa arkea 
edistää se, että vastuut ovat selkeitä.

Houkuttava ja koukuttava työyhteisö
Meillä on mahdollisuus tehdä merkityksellistä ja arvojen 
mukaista työtä. Meillä on innostava ja onnistuva työyhteisö, 
jossa arvostetaan kaikkien työtä. Meillä kaikilla on tärkeä 
rooli siinä, että alalla tehtävä tärkeä työ saa ansaitsemansa 
huomion.

Osaaminen ja läheltä johtaminen
Tuemme työkykyä ja työhyvinvointia. Osaaminen ja läheltä 
johtaminen ovat tärkeimmät menestystekijämme. On 
tärkeää, että saamme kehittyä työssämme yksin ja yhtei-
sönä sekä vahvistaa ja jakaa osaamistamme monin eri 
tavoin.

Mukana hyvässä elämässä®
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Työmme laadukas jälki näkyy  
hyvänä asiakastyytyväisyytenä

Tavoitteenamme on palveluillamme mahdollistaa asiakkaidemme 
hyvää elämää ja toimia palvelunjärjestäjien luotettavana kumppani-
na asiakaslähtöisten palveluiden tarjoajana. Vuosittain toteutetta-
vien asiakas-, läheis- ja tilaajakyselyiden tulosten perusteella olem-
me onnistuneet tässä hyvin. Ystävän tai kollegan kysyessä 94 % 
vastaajista oli valmis suosittelemaan palveluitamme. Asteikolla 
0–10:een vastausten keskiarvo oli 8,8.

Asiakkaamme kokevat saavansa apua ja tukea silloin kun tarvitse-
vat (samaa tai täysin samaa mieltä 96 % vastaajista). He kokevat 
olonsa turvalliseksi (95 %), voivat vaikuttaa palveluiden sisältöön 
(93 %) ja päättää itse omista asioistaan (94 %). 97 % asiakkaistam-
me oli samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että työntekijät kohte-
levat heitä ystävällisesti. Myös läheisistä 97 % oli tätä mieltä. Lä-
heiset tulevat kuulluksi asiakkaan asioissa (samaa tai täysin samaa 
mieltä 93 % vastaajista) ja voivat osallistua haluamallaan tavalla 
läheistensä elämään (92 %).

Tilaajan edustajat kokivat yhteistyön kanssamme helpottavan 
omaa työtään. Vastausten mukaan yhteistyö kanssamme on suju-
vaa (samaa tai täysin samaa mieltä 98 % vastaajista) ja palvelum-
me tukevat asiakkaan hyvää elämää (97 %). Kaikki vastaajat olivat 
samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että palvelumme ovat asiakas-
lähtöisiä ja että kehitämme palveluitamme ja toimintaamme aktii-
visesti. 97 % vastaajista oli sitä mieltä, että olemme alan vastuulli-
sin toimija.

Osoituksena palveluiden laadusta Tukenalle on myönnetty ISO 
9001:2015 -laatusertifikaatti. Sertifikaatti osoittaa, että 
toimintamme vastaa ISO 9001 -standardin vaatimuksia 
ja että teemme jatkuvasti työtä laadun eteen. Sertifikaa-
tin vaatimusten mukaisesti Tukenassa toteutetaan vuo-
sittain ulkoisia arviointeja. Lisäksi arvioimme toimin-
taamme säännöllisesti sisäisillä auditoinneilla. Pidämme 
tärkeänä sitä, että sisäiset auditoijat ovat pääosin palve-

luyksiköiden työntekijöitä. Heillä on paras asiantuntemus omaan 
työhönsä ja asiakkaiden palveluun liittyvistä riskeistä. Päivittäisen 
hyvän laadun varmistamme omavalvontamme kautta. Jokaisen 
työntekijän vastuulla on tuoda esille havaitsemansa läheltä piti -ti-
lanteet, epäkohdat ja riskit. 

