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1 Yrityksen tiedot
1.1 Perustiedot
Yrityksen nimi: Matrocks Oy
Aputoiminimet: Pirkanmaan Extra-avustajat, Liikkuva päivätoiminta
Y-tunnus: 2481984-6
Toimialue: Pirkanmaa
Postiosoite: PL 4, 96101 Hämeenkyrö
Käyntiosoite: Kuninkaankatu 36 B 28, 33200 Tampere
Yhteystiedot: Bussit ja matkat, kulttuurituokiot ja ohjelmat: 040 554 4204,
asiakaspalvelu@matrocks.fi
Extra-avustajat: 040 960 7883, asiakaspalvelu@extra-avustaja.fi
Toimisto: 044 366 3636, toimisto@matrocks.fi
Paula Kerola, omistaja: 044 3663636, paula@matrocks.fi
Akseli Kerola, omistaja: 040 658 6868, akseli@matrocks.fi

1.2 Toimialue
Toimimme tällä hetkellä seuraavissa kunnissa:
Tampere, Kangasala, Lempäälä, Ylöjärvi, Pirkkala, Nokia, Valkeakoski, Hämeenkyrö ja
Orivesi.

2 Toiminta-ajatus ja arvot
Matrocks on ihmisläheinen yritys, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle asiakkaalle
itsensä näköinen mielekäs vapaa-aika. Kuljemme asiakkaan rinnalla elämän eri vaiheissa,
huumoria ja iloa unohtamatta. Työmme pohjautuu sosiokulttuurisen työn menetelmiin –
osallista, innosta, tee itsesi tarpeettomaksi!
Tarjoamme laajasti erilaisia tuetun ja esteettömän vapaa-ajan palveluja
avustajapalveluista erilaisiin ohjelmapalveluihin ja esteettömiin matkoihin. Toimistomme
sijaitsee keskeisellä paikalla Tampereen keskustassa, mutta emme ole neljän seinän
sisälle sidottuja, vaan työmme on hyvin liikkuvaa. Olemme siellä missä asiakaskin.
Meille tärkeää ovat asiakaslähtöisyys, turvallisuus ja joustavuus. Kunnioitamme
asiakastamme ja hänen itsemääräämisoikeuttaan, inhimillisesti, hänen elämänsä eri
vaiheissa. Turvallisuus syntyy luotettavuudesta. Asiakas voi luottaa tapaamme toimia
täsmällisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Teemme työtä joustavin työajoin.
Päivätyön lisäksi teemme ilta- ja yötyötä, sekä viikonloppuja.
Avainsanat: esteettömyys, saavutettavuus, osallistaminen, innostaminen, tuettu vapaaaika.

3 Palvelut
3.1 Extraa elämään – Pirkanmaan Extra-avustajat
3.1.1 Toiminta-ajatus ja palvelumuodot
Tarjoamme kaikenikäisille asiakkaille Extra-avustaja -palveluita.
Ydinosaamistamme ovat avustaja-, ohjaaja-, ystävä- ja
tukihenkilöpalvelut. Isoimpina asiakkaina Tampereen ja
lähikuntien omaishoidon tuki, vammaispalvelut ja Nepsy-puolen
asiakkaat. Tarjoamme myös tuetun asumisen palveluita, sekä
ennaltaehkäisevää perhetyötä.
Kaikissa palveluissa pyrimme pitkiin asiakassuhteisiin takaamalla asiakkaalle joka
elämäntilanteessa apua. Olemme apuna arjen askareissa, lähdemme ulkoilemaan,
asiointikäynneille tai harrastuksiin tueksi ja seuraksi, sekä innostamme asiakasta
mielekkääseen vapaa-aikaan. Tuomme myös tarvittaessa mieleiset aktiviteetit asiakkaan
kotiin ja harjoittelemme yhdessä asiakkaan tavoitteiden mukaisia taitoja.
Toimimme kuntouttavalla ja osallistavalla työotteella hyödyntäen erilaisia toiminnallisia
menetelmiä asiakkaan tavoitteiden ja mielenkiintojen mukaan. Otamme asiakkaan tuen
tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioon ja teemme tarvittaessa myös yhteistyötä asiakkaan
muiden palvelutahojen kanssa.
Kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta elämän eri vaiheissa ja myös
vahvistamme sitä osallistamalla ja tukemalla asiakasta oman elämänsä päätöksentekoon.
3.1.2 Palvelun varaaminen
Teemme työtä joustavin työajoin, silloin kun asiakas apua tarvitsee. Päivätyön lisäksi
teemme ilta- ja yötyötä, sekä viikonloppuja. Teemme myös pitkiä, yli vuorokauden mittaisia
asiakaskäyntejä. Palvelun varaaminen onnistuu arkisin klo 8-20 välillä, päivystämme
mahdollisten muutosten varalta myös viikonloppuisin. Asiakkaalle valitaan ensisijainen
työntekijä, jotta voimme taata luotettavan ja turvallisen asiakassuhteen syntymisen.
3.1.3 Palvelusuunnitelma ja arviointimenetelmät
Palvelusuunnitelma täytetään yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuhteen ensimmäisillä
kerroilla. Tilanteen mukaan myös asiakkaan läheiset voivat olla mukana

