TUTORIS OY:N RAHASTO
Palkitun yrityksen rahasto tukee logopedian tutkimusta
Rahasto perustuu Tutoris Oy:n 5.6.2013 Turun Yliopistosäätiölle tekemään lahjoitukseen. Rahaston tuotolla tuetaan logopedian tutkimusta Turun yliopistossa. Tuotto
voidaan käyttää esimerkiksi ansioituneiden opiskelijoiden
apurahoihin.
Tutoris Oy on kuntoutus- ja hoivapalveluita valtakunnallisesti tuottava yritys, joka tarjoaa lääkinnällisen kuntoutuksen puhe-, toiminta- ja fysioterapiapalveluita kaikenikäisille sekä hoivapalveluita ikäihmisille. Tutoriksen
asiakkaita ovat Kansaneläkelaitos, kuntien ja kuntayhtymien organisaatiot, vakuutusyhtiöt, yhdistykset, yritykset
ja yksityishenkilöt. Yrityksellä on aluekeskuksia 14 paikkakunnalla, ja se työllistää noin 200 sosiaali- ja terveysalan
ammattilaista.
Tutoris syntyi vuonna 2003 yrittäjä ja puheterapeutti
Laura Juvalan halusta kehittää kuntoutusalalle hyviä uusia käytäntöjä ja tehokkaita toimintatapoja. Ensimmäisten
työntekijöiden aloittaessa vuonna 2005 yritys ryhtyi kehittämään kuntoutusalaa luovasti, joustavasti ja avoimesti,
ja työ jatkuu edelleen. Yritys haluaa jatkossakin luoda turvallista tulevaisuutta.
Yrityksen kantava idea on ainutlaatuinen Startti-MatkaPysäkki®-kuntoutusmalli, jonka avulla kunnille myydään
yksittäisten minuuttien sijaan yhteisöllisen toimintamallin
kokonaisuus, joka tukee kuntoutuksen siirtymistä kuntoutujan arkiympäristöön ja edistää kuntoutuksen vaikuttavuutta. Tutoriksen terapeutit ovat ”vierellä kulkijoita” ja
kannustajia, personal trainereita.
Tilaaja-asiakkaiden kumppanuus on tärkeää Tutorikselle,
sillä hyvien kumppanien avulla yritys tekee tutkimustyötä, testaa jatkuvasti kehittyvän teknologian myötä uusia
menetelmiä ja käynnistää projekteja uusien sovellusten
luomiseksi. Yliopistojen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää. Tutoris haluaa synnyttää merkittäviä kustannussäästöjä
yhteiskunnalle parantamalla kuntoutuksen vaikuttavuutta
ja saatavuutta sekä kehittämällä prosessien kustannustehokkuutta. Valtakunnalliseen puheterapiapulaan on tuotu
helpotusta etäkuntoutuksella.
Yksi tärkeimmistä tavoitteista on, että Tutoris olisi paras työpaikka kaikille työntekijöille; samalla yritys tähtää
maailman parhaaksi työpaikaksi. Vuonna 2011 yritys oli
pienten organisaatioiden sarjassa Suomen paras ja Euroopan 15:nneksi paras työpaikka erinomaisella työtyytyväisyysprosentilla 97. Unelmatiimi-hankkeensa myötä

Tutoris Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Laura Juvala.

Tutoris on yhdentoista toimintavuoden jälkeen halunnut
kyseenalaistaa niin työtavat, työprosessit kuin roolitkin, ja
työntekijöiden tiimit saavat itse luoda tapansa elää, olla ja
työskennellä.
Toimitusjohtaja Laura Juvalalle on myönnetty Suomen Yrittäjien Hopeinen yrittäjäristi kymmenen vuoden ansioituneesta yrittäjätoiminnasta, ja hänet on vuonna 2014 palkittu
valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla. Lisäksi hänet on valittu Suomen positiivisimmaksi pomoksi ja Entrepreneur of
the Year -kilpailun pohjoisen Suomen sarjan voittajaksi.
Kymmenvuotisen toimintansa kunniaksi Tutoris lahjoitti
vuonna 2013 logopedian tutkimukseen kaikkiaan 30 000
euroa rahastoihin ja apurahoihin. Varat kohdistuvat Turun, Oulun ja Helsingin yliopistojen sekä Åbo Akademin
logopedian tutkimukseen.
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Turun Yliopistosäätiö
Turun Yliopistosäätiön tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein
toimintamuoto on sen yleis- ja nimikkorahastot, joiden tuotosta säätiö jakaa apurahoja. Rahastojen yhteenlaskettu koko on noin 50 miljoonaa euroa.