Vaikka asiakastyytyväisyytemme on hyvällä tasolla, työ laadun ke-
hittämiseksi edelleen jatkuu. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme 
vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Voin osallistua haluamallani tavalla
läheiseni elämään

Minua kuullaan läheiseni asioissa

Läheisten kokemuksia palveluistamme

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Palvelumme ovat asiakaslähtöisiä

Yhteistyömme on sujuvaa

Olemme alan vastuullisin toimija

Palvelumme tukevat asiakkaan hyvää elämää

Tilaajien kokemuksia palveluistamme
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Saan apua ja tukea silloin kun tarvitsen

Tunnen oloni turvalliseksi

Asiakkaidemme kokemuksia palvelusta
Muut yhteensä
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Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tukena Hyvä Elämä -palveluita?
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Kehitämme palveluita paikallisten 
ja alueellisten tarpeiden pohjalta
Mikäli kunnassanne on tarvetta kehitysvamman tai muun 
syyn takia apua ja tukea tarvitsevien ihmisten palveluille, 
tulemme mielellämme keskustelemaan kanssanne. Meillä 
on yli 100 kunta-asiakasta. Olemme saaneet erinomaista 
palautetta kunta-asiakkailtamme (yleisarvosana 4 astei-
kolla 1–5). 

Tuotamme Hyvä Elämä -palveluita noin 500 asuntoon eri 
puolilla Suomea. Asuntoja vapautuu aina silloin tällöin ja 
ilmoitamme niistä verkkosivuillamme tukena.fi/palvelut. 
Tuotamme palveluita myös yksittäisiin asuntoihin ja muihin 
tiloihin sekä rakennutamme palveluyksiköitä yhteistyössä 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa.

Tukena Tähtiomena
Helsinki, Malminkartano
Palveluyksikkö on osa toiveiden kort-
telia. Tukenan palveluyksikköön tulee 
kahteen kerrokseen yht. 26 asuntoa. 
Lisäksi kortteliin tulee muita palveluita, 
mm. päiväkoti, ravintola ja yhteinen, 
puutarhamainen piha-alue.
Tähtiomena valmistuu syksyllä.  
Ensimmäiset asukkaat muuttavat  
Tähtiomenaan alkuvuonna 2023.

Tukena Tapiontupa
Lappeenranta
Palveluyksikkö toteutetaan yhdessä 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 
kanssa. Nimensä Tapiontupa on 
saanut Etelä-Karjalassa vaikuttaneen 
kunniapuheenjohtajamme, 
sosiaalineuvos Tapio Sunin mukaan. 
Palveluyksikkö tulee tarjoamaan 
kodin 15 aikuiselle. Rakennustyöt 
alkavat syksyllä ja asukkaat pääsevät 
muuttamaan alkuvuodesta 2024.

Tukena Auringonkukkakoti
Kannus
Kannuksen ja Toholammin vammaisten 
asumispalveluyhdistys ry:n tuottamat 
kehitysvammaisten ihmisten asumis-
palvelut siirtyivät palvelutoiminnan 
kaupalla Tukenalle 1.5.2022.
Auringonkukkakoti ja ryhmäkoti Rita-
rinkannus tunnetaan jatkossa nimellä 
Tukena Auringonkukkakoti. Palvelu- 
yksikkö tarjoaa kodin 21 aikuiselle.

Kiinnostuitko asunnoistamme? Ota yhteyttä varatoimitusjohtaja Jere Metsähonkalaan puh. 040 740 5509, 
jere.metsahonkala@tukena.fi niin kartoitetaan yhdessä palvelutarpeenne. Tukenan kaikki vapaat asunnot 
ja asiakaspaikat löydät osoitteesta tukena.fi/palvelut.

UUDISKOHDE!

UUDISKOHDE!

Mukana hyvässä elämässä®
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Tukena jatkaa asiakastarpeisiin perustuvaa kasvua. Haluamme lisätä palvelu-
tarjontaamme alueellisesti ja näin taata alueellisten kehitysvammapalveluiden 
säilyminen. Haluamme olla myös houkuttava ja koukuttava työnantaja. 