palvelusuunnitelman laatimisessa. Palvelusuunnitelmassa määritellään asiakkaan oma
avustaja, sekä tälle varahenkilö, joka tuuraa ensisijaisesti silloin kun oma avustaja on
estynyt. Palvelusuunnitelmassa määritellään asiakaskäyntien sisältö ja tavoitteet.
Suunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.
Osassa extra-avustajapalveluita käytämme kaupungin/kunnan kanssa tehdyn sopimuksen
mukaista arviointimenetelmää. Tuetussa asumisessa on käytössä Paavoarviointimenetelmä, joka mittaa asiakkaan toimintakykyä ja tavoitteiden täyttymistä.
Arviointi tapahtuu aina yhdessä asiakkaan kanssa toimien näin myös motivaatiotyökaluna.

3.1.4 Suunnitelma poikkeustilanteita varten
Vastaava Extra-avustaja tai omistaja huolehtii, että jokaiselle asiakaskeikalle on tekijä.
Työntekijän äkillisesti sairastuessa vastaava Extra-avustaja hoitaa asiakkaalle korvaavan
Extran.
Mikäli työntekijää ei löydy, on tilaus korvattava asiakkaalle parhaalla mahdollisella tavalla.
Tällaisessa poikkeustilanteessa asiakasta informoidaan välittömästi ja pidetään ajan
tasalla.
Omistaja suunnittelee huolellisesti omat ja muun henkilökunnan lomat niin ettei lomista
aiheudu asiakkaille ongelmia. Jos asiakkaan tilaus vaatii 100 %:sti varmaa työntekijää
paikalle, esim. omaishoitajan oma leikkaus sairaalassa tms., omistajan on varmistettava
varahenkilön mahdollisuus tehdä keikka jo etukäteen.
3.1.5 Lääkehoitosuunnitelma
Extra-avustaja toiminnassa ei varsinaisesti olla vastuussa asiakkaan lääkehuollosta.
Asiakaskäynnin aikana annettavat lääkkeet huolehditaan sopimuksen mukaisesti.
Kartoituskäynnillä selvitetään asiakkaan lääkehuoltoon liittyvät asiat ja toimitaan sen
mukaan.
Jos asiakas vaatii lääkehoitoa, työn hoitaa lääkeluvan omaava työntekijä.
Jokaisen työntekijän velvollisuus on tutustua Sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen
lääkehoito-oppaaseen (2016) ja käyttää tietoa soveltuvin osin työssään. Oppaan pysyvä
osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-577-6

3.2 Rentoa matkantekoa asenteella – Matrocksin tilausajot ja
matkapaketit
Tarjoamme esteettömät tilausajot ja matkapaketit erityisryhmille.
Isoimpia asiakkaita PSHP, asumisyksiköt, päivätoimintapaikat,
vammaisurheilijat ja –taiteilijat.
Liikkuva päivätoiminta on perinteisen päivätoiminnan vaihtoehto. Kalustonamme on
täyskokoinen inva-varusteltu turistibussi, josta löytyy inva-hissi ja tilava inva-wc. Bussiin
mahtuu 8 pyörätuolin lisäksi 24 kävelevää. Kauttamme saatavilla myös taksipalvelut
tilauksesta kuntoutusmatkoista lentokenttäkuljetuksiin.

