Meistä
Omanlainen elämä
Kauppareissu, kauden kovin korismatsi tai
metsäretki. Tuomme apua arjen hetkiin,
jotta jokainen meistä voi toteuttaa
askareitaan ja pieniä unelmiaan
vammoista tai sairauksista huolimatta.

Tarinamme
Olemme osa Honkalampea, joka on kotimainen,
valtakunnallinen sosiaali- ja hyvinvointipalveluiden
tuottaja. Toimintamallimme ja kokemuksemme
henkilökohtaisen avun kehittämisessä ja järjestämisessä
ovat ainutlaatuisia Suomessa.
Tarinamme alkoi Honkalampi-säätiön Avustaja
keskuksena, ja toimintaperiaatteemme ovat edelleen
samoja kuin alussa: juuremme ja arvomme ovat aina
olleet Honkalammen ihmisläheisessä kehittäjätyössä.

Toimintamme on läpinäkyvää ja ihmislähtöistä.

Haluamme, että kaikilla on mahdollisuus rakentaa
arjestaan oman näköistä. Meille on ensiarvoista
asiakkaidemme itsemääräämisoikeus ja
valinnanvapaus. Erityisen tärkeää on myös tehdä asiat
lakien ja asetusten mukaan: ja teemme ne aina pykälää
paremmin!

Voit tutustua meihin tarkemmin sivuillamme

www.spesio.fi
tai soittamalla

Salpakatu 2, 80100 Joensuu

Palvelumme
Pykälän verran parempaa palvelua

Spesiolla me haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden
omanlaiseen elämään. Palveluihimme kuuluvat
henkilökohtainen apu, hoidolliset avustajapalvelut
ja erilaiset arjen kotiapupalvelut. Kaikkien meidän
elämässä voi tulla aikoja, jolloin tarvitsemme
apukäsiä arjen pyörittämiseen. Haluamme tarjota
vuosien osaamista ja ammattitaitoa asiakkaillemme.
Palvelumme rakentuvat mutkattomasti osaksi
asiakkaidemme arkea.
Meidän kauttamme löydät juuri sinun tai läheisesi
tarpeisiin sopivan palvelun. Ammattitaitoiset
osaajamme ovat tavallisia ihmisiä, jotka ovat
auttamassa, tukemassa ja tunnistamassa tarpeita
– oikea-aikaisesti, joustavasti ja lämminhenkisesti.
Jos olet tyytyväinen, sama ihminen koputtaa ovellesi
seuraavallakin kerralla.

Henkilökohtainen apu

Muut palvelumme

Olemme yksi ensimmäisistä toimijoista henkilökohtaisen
avun kentällä Suomessa, joten tunnemme käytännöt ja
toimintamallit perinpohjaisesti. Palvelumme perustuu
henkilökohtaisen avun ideologiaan: itsenäisyyteen,
yhdenvertaisuuteen ja valinnanvapauteen.

Spesion kautta voit ostaa kotiapupalvelua erilaisiin
tilanteisiin, joissa sinä tai läheisesi tarvitset apua. Jos
täytät palveluseteliin oikeuttavat kriteerit, voit saada
palvelun kokonaan tai osittain kunnan korvaamana
palvelusetelin avulla.

Riippumatta henkilökohtaisen avun järjestämistavasta,

Omaishoitajien sijaispalvelu

sinä päätät kuka sinua avustaa,

Me Spesiolla haluamme tarjota myös omaishoitajille
mahdollisuuksia parempaan ja sujuvampaan
arkeen. Tarjoamme tähän tarpeeseen omaishoidon
sijaispalveluamme, joka mahdollistaa sinulle
vapaapäivien pitämisen vaivattomasti. Omaishoitajien
sijaispalvelun avulla pääset viettämään vapaitasi, eikä
hoidettavan tarvitse huolehtia rutiinien muuttumisesta,
sillä avustaja tulee luoksenne. Palvelumme on
tarkoitettu ensisijaisesti lyhytaikaiseen sijaistarpeeseen.

sinä päätät työajat ja -tehtävät,
olemme neuvomassa ja tukemassa
arjen tilanteissa.
Henkilökohtaisen avun tarjoajina olemme
valtakunnallisella tasolla pioneereja.
Avustajakeskustoimintamme ja tuetun työnantajamallin
mukainen toimintamme ovat olleet esimerkkinä monille
alan toimijoille. Korkea laatuvaatimuksemme omaa
työtämme kohtaan näkyy myös asiakkaidemme ja
työntekijöidemme tyytyväisyydessä.

Mahdollistajien työpaikka
Mitä jos nähtäisiin taas viikon päästä?

On aika ottaa seuraava askel: ei enää
puhuta persoonattomasta hoitamisesta
vaan kohtaamisesta ja läsnäolosta. Meillä
työskentelevät pääsevät toteuttamaan
itsenäisesti ammattitaitoaan ja he saavat
kokonaisvaltaisen tuen kauttamme.
Työntekijöidemme hyvinvointi on meille
ensiarvoisen tärkeää, sillä vain hyvinvoivat
työntekijät voivat levittää hyvinvointia
eteenpäin myös asiakkaillemme.

Yksityisesti ostettava kotipalvelu
Jos tarvitset satunnaista kotipalvelua, mutta sinulle
ei ole myönnetty palveluseteliä, on sinun mahdollista
ostaa kotipalvelua myös yksityisesti. Sen avulla voit
saada apua kauppa-asiointiin tai vaikka saattajan
teatteriin. Yksityisesti ostettava kotiapupalvelumme on
kotitalousvähennyskelpoista.

Kunnille
Spesio on tehnyt jo pitkään yhteistyötä eri kuntien
kanssa ympäri Suomea. Järjestämme eri toimijoille
kursseja ja koulutuspaketteja avustajatyön
kehittämiseen ja toteuttamiseen, jotka ovat
räätälöitävissä hyvin erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin.

Lapsiperheiden kotipalvelut
Lapsiperheen arki voi joskus tuntua raskaalta tai
perhettä voi kohdata yllättävä tilanne. Spesio tarjoaa
luotettavia kotiinvietäviä palveluita myös perheille.
Tuen tarpeesi voi olla pientä tai suurta, lyhyt- tai
pitkäaikaista.

Veteraanien kotipalvelut
Veteraaneille tarkoitettu kotipalvelumme voi
sisältää apua esimerkiksi kylvetykseen, siivoukseen,
vaatehuoltoon tai saattamiseen. Tarpeidesi mukaan
voimme avustaa esimerkiksi pihatöissä tai olla
saattamassa kesän tanssilavoille.

Laatumme tarkoittaa
kokonaisvaltaista koppia
Juuremme ovat Honkalammen ihmis
läheisessä kehittäjätyössä. Toimintamme on
aina pohjautunut laadukkaaseen ja oikeaaikaiseen palveluun. Siksi sekä asiakkaamme
että yhteistyökumppanimme voivat
huokaista ja laskea hartiat alas; mistä on
sovittu, se myös tehdään.