KVPS Tukena Oy:n tunnusluvut 2021

Tukena on 
100% 
suomalainen

• liikevaihto (milj. €) ........................ 42,1
• palveluyksiköitä ............................... 41
• henkilötyövuodet .......................... 680
• asiakasmäärä ..............................  1200

•    asiakkaita ympärivuorokautisissa 
asumispalveluissa .......................... 580

• kunta-asiakkaita ............................ 117

Päivätoiminta on ohjattua ja suunnitelmallista 
osallisuutta tukevaa toimintaa. Tavoitteena on antaa 
elämänsisältöä, ylläpitää ja lisätä asiakkaiden tietoja 
ja taitoja sekä edistää sosiaalista vuorovaikutusta 
asiakkaan ja muiden henkilöiden välillä. 
Työtoiminta on kokonaisvaltaisesti kuntouttavaa, 
työelämään valmentavaa ja sosiaalisia taitoja 
vahvistavaa toimintaa.

Henkilökohtainen apu on avustamista kotona ja 
kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa – työssä, 
opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa 
osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen 
ylläpitämisessä.
Tuotamme henkilökohtaista apua palvelusetelillä, 
ostopalvelusopimuksella tai itse maksaville asiakkaille.

Asumispalvelut sisältävät tarvittavan kokonaisvaltaisen 
tuen, ohjauksen ja avustamisen siten, että asukkaalle 
mahdollistuu omannäköinen sujuva arki. Tärkeitä 
tavoitteita ovat asukkaiden itsemääräämisoikeuden 
tukeminen, itsenäistyminen ja omatoimisuuden 
lisääntyminen yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. 

Tukenalla on pitkäaikaista kokemusta virikkeellisen 
lyhytaikaishoidon, ryhmätilapäishoidon ja 
tilapäisasumisen palveluiden tuottamisesta 
kotona asuville kehitysvammaisille ja erityistä tukea 
tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille.
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Hyvä Elämä  
-kumppanit

•  visiomme on kehitysvamman tai muun syyn  
takia apua ja tukea tarvitsevan ihmisen osallisuus,  
hyvä elämä ja läheisten luottamus – Olemme  
alan vastuullisin toimija

•   kehitämme ja tuotamme palveluita 
kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville 
ihmisille koko Suomessa

•  edistämme ihmisoikeuksia ja vahvistamme 
kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien 
ihmisten osallisuutta. Olemme luotettava  
kumppani perheille

•   vahva alan osaaminen ja hyvinvoiva henkilöstö 
tuottaa lisäarvoa kumppaneillemme

•  olemme suomalainen ja yhteiskuntavastuullinen 
toimija. Toimintamme on tutkitusti vaikuttavaa. 
Teemme työtämme täydellä sydämellä 

•   juuremme ovat omais- ja kansalaisjärjestö 
Kehitysvammaisten Tukiliitossa

•  olemme kumppanisi hyvässä elämässä 

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

KVPS Tukena Oy on Yhteiskunnallinen yritys

Mukana hyvässä elämässä®
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Kehitysvammaisten Palvelusäätiöllä ja KVPS Tukena Oy:llä on juhlavuosi
KVPS:n syntysanat lausuttiin Kehitysvammaisten Tukiliiton 
liittokokouksessa 23.4.1988 Imatralla. Ne kuuluivat näin: 
“Kehitysvammaisten asumiseen liittyvät asia ovat keskei-
sesti esillä koko toimintakauden. Kehitysvammaisille tarkoi-
tettua palvelukotiohjelmaa valmistellaan ja toteutetaan 
mahdollisuuksien mukaan. Tukiliitto toteuttaa 3 vuoden 
aikana lomittaja – kotipalvelukokeilun, jolla selvitetään 