3.3 Oivalluksia – Lähikulttuuria Pirkanmaalla
Tuotamme ohjelmapalveluita laajalla skaalalla.
Palveluina mm. kulttuurituokiot, esitykset ja osallistavat työpajat,
Me miehet -ryhmätoimintaa sekä lähiömatkoja. Suosikkituotteena
Pyörätuolitanssit Minnin ja Meripoikien tahtiin.
Isoimpina asiakkaina Tampereen ja Nokian kaupunki, sekä kolmas sektori.

3.4 Koulutukset ja puheenvuorot
Matrocks tuottaa sekä pidempiä, että luento- että puheenvuoromittaisia koulutuksia
erilaisiin tapahtumiin, yrityksille, yhdistyksille tai yhteisöille. Koulutukset tukevat muuta
toimintaamme lisäämällä tietoutta mm. esteettömyydestä, vammaisuudesta ja asenteista.
Listaltamme löytyy mm. esteettömyyteen tutustuttava Mainio asenne -koulutus 1, 2 ja 3,
yrittäjyyteen sukeltava Kuolemanlaakson paikallisopas -tarinoita yrittäjyydestä sekä
asenteita purkavat Pois pumpulista – ja Opi olemaan suhtautumatta -koulutukset.

4 Henkilöstö
4.1 Henkilökunta
1. Paula Kerola, 044 366 3636, paula@matrocks.fi
Koulutus: Lähihoitaja, Sosiokulttuurisen työn AMK (sosionomi)
Työtehtävät: Yrityksen omistaja sekä toimitusjohtaja; Kaiken tietokeskus;
lähiesimies: Omaishoito ja Tuettu asuminen, sekä palveluista vastaava:
Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli

2. Akseli Kerola, 040 658 6868, akseli@matrocks.fi
Koulutus: Linja-autonkuljettaja, henkilökohtainen avustaja
Työtehtävät: Yrityksen omistaja, Linja-auton kuljettaja
3. Joonas Ruokamo, 040 747 6117, joonas@extra-avustaja.fi
Koulutus: Ohjaustoiminnan artenomi AMK
Työtehtävät: Pomosmiäs; asiakastilaukset ja henkilöstöhallinta, Extraavustaja, Tuas-ohjaaja
4. Minna Sampo, 044 3663636, toimisto@matrocks.fi
Koulutus: Tradenomiopiskelija, Seinäjoki, valmistuu 2019
Työtehtävät: Toimistotyöt, markkinointi, Extra-avustaja
5. Kalle Laaksonen, 0400 716 040, kalle@extra-avustaja.fi
Koulutus: Liikuntaneuvoja, soveltava liikunta
Työtehtävät: Extra-avustaja

6. Jonna Korpi, 040 687 7661, jonna@extra-avustaja.fi
Koulutus: Lähihoitaja, liikunnanohjaaja
Työtehtävät: Extra-avustaja, Tuas-ohjaaja

7. Ellimaija Lammela, 040 657 3735, Elli@extra-avustaja.fi
Koulutus: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, linja-auton kuljettaja
Työtehtävät: Extra-avustaja, linja-auton kuljettaja

8. Rosa Vikman, 040 041 1680, rosa@extra-avustaja.fi
Koulutus: Lähihoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Työtehtävät: Extra-avustaja, Tuas-ohjaaja

9. Emilia Mäkiranta, 0400 411 680, tiedotus@matrocks.fi
Koulutus: matkailuvirkailija
Työtehtävät: Tiedotus, vertaisohjaaja ja kokemusasiantuntijuus

