
 

Kohteliaasti haluan esitellä teille yhtiömme, SUOMEN AVUSTAJAPALVELUT OY: n, toimintaa
vuodelta 2019.

 

Tarkoitukseni on nostaa ihmisten tietoisuutta vielä varsin nuorta yhtiötämme kohtaan. Mikäli 
toivotte, että tulisin esittelemään toimintaamme vammaisneuvostoonne, teen tämän pyynnöstä 
mielelläni.

 

Pyydän valmiiksi anteeksi, mikäli et haluaisi vastaanottaa tällaista viestintää. En ota tätä tavaksi! �

 

1. TOIMINNAN TARKOITUS

 Suomen Avustajapalvelut on suomalainen henkilökohtaiseen avun tuottamiseen erikoistunut 
yritys.

 Yritys tuottaa henkilökohtaisen avun palveluita koko Suomen alueella.
 Olemme olemassa edistääksemme ihmisten välistä tasavertaisuutta.
 Toimintaamme ohjaa yhteisöllisyys, aito välittäminen, asiakkaan itsemääräämisoikeiden 

sekä valinnanvapauden tukeminen, vastuullinen toiminta sekä kasvollinen kotimainen 
yrittäjyys.

 ...pyrimme olemaan paras vaihtoehto vammaiselle henkilölle, joka ei halua tai pysty 
toimimaan työnantajana.

 

2. TOIMINTAPERIAATTEET

 Suomen Avustajapalveluiden toimintaperiaate on, että asiakas saa aidosti määrittää kuka 
häntä avustaa, mitä avustus sisältää, milloin avustus tapahtuu sekä missä avustus toteutuu.

 Yrityksen tavoitteena on olla myös Suomen paras henkilökohtaisen avun työpaikka.
 Tuotamme henkilökohtaista apua koko Suomen alueella:

 Tuotamme henkilökohtaista apua pääsääntöisesti henkilökohtaisen avun 
palvelusetelin kautta.

 Kunnissa, joissa ei ole vielä palveluseteliä käytössä, tuotamme henkilökohtaista apua
asiakaskohtaisen puitesopimuksen kautta (viranhaltijan päätöksellä).

 Lisätietoja kotisivuiltamme: https://suomenavustajapalvelut.fi/

 

3. PALVELUIDEN SAATAVUUS JA KATTAVUUS

 Suomen Avustajapalvelut tuottaa tällä hetkellä henkilökohtaista apua valtakunnallisesti koko
Suomen alueella (12/2019 116 kunnan alueella, joissa asuu noin 70% suomalaisista).

https://suomenavustajapalvelut.fi/


 Suomen Avustajapalveluiden palveluiden piirissä 12/2019 on noin 250 henkilökohtaista 
avustettavaa, joita avustaa noin 400 henkilökohtaista avustajaa.

 Suomen Avustajapalvelut aloitti henkilökohtaisen avun palveluiden tuottamisen 
maaliskuussa 2018.

 Suomen Avustajapalveluiden avustajatilanne on ollut vuoden 2019 aikana koko Suomen 
alueella hyvä tai erinomainen (pl. kesäkuukaudet muutamalla paikkakunnalla).

 Palvelusetelikunnat löytyvät täältä: https://suomenavustajapalvelut.fi/kunnat/

 

4. YHTEYSHENKILÖMME SUOMEN ALUEELLA

 Palvelujohtaja (Uusimaa): Tomas 
Beauregard, tomas.beauregard@suomenavustajapalvelut.fi, 050 4344 456

 Palvelujohtaja (Muu Suomi): Satu Seppänen, satu.seppanen@suomenavustajapalvelut.fi, 
050 4344 029

 Toimitusjohtaja: Jerry Pasanen, jerry.pasanen@suomenavustajapalvelut.fi, 0400 3

Ystävällisin terveisin,

Jerry Pasanen

Toimitusjohtaja

 

Suomen Avustajapalvelut

www.suomenavustajapalvelut.fi

Taivalmäki 9

02200 Espoo

0400 392 899

jerry.pasanen@suomenavustajapalvelut.fi
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