mahdollisuudet kotipalvelun keinoin järjestää Kehitys-
vammaista kotona hoitaville vanhemmille hoitovapaata, 
tavoitteena on myös luoda alku lomittajakoulutukselle ja 
–verkoston luomiselle”.
Liittokokous 6-7.6.1992 Rovaniemellä päätti perustaa 
Palvelusäätiön, siirtää palvelutuotannon säätiölle ja hyväk-
syi säätiön säännöt ja tarkoituksen. 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön vanhimmassa asumis-
yksikössä, Tukena Menninkäisessä, eletään todeksi hyvää 
elämää. Menninkäinen on ollut Jorma Nuutisen koti ja 
ohjaaja Eeva Toivasen työpaikka jo yli 30 vuotta.
Kehitysvammaisten Tukiliiton, sittemmin Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön ensimmäisen palvelukodin vihkiäisiä vietettiin 
juhlavin menoin. Jorma Nuutinen ja Eeva Toivanen muiste-
levat, kuinka päivään pukeuduttiin hienosti. Paikalle saapui 
paljon arvovaltaisia vieraita, ja lehdissä kirjoitettiin kovasti.
”Ihan uuden ääressä oltiin. Kaikki oli uutta ja hienoa,” Eeva 
Toivanen muistelee. 
”Mieleen on jäänyt presidentin puoliso, rouva Tellervo 
Koivisto”, Jorma Nuutinen muistaa.

Jorma elää hyvää elämää
Jorma Nuutinen on yksi Menninkäisen ensimmäisistä asuk-
kaista. Ikää hänellä on jo 72 vuotta. Valkea sauva on vaih-
tunut vuosien varrella pyörätuoliin.
”Menninkäisessä on hyvä asua. Tämä on ihan oikea koti”, 
Jorma Nuutinen toteaa. ”Vaikka en pääse enää kävelemään 
ja liikun pyörätuolilla, minua autetaan aina.”
Jorma on tyytyväinen omaan asuntoonsa, yksiöön, joka 
sijaitsee Menninkäisen päärakennuksen ensimmäisessä 
kerroksessa. Hän arvostaa sitä, että pääsee hyvin liikkumaan 
pyörätuolin avulla.
”Makkeet päiväunet ja ihan uusi sähkösänky,” Jorma pohtii, 
mikä on omassa kodissa parasta. ”Poppikoneesta kuuntelen 
milloin mitäkin musiikkia.”

Jorma Nuutinen on sitä mieltä, että hän elää Menninkäi-
sessä hyvää elämää. Tärkeiksi hänelle ovat vuosien mittaan 
tulleet tutut asukkaat sekä tuttu ja turvallinen henkilökunta.

Turvallista, hyvää arkea asukkaille
”Saapi laulaa, nauraa ja heittää huumoria – ihan koko re-
pertuaarillaan saa tehdä työtä”, Eeva Toivanen kuvailee 
työtään Menninkäisessä. ”Kyllä tässä työssä pitää olla aika-
moinen moniosaaja. Kaikkea mitä osaa on saanut käyttää 
näinä vuosina.”
”Työn ilo tulee asukkaiden aidosta palautteesta ja kiitok-
sesta”, Eeva Toivanen pohtii. Hänen mielestään työssä 
parasta on ihmisläheisyys, yhdessäolo ja yhdessä tekeminen 
asukkaiden kanssa.
Asukkaiden luottamus on Eevan mukaan vahvistunut vuosien 
mittaan. Luottamuksesta kertoo, että asukkaat uskaltavat 
sanoa senkin, kun on paha olo tai jokin asia harmittaa. Eevan 
mielestä hyvään arkeen kuuluvat välillä myös huonot päivät.
”Asukkaiden hyvä elämä koostuu turvallisesta ja hyvästä 
arjesta, johon saa apua ja tukea oman tarpeensa mukaan. 
Menninkäisen hyvä arki pitää sisällään myös hyvän ruuan 
ja hersyvän huumorin”, Eeva Toivanen sanoo. ”Hyvään 
elämään kuuluvat lisäksi asukkaiden läheiset.”
Eevan mielestä on tärkeää, että arkea suunnitellaan yhdessä 
asukkaiden kanssa heitä kuunnellen ja heidän yksilölliset 
tarpeensa ja toiveensa huomioiden.
”Asukkaat voivat vaikuttaa elämäänsä ja tehdä valintoja”, 
Eeva miettii. ”Menninkäisessä asukkaat saavat elää oman-
näköistään elämää.”