10. Severi Wiena, 040 774 3939, severi@extra-avustaja.fi
Koulutus: Lähihoitajaopiskelija, valmistuu 2018.
Työtehtävät: Extra-avustaja
11. Tiiu Lahtinen, 040 964 3446, tiiu@extra-avustaja.fi
Koulutus: nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
Työtehtävät: Extra-avustaja
12. Kaisa Viljanen, kaisa@extra-avustaja.fi
Koulutus: nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
Työtehtävät: Extra-avustaja
13. Sannamari Oksanen, sannamari@extra-avustaja.fi
Koulutus: Sosionomi AMK
Perhevapailla v. 2020 syksyyn asti.

4.2 Työhön perehdytys ja täydennyskoulutus
Matrocksin henkilökunta on sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita ammattilaisia.
Jokainen työntekijä perehdytään työsuhteen alussa, sekä uuden palvelun aloituksen
yhteydessä perehdytyskaavakkeen, omavalvonta- ja toimintasuunnitelman avulla.
Perehdyttäjänä toimii henkilöstöpäällikkö tai palvelun vastaava ohjaaja. Avoin työilmapiiri
takaa sen, että työntekijöiden kysymykset, pohdinnat ja palaute kentältä tulevat kuulluksi ja
ne käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa. Omistaja ja esimiehet ovat työntekijöiden
tukena kaikissa asioissa. Työntekijän velvollisuus on kysyä epäselvissä tilanteissa ohjeita.
Jokainen työntekijä perehdytetään myös erikseen sen asiakkaan erityispiirteisiin, jolle
työntekijä on nimetty.
Matrocks kouluttaa työntekijöitään säännöllisesti. Koulutukset valitaan työstä nousevien
teemojen pohjalta varmistaen näin henkilöstön jatkuvan kehittymisen ja ammattitaidon
vastaamisen asiakkaiden tarpeisiin. Henkilöstö on lisäkouluttautunut mm. seuraavien
kurssien tiimoilta: EA1, EA2 ja hätäensiapukurssi, erityisryhmien räätälöidyt koulutukset
esim. autismin kirjo, tukiviittomakurssit, Nepsy-valmennus, Palveluja kotiin -passi, sekä
työturvallisuus- ja direktiivikoulutukset.

4.3 Työnohjaus
Extra-avustajat kokoontuvat säännöllisesti vertaisohjaukseen, extra-tapaamisiin, jolloin
kokemukset ja tietotaito vaihtuvat sisäisesti. Extra-tapaamiset toimivat myös yrityksen
sisäisen tiedottamisen kanavana ja aika-ajoin niitä hyödynnetään myös sisäisiin
koulutustarkoituksiin. Extra-tapaamisten lisäksi järjestetään joka toinen kuukausi
lisätapaamisia, joita käytetään koulutus- ja virkistäytymistarkoituksiin.
Henkilöstöpäällikkömme on jatkuvassa yhteydessä avustajiin kuullen pienimmätkin ilot ja
murheet asiakaskentältä. Työntekijät ovat läheisesti mukana työn sisällön ja tavoitteiden
suunnittelussa, sekä nykyisten ja tulevien palvelumuotojen kehittämisessä. Metkakstapaamiset, eli henkilökohtaiset kehityskeskustelut pidetään 3 kertaa vuodessa.
Ulkopuolista työnohjausta järjestetään tarvittaessa.

5 Toimitilat
Toimitilamme sijaitsevat keskeisellä paikalla, helposti saavutettavissa Tampereen
keskustassa. Toimisto toimii henkilöstömme tukikohtana, materiaalipankkina ja
kohtaamispaikkana. Toimiston aukioloaikoina myös asiakkaat ovat tervetulleita asioimaan
Matrocksiin liittyvissä asioissa. Sijaitsemme ensimmäisessä kerroksessa ja toimiston
edessä on kaksi inva-parkkipaikkaa.
Liisan Sali sijaitsee vastapäätä toimistoamme ja on tiloiltaan ja varustelultaan täysin
esteetön ryhmätila. Liisan Salista löytyvät myös pieni keittiö sekä esteettömät
saniteettitilat.

