
Tukena Vuores
Hyvän elämän asumispalvelut
kehitysvammaisille ja erityistä  
tukea tarvitseville.  



Hyvä Elämä -palvelut kehitysvammaisille  
ja erityistä 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 30 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

Kehitysvammaisen tai erityistä tukea 
tarvitsevan ihmisen osallisuus, hyvä 
elämä ja läheisten luottamus. Olemme 
edelläkävijä omalla toimialallamme.

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 Vuoreksen palveluyksikkö toimii 
Tampereella Vuoreksen kaupunginosassa. 
Kiinteistö on osana Vuoreksen asuntomes-
sualuetta. Kaupunginosa edustaa uuden-
laista kaupunkirakentamista, johon kuuluvat 
monipuoliset lähipalvelut ja harrastusmah-
dollisuudet. Luonto on myös lähellä. Palve-
luyksikkö on valmistunut vuonna 2012 ja 
tarjoaa oman kodin 15 kehitysvammaiselle 
tai erityistä tukea tarvitsevalle ihmiselle. 

Palvelut 

Ympärivuorokautisen asumispalvelun ta-
voitteena on tarjota asukkaille lämmin 
ja välittävä koti, jossa on turvallista elää 

omaa arkea niin itsenäisesti kuin mahdol-
lista, kuitenkin yhdessä muiden kanssa. 
Asumispalvelut tarjoavat tukea asukkaille 
päivittäisissä toimissa, arkielämän taidois-
sa ja osallistumisessa lähiyhteisön toimin-
taan. Asukkaille tarjotaan asumiseen liittyvä 
riittävä apu ja ohjaus kunkin asukkaan yk-
silöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. 
Lähtökohtana on asukkaan elämän koko-
naisvaltainen huomiointi ja hänen osallisuu-
tensa itseään koskevien palveluiden suun-
nittelussa. Palveluissa korostuvat asukkaan 
itsemääräämisoikeuden kunnioitus, oma-
toimisuuden ja vuorovaikutustaitojen tuke-
minen sekä luovuus ja läsnäolo. Läheisten 
kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää.

Tilat

Tilojen suunnittelussa on huomioitu asuk-
kaiden toimintakyky. Tilat ovat avarat ja 
esteettömät, joten myös pyörätuolilla liik-
kuminen on mahdollista. Palveluyksikkö 
koostuu kolmesta kotiryhmästä, joissa jokai-
sessa on yhteinen keittiötila sekä olohuo-
ne yhdessäoloa varten. Kaikilla asukkailla 
on oma asunto, jossa on huone ja kylpy-
huone. Palveluyksikön tiloissa asukkailla 
on mahdollisuus ruokailuun ja yhteiseen 
ajanviettoon sekä mm. saunan käyttöön. 
Tilaratkaisut antavat mahdollisuuden sekä 
yksityisyyteen että yhteisöllisyyteen omien 
toiveiden mukaisesti.

Tukena Vuores – lämmin jä välittävä koti

Laadukkaat ja kodikkaat asumispalvelut Tampereella

Palvelut
•  ympärivuorokautinen  

asumispalvelu
• tilapäisasuminen
• asumisharjoittelu

Erityisosaaminen
•  pitkä kokemus kehitys- 

vammaisuudesta
•  apua ja tukea runsaasti  

hoivaa ja huolenpitoa  
tarvitseville asukkaille

•  osaamista autismista  
ja vaihtoehtoisista  
kommunikaatio- 
menetelmistä

Tukena Vuores
•  15 asuntoa ja  

2 tilapäisasuntoa
• esteetön, viihtyisä piha-alue
• toimiva läheisyhteistyö
•  virikkeet ja elämykset  

osana arkea
•  ympärivuorokautinen,  

aktiivinen tuki
•  osaava, ammattitaitoinen 

henkilöstö



• liikevaihto (milj. €) ...............28,3
• palveluyksiköitä ......................29
• henkilötyövuodet .................492
• asiakasmäärä ......................1014

•    asiakkaita ympärivuorokautisissa 
asumispalveluissa .................386

• kunta-asiakkaita .....................96
(Vuosi 2017)

Me olemme teitä varten

Tea Karlsson
palveluyksikön johtaja

Puh. 0207 713 801 
tea.karlsson@tukena.fi

Tanja Peltola 
palvelupäällikkö

Puh. 0207 713 953 
tanja.peltola@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. 

Olette myös tervetulleita tutustumaan 
paikan päälle palveluyksikköömme.  
Sopikaa tapaaminen etukäteen 
palveluyksikön johtajan kanssa.

Tukenalla on pitkäaikainen kokemus kehitysvammaisten ja muiden erityistä 
tukea tarvitsevien henkilöiden palveluiden tuottamisesta. 

Tukena Vuoreksen työntekijöillä on vähintään sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto. Vammaistyöhön liittyvä osaaminen ovat henkilökuntamme 
vahvuuksia. Henkilöstöllä on hallussa AVEKKI-toimintamalli. Palvelujen 
sisällöt suunnitellaan aina asukkaan tarpeita vastaaviksi, palveluja on 
tuottamassa sitoutunut 18 työntekijästä koostuva henkilöstö.

Tukena Vuoreksessa ammattitaitoisen henkilöstön antama apu ja tuki ovat 
saatavilla ympäri vuorokauden.

Tukena Vuores -palveluyksikön  
ammattitaitoinen henkilöstö
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Puheluhinnat 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min.

KVPS Tukena Oy    
Pinninkatu 51
FI-33100 Tampere

Yhteydenotto
Puh. 0207 713 500
info@tukena.fi

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

Tukena Vuores
 Frans Emilin katu 3, 33870 Tampere

KVPS Tukena Oy tunnusluvut

Tutustu lisää 

palveluihimme  

tukena.fi