Tukena 
Menninkäinen     
on ihan oikea koti!
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Kehitysvammaisten Palvelusäätiöllä ja KVPS Tukena Oy:llä on juhlavuosi
Perustajat tekivät rohkean ja tulevaisuuteen suuntaavan 
päätöksen, halusivat olla luomassa toivoa ja mahdollisuuk-
sia huolimatta lama-ajan vireestä. Olemme usein pohtineet, 
että tuo sama henki kulkee meillä edelleen ja toivottavasti 
osaamme tehdä yhtä viisaita ja rohkeita päätöksiä tässä 
ajassa. KVPS Tukena oy perustettiin 2007, joten nyt on 
Säätiön 30:s ja Tukenan 15:s juhlavuosi.

 
  0

Henri Ikävalko, 24, muutti puolitoista vuotta sitten Tukena 
Koivumetsän palveluyksikköön Lahteen. Yhdessä äiti Johanna 
Ikävalkon kanssa he osallistuivat Kehitysvammaisten Palvelu-
säätiön järjestämään muuttovalmennukseen.
”Muuttovalmennus oli aivan loistava. Siitä oli meille hirmui-
sesti apua ja tukea”, Johanna Ikävalko kertoo.
”Alkuun muutto vähän jännitti. Muuttovalmennus auttoi, 
juteltiin kaikenlaisia juttuja muutosta”, Henri Ikävalko muis-
telee.
Korona siirsi Koivumetsään muuttoa, eikä Henri olisi maltta-
nut millään odottaa. Kun muuttopäivä vihdoin koitti, Henri 
oli äidin mukaan erittäin valmis muuttoon.
”Muuttopäivän iltana olin itse aivan väsyksissä, mutta Henri 
jäi hyvin onnellisena omaan kotiinsa.”
Muuton onnistumisessa on Johannan mukaan suuri merki-
tys sillä, millainen on muuttamisen tunnelma. ”Meillä 
tunnelma oli iloinen, positiivinen ja odottava. Asiat sujui-
vat, ja muutto onnistui kuin oppikirjassa.”
Henri otti Koivumetsän heti kodikseen. ”Koti on tosi kiva ja 
tilava. Täällä on nuorta porukkaa ja kavereita.”

Kun asuminen sujuu, myös läheisten arki toimii
”Henri elää Koivumetsässä ihan Henrin näköistä elämää 
ja on elämäänsä hyvin, hyvin tyytyväinen”, Johanna 
toteaa.
”Eniten tykkään svengihommista. Pistän bileet pystyyn ja 
alan liikuttaa lantiota. Omassa kodissa mulla on syntikka, 
pedaali ja pianon koskettimet”, muusikoksi toissa keväänä 
valmistunut Henri kuvailee.

Henri käy arkipäivisin musiikkitoiminnassa taide- ja toimin-
takeskus Kaarisillassa. Lauantaihin kuuluu vierailu mummin 
luona. ”Rakastan mummia ja äitiä tosi paljon.”
”Kun Henrin asuminen ja eläminen sujuu, myös meidän 
läheisten arki toimii. Kun Henristä ei ole huolta, voin keskit-
tyä omaan elämääni ja työhöni”, Johanna pohtii.
Koivumetsässä on Johannan mukaan todella hyvä työilma-
piiri. Yhteydenpito läheisiin on erittäin ammattitaitoista ja 
vuorovaikutus henkilöstön kanssa äärimmäisen välitöntä 
ja helppoa.
”Ohjaajat on tosi kivoja. Osaavat hyvin auttaa, jos on ongel-
mia”, Henri kertoo.