6 Asiakastietojen käsittely
Asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti. Asiakkaista ei puhuta julkisilla paikoilla,
sosiaalisessa mediassa eikä yrityksen ulkopuolisille henkilöille. Salassapitovelvollisuus on
voimassa työsuhteen aikana, sekä myös sen päätyttyä. Työsuhteen alkaessa työntekijä
sitoutuu salassapitovelvollisuuteen.
Asiakastiedot annetaan kunkin keikan yhteydessä työntekijälle, joka säilyttää niitä
huolellisesti ja hävittää tiedot raportoinnin jälkeen puhelimesta, sähköpostista ja
mahdollisista muista papereista.
Asiakastietoja säilytetään asiakassopimuksissa sovitulla tavalla.
Omistaja ylläpitää ja hallinnoi asiakasrekisteriä toimistolla. Tällä hetkellä käytössä on
Webcrm-asiakastietojärjestelmä. Asiakastietojärjestelmään kirjataan asiakkaan
yhteystiedot, asiakaskäyntien ajankohta ja kesto laskutusta varten, sekä lyhyesti käynnin
sisältö.
Matrocksin tietosuojavastaava on Joonas Ruokamo, puh. 040 747 6117. Rekisteriseloste
sekä Tietosuojaselvitys löytyvät nettisivuiltamme.

7 Riskien hallinta
7.1 Työturvallisuus
Työturvallisuuden tärkein tae on oma asenne. Suurin osa onnettomuus- ja
väkivaltatilanteista on ehkäistävissä työntekijän omalla ennakoinnilla ja käyttäytymisellä.
Työntekijä huolehtii omasta turvallisuudestaan, asiakkaan turvallisuudesta ja mahdollisten
ulkopuolisten turvallisuudesta. Työntekijät keskittyvät rauhoittamaan uhkaavan tilanteen,
eivätkä provosoi, vaan välttävät viimeiseen asti väkivaltatilanteiden syntymistä.
Työturvallisuusasiat käydään läpi työsuhteen alussa, sekä päivitetään erilaisten
työturvallisuuskoulutusten avulla säännöllisesti.
Työympäristö hahmotetaan jokaisen asiakaskäynnin yhteydessä. Työntekijä tarkistaa
poistumistiet ja kartoittaa mahdolliset vaaranpaikat, kuten selvät aseet, puukot jne.
Työntekijä ei jätä omia henkilökohtaisia tavaroita mihin vain, vaan miettii niillekin järkevän
paikan, mitä voi tarvittaessa seurata. Kun kuljetetaan asiakasta autolla, on huolehdittava,
että matka sujuu turvallisesti ja ennakoivaa ajotapaa käyttäen.
Työntekijällä on aina oma ladattu puhelin mukana ja tarvittaessa laturi. Työntekijä voi
vaikuttaa omaan turvallisuuteen pukeutumalla tilanteen mukaan ja välttämällä riippuvia
asusteita tms.
Väkivalta- ja läheltä piti-tilanteista raportoidaan aina erikseen Vastaavalle Extra-avustajalle
ja omistajalle, sekä kirjataan päiväraportin yhteydessä. Omistaja käsittelee asian
asiakkaan ja työntekijän kanssa, sekä päättää jatkotoimenpiteistä. Läheltä piti -tilanteista
tai muusta huomiotavista seikoista raportoidaan aina myös kyseisen asiakkaan muille
työntekijöille, jotta kaikki asiakkaan kanssa työskentelevät henkilöt ovat tilanteen tasalla.
Bussinkuljettajilla on voimassa oleva linja-autonkuljettajan ammattipätevyys, joka takaa
kuljettajan ammattitaidon onnettomuustilanteissa. Jokainen bussissa työskentelevä osaa
toimia tarvittaessa hätätilanteessa turvallisella tavalla, sekä ennaltaehkäistä
vaaratilanteiden syntymistä.