Unelmana täysi osallisuus ja palveluiden jatkuvuus
Johanna Ikävalko pohtii kehitysvammaisten ja tukea tarvit-
sevien nuorten elämää tulevaisuudessa. Hänen mielestään 
olisi tärkeää, että kehitysvammaisilla ihmisillä olisi mahdol-
lisuus osallistua nykyistä enemmän yhteiskuntaan ja yhtei-
söönsä.
”Kehitysvammaiset ihmiset elävät vielä liiaksi omissa yhteisöis-
sään. Ympäröivä yhteiskunta jää heille etäiseksi ja häilyväksi, 
ja heidän arkensa kulkee eri laduilla kuin muiden ihmisten”, 
Johanna miettii.
Palveluiden jatkuvuus ja henkilökunnan pysyvyys ovat Johan-
nan mukaan todella tärkeitä asioita. Toiveena on, että 
Henrin elämä voisi jatkua Tukena Koivumetsässä. Henri 
on samaa mieltä pohtiessaan omaa elämäänsä ja tulevai-
suutta: ”Olen tyytyväinen mun elämään juuri nyt.”

Henrin oman-
näköinen, hyvä 
elämä Tukena 
Koivumetsässä

Mukana hyvässä elämässä®
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Hallinto

Minna Hyvärinen 
kehittämisjohtaja
Puh. 040 196 5935 
minna.hyvarinen@tukena.fi 

Päivi Kari 
toimitusjohtaja
Puh. 040 070 9906 
paivi.kari@tukena.fi 

Jere Metsähonkala 
varatoimitusjohtaja
Puh. 040 740 5509 
jere.metsahonkala@tukena.fi 

Mari Harju 
hallintopäällikkö
Puh. 040 660 2873
mari.harju@tukena.fi 

Sari Hautakangas 
erityisasiantuntija, laatu ja hoitotyö
Puh. 040 033 0647  
sari.hautakangas@tukena.fi 

Raija Hyvönen 
palvelupäällikkö
Puh. 040 838 7645
raija.hyvonen@tukena.fi

Taru Liimatta
palvelupäällikkö 
Puh. 040 480 8863
taru.liimatta@tukena.fi

Tanja Peltola 
palvelupäällikkö
Puh. 040 760 3348
tanja.peltola@tukena.fi

Leila Törmä
palvelupäällikkö
Puh. 040 674 5131
leila.torma@tukena.fi

Vastuuyksiköt:
Tukena Auringonkukkakoti
Tukena Menninkäinen
Tukena Päivänsäde
Tukena Kultasiipi
Tukena Pohjantähti
Tukena Kaislaranta
Tukena Kesäheinä
Tukena Kultakuusi
Tukena Poutapilvi
Tukena Tapiontupa
Tukena Vennintähti

Vastuuyksiköt:
Tukena Aarlanmarkki
Tukena Hirvinummi
Tukena Pikkutulppaani
Tukena Hopeanuoli
Tukena Woimaamo
Tukena Wirtaamo
Tukena Kultakangas
Tukena Kaarikatu
Tukena Pappilanpuisto
Tukena Sinikello
Tukena Tulppaanikoti
Tukena Vuores
Tukena Jokekoti
Tukena Weturi

Vastuuyksiköt:
Tukena Neliapila
Tukena Suovuori
Tukena Metsälinna
Tukena Katariina
Tukena Koivula
Tukena Moikoinen
Tukena Poppeli
Tukena Paulinpuisto
Tukena Tulppaanipolku

Vastuuyksiköt:
Tukena Aurinkolinna
Tukena Lamminranta
Tukena Sointula
Tukena Martinkaari
Tukena Lounatuuli
Tukena Kehärinki
Tukena Citytulppaani
Tukena Kotaniitty
Tukena Koivumetsä
Tukena Tähtiomena
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Palveluyksikkö Maakunta Paikkakunta Palveluyksikön johtaja Puhelin
Tukena Poutapilvi Etelä-Karjala Imatra Mervi Shemeikka 040 720 0017

Tukena Menninkäinen Pohjois-Karjala Kontiolahti Sanna Lyhykäinen 040 839 2170

Tukena Kesäheinä Kainuu Kajaani Katja Määttä 040 722 0224  

Tukena Kultakuusi Kainuu Kuhmo Sari Eronen 040 826 7395

Tukena Pohjantähti Lappi Kemi Satu Jyrinki 040 842 4428

Tukena Vennintähti Lappi Rovaniemi Anna-Kaisa Karpoff 040 825 2694

Tukena Kaislaranta Pohjois-Pohjanmaa Pyhäjärvi Päivi Jääskeläinen 040 715 9391

Tukena Auringonkukkakoti Keski-Pohjanmaa Kannus Anna-Maija Nygård 044 266 3274

Tukena Jokekoti Keski-Pohjanmaa Veteli Tanja Tikkakoski 040 534 8194

Tukena Aarlanmarkki Etelä-Pohjanmaa Lapua Paula Hakola 040 167 9199

Tukena Hirvinummi Etelä-Pohjanmaa Kurikka Jyrki Kariluoma 040 358 2497

Tukena Pikkutulppaani Etelä-Pohjanmaa Kauhava Tiina Ala-Rantala 040 482 5613

Tukena Päivänsäde Keski-Suomi Jyväskylä Marko Ahlström 0400 192 994

Tukena Kultasiipi Keski-Suomi Jyväskylä Riina Göös 040 668 3252

Tukena Hopeanuoli Satakunta Harjavalta Elina Vainio 040 483 9268

Tukena Woimaamo Satakunta Harjavalta Jyrki Sulonen 040 772 3635

Tukena Wirtaamo Satakunta Kankaanpää Eija Poikkeus 040 774 3148

Tukena Kultakangas Satakunta Kankaanpää Anna Sippola 040 630 2168

Tukena Kaarikatu Pirkanmaa Mänttä-Vilppula Janne Viita-aho 040 647 7405

Tukena Pappilanpuisto Pirkanmaa Tampere Kati Mikkola 040 674 4666

Tukena Vuores Pirkanmaa Tampere Tea Karlsson 040 653 0678

Tukena Sinikello Pirkanmaa Tampere Sanna Matihaldi 040 571 3396

Tukena Tulppaanikoti Pirkanmaa Tampere Mervi Utunen 040 702 2910

Tukena Sointula Pirkanmaa Valkeakoski Marjaliisa Wallenius 040 647 5811

Tukena Weturi Pirkanmaa Tampere Sanna Piitulainen 050 599 8223

Tukena Lamminranta Kanta-Häme Forssa Riina Rantanen 040 661 6691

Tukena Kotaniitty Kanta-Häme Jokioinen Piia Heikkilä 040 644 9565

Tukena Koivumetsä Päijät-Häme Lahti Aliisa Piira 040 198 4350

Tukena Tulppaanipolku Varsinais-Suomi Turku Minna Kemppi 040 357 2680

Tukena Katariina Varsinais-Suomi Turku Katja Tolvanen 050 365 4184

Tukena Koivula Varsinais-Suomi Turku Timo Kiukainen 040 653 7905

Tukena Moikoinen Varsinais-Suomi Turku Minna Heikkilä 040 151 3889

Tukena Poppeli Varsinais-Suomi Turku Sanna Santala 040 630 6168

Tukena Neliapila Varsinais-Suomi Raisio Marja-Riitta Kivioja 040 632 8654

Tukena Suovuori Varsinais-Suomi Naantali Miia Varjonen 040 620 9150

Tukena Metsälinna Varsinais-Suomi Masku Riikka Oksanen 040 167 8401

Tukena Paulinpuisto Varsinais-Suomi Salo Joni Heinonen 040 627 9143

Tukena Martinkaari Uusimaa Hyvinkää Miia Roisko 040 679 1231

Tukena Lounatuuli Uusimaa Hyvinkää Maija Suomus 040 023 5292

Tukena Kehärinki Uusimaa Järvenpää & Helsinki Sara Hätönen 040 171 6044

Tukena Citytulppaani Uusimaa Helsinki Raili Koivukangas 040 761 2940

Tukena Aurinkolinna Uusimaa Espoo Anne Alhava 040 665 0175

42 palveluyksikköämme ympäri Suomen tarjoavat monipuolisia, laadukkaita Hyvä Elämä -palveluita  
vahvasti alueellisten tarpeiden pohjalta. Olette tervetulleita tutustumaan paikan päälle palveluyksiköihimme. 
Sopikaa tapaaminen etukäteen yksikönjohtajan kanssa.