7.2 Asiakkaan turvallisuus ja oikeusturva
Asiakkaillamme on oikeus laadultaan hyvään palveluun ja hyvään kohteluun ilman
syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään
kunnioittaen. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on
oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle henkilölle, joka vastaa mahdollisimman
pian saamaansa muistutukseen. Avoin tiedotus eri palautteenantokanavista lisää osaltaan
asiakkaan oikeusturvaa.
Työntekijämme ovat ensiapukoulutettu ja perehdytetty työturvallisuuteen. Pyrimme
ennakoimaan riskitekijät ja näin lisäämään asiakkaan turvallisuutta. Työntekijämme ovat
myös tietoisia lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuudesta, sekä holhoustoimilain mukaisesta
ilmoitusvelvollisuudesta maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä
vanhuspalvelulain mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on
ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään.
Asiakas huolehtii pääsääntöisesti omista rahoistaan ja muusta omaisuudestaan. Extraavustajalla on kuitenkin huolenpitovelvollisuus. Aina kun ollaan kosketuksissa asiakkaan
rahan kanssa, täytyy olla erityisen varovainen. Kaikista ostoksista otetaan kuitit talteen ja
hankinnoista on tehtävä selvitys asiakkaalle tai hänen omaiselleen toiminnan loppuessa.
Jos asiakkaan rahoja joudutaan käsittelemään, ne käsitellään aina asiakkaan nähden ja
kuullen. Asiakkaalta varmistetaan aina ennen ostosta, että hän haluaa juuri sen ostoksen
tehdä.
Jos omaisuus katoaa tai vaurioituu, on asia selvitettävä asiakkaan kanssa ja raportoitava
omistajaa asiasta. Asia käsitellään yhdessä asianomaisten kanssa. Yrityksellä on
vastuuvakuutukset olemassa tällaisten tilanteiden varalle.

8 Laadunvalvonta
8.1 Toimintaa ohjaavat lait ja ammattietiikka
Toiminnassa huomioidaan alan lainsäädäntö ja eettiset ohjeet. Jokainen Extra-avustaja on
velvollinen tutustumaan työhön liittyviin ajankohtaisiin, lakisääteisiin asioihin ja päivittää
omaa tietouttaan säännöllisesti.
Tärkeät, toimintaamme ohjaavat lait ja asetukset:
Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskeva laki (812/2000), Sosiaalihuoltolaki
(1301/2014), Vammaispalvelulaki (380/1987), Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
(254/2015), Henkilötietolaki (523/1999) sekä Yleinen tietosuoja-asetus.
Muita toimintaa valvovia tahoja ovat Aluehallintovirasto AVI sekä Tampereen seudun
kuntien sosiaali- ja terveyshallinto. Palveluidemme sisältöä ohjaavat kaupungin/kunnan
kanssa tehdyt palvelusopimukset, joissa olemme sitoutuneet tuottamaan kulloisenkin
palvelukuvauksen mukaista sisältöä.
Jokaiselta työntekijältä vaaditaan työsuhteen alkaessa rikosrekisteriote lasten kanssa
työskenteleviltä.

8.2 Omavalvontasuunnitelma
Matrocksin omavalvontasuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään ajan tasalle vuosittain ja se
tarkastutetaan myös työntekijöillä. Näin jokainen Matrocksin työntekijä on osallisena
omavalvontasuunnitelman laatimiseen. Työntekijät ovat velvollisia perehtymään
suunnitelmaan ja noudattamaan sitä.
Omavalvontasuunnitelma on kirjallinen selvitys siitä, mitä Matrocks on; mitä palveluita
tuotamme ja mitä ne sisältävät; mitkä lait, arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat
toimintaamme; miten toimimme eri tilanteissa sekä miten valvomme laatukriteereiden
täyttymistä.
Omavalvontasuunnitelma jaetaan työntekijöille vuosittain sähköpostitse ja asiakkaille
suunnitelma on nähtävissä nettisivuillamme.