Palveluyksiköt

Mukana hyvässä elämässä®



”Meillä voi tehdä työsi hyvin” -tavoitteen toteutumista ja työyhteisömme työhyvinvoinnin tilaa seuraamme 
Työyhteisöviretutkimuksen avulla. Vuonna 2021 siihen vastasi 70 % työntekijöistämme. 

KVPS Tukena Oy    
Pinninkatu 51
FI-33100 Tampere

Puh. 0400 913 500
info@tukena.fi

Puhelun hinta pvm/mpm.

Houkuttava ja koukuttava työnantaja
Meitä tukenalaisia on tällä hetkellä noin 700 eri puolella 
Suomea. Tarjoamme monipuolisia ja mielenkiintoisia 
työtehtäviä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Jouk-
koomme ovat tervetulleita niin vastavalmistuneet kuin 
kokeneemmatkin ammattilaiset. Osaava ja ammattitaitoi-
nen henkilöstö on tärkein voimavaramme. Tärkeimpänä 
tehtävänä meillä on asiakkaidemme hyvä elämä – otamme 
kaikessa tekemisessä huomioon asiakkaidemme toiveet ja 

tarpeet. Meillä jokainen työntekijä voi käyttää vahvuuk-
siaan, kehittää osaamistaan ja kehittyä kehitysvamma-alan 
osaajaksi. Työssämme yhdistyvät ilo ja merkityksellisyys. 
Menestyminen on meille sitä, että asiakkaidemme hyvä 
elämä toteutuu. Haasteellisen ja arvokkaan työtehtävän 
lisäksi tarjoamme henkilöstöllemme esimerkiksi liikunta- ja 
kulttuuriseteleitä, lakisääteistä paremman työterveyshuol-
lon sekä koulutus- ja vaikutusmahdollisuuksia.

Yrityksessä tehdään 
merkityksellistä työtä.

Meillä on mahdollisuus tehdä 
merkityksellistä työtä – tätä 
mieltä on lähes jokainen 
työntekijämme.

Toimintamme keskiössä on 
ihminen – yksi vahvuuksistamme 
ovatkin positiiviset vuoro-
vaikutussuhteet. 

Tiedän, mitä minulta 
odotetaan työssäni – 
tätä mieltä on 92 % 
työntekijöistämme.

Minulla on töissä positiivisia 
vuorovaikutussuhteita.

Tiedän mitä minulta  
odotetaan työssäni.
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•  Toimimme vastuullisesti – olemme luotettava työnantaja. 
Toimimme vision, tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. Työn edelly-
tykset ovat kunnossa. 

•  Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta – meillä on 
toimiva työsuojelu, huolehdimme fyysisestä ja henkisestä turvalli-
suudesta. Ennakoimme riskejä. Kiinteistömme sekä turvallisuuteen 
liittyvät välineet ja järjestelmät ovat kunnossa. 

•  Autamme työntekijöitämme onnistumaan – meillä on osaava 
henkilöstö ja riittävästi tekijöitä. Työn tavoitteet ovat selvät ja realis-
tiset. Meillä jokaisella on esimies, joka auttaa työntekijöitämme 
onnistumaan työssään (läheltä johtaminen). 

•  Välitämme työntekijöistämme – tuemme työntekijöidemme 
työhyvinvointia ja meillä on mahdollisuus joustoihin. 

•  Iloitsemme yhdessä – meillä on avointa vuorovaikutusta tukeva 
ilmapiiri. Meille jokainen työntekijä on työyhteisömme tärkeä jäsen.

Meillä voi tehdä työnsä hyvin. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi:
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