8.3 Palautteen kerääminen
Palvelun laadunvalvonta on Matrocksille hyvin tärkeää, sillä jokainen
asiakas on oikeutettu saamaan laadukasta, tasa-arvoista ja turvallista
palvelua. Keräämme jatkuvasti kentältä nousevaa palautetta, sekä
työntekijöiden, että asiakkaiden näkökulmasta. Extra-avustajat ovat
työssään koko ajan kuulolla raportoiden avoimesti ja aktiivisesti
vastaavalle asiakkaiden tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä
toimintaan.
Pienikin murhe voi olla asiakkaalle iso mörkö, joten Extra-avustajan tärkein työkalu on
kuuntelemisen taito. Koska toimimme asiakaslähtöisesti, asiakkaan vapaa-ajassa, on
oltava erityisen herkkä asiakkaan iloille ja suruille. Kannustamme asiakasta aktiivisesti
suullisen ja suoran palautteen antamiseen. Opastamme myös asiakasta miten muilla
tavoin palautetta voi antaa; olemalla yhteydessä vastaavaan ohjaajaan tai täyttämällä
anonyymisti kirjallinen palautelomake, joko paperiversiona tai internetissä nettisivujemme
kautta.
Kaikki palautteet käsitellään aina henkilöstön kesken ja ne ovat tärkeässä roolissa
toiminnan kehittämisen kannalta. Negatiivisesti koettuihin asioihin puututaan heti ja
yritetään löytää ratkaisu yhdessä työntekijän ja asiakkaan kanssa.
Kirjallinen palaute sekä asiakastyytyväisyyskysely kerätään kerran vuodessa. Kaikki
palautteet käsitellään sisäisesti ja niiden pohjalta ohjaamme toimintaamme yhä
asiakaslähtöisemmäksi.

8.4 Ympäristönäköehtojen huomioiminen toiminnassa
Seuraamme sähkön ja veden kulutusta tiloissamme. Emme pidä energiaa vieviä laitteita
päällä silloin, kun niitä ei käytetä. Henkilöstö on ohjeistettu työskentelemään myös
asiakkaan kotona ekologisesti; vettä ei valuteta turhaan ja käyttämättä olevat laitteet
sammutetaan.
Tiloissamme on asianmukaiset kierrätysjäteastiat, mikä helpottaa lajittelua.
Päivätoimintatiloissamme on kirjalliset ohjeet jätteiden lajitteluun ja sen lisäksi
henkilöstömme opastaa myös asiakkaitamme jätteiden lajittelussa. Sisällä lajitellut jätteet
tyhjennetään ulos pihapiirissä olevaan erilliseen jätekatokseen ja siellä oleviin

lajitteluastioihin. Jätehuollon seurannan hoitaa kiinteistöpalvelu. Asiakkaan kotona
tehtävässä työssä ohjeistamme tarvittaessa myös asiakkaita lajitteluun.
Toimipisteemme on keskeisellä paikalla Tampereen keskustassa ja suurin osa
työntekijöistämme kulkee työmatkat julkisilla kulkuneuvoilla tai polkupyörällä/kävellen.
Retkillämme hyödynnämme Matrocksin omia linja-autoja, joissa on jopa 8 invapaikkaa.
Kun samaan kyytiin mahtuu monta pyörätuolia, vältymme käyttämästä monia erillisiä
invatakseja.
Ohjeistamme henkilökuntaamme ympäristöasioissa ja ekologisissa työtavoissa
säännöllisesti ja lisäkoulutamme tarvittaessa.
Arvostamme kotimaisuutta ja lähituotteita. Sen vuoksi teemmekin yhteistyötä paikallisten
pienyrittäjien kanssa ja järjestämme retkiä lähiympäristöön, jotta myös asiakkaiden tietous
lähialueiden mahdollisuuksista kasvaisi ja sitä kautta hiilijalanjälki jäisi pienemmäksi yhä
useammalla.

