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uki- ja osaamiskeskus 
Eskoon lanseeraus on 
edennyt hyvin. Olimme 
näkyvästi esillä esimer-

kiksi helmikuulla Autismin tal-
vipäivillä ja Vammaispalvelujen 
neuvottelupäivillä. Palaute uu-
desta ilmeestämme on ollut erit-
täin myönteistä ja kannustavaa. 
Hyvä niin. Olemme siis tehneet 
oikean ratkaisun kehittäessäm-
me palvelujemme markkinointia.

NYT OVAT EDESSÄ uuden sosi-
aali- ja terveydenhuollon raken-
teen ratkaisevat hetket. Vielä tätä 
kirjoitettaessa emme tiedä, mikä 
lopullinen rakenne on, ja perus-
tuuko valtion ohjaus yhden vai 
kahden portaan ohjaukselle. Toi-
veena toki olisi, että valtion oh-
jaus tulisi suoraan maakunnille, 
ilman yliopistosairaaloiden ym-
pärille rakennettua viiden alueen 
väliporrasta. Näyttää kuitenkin 
siltä, että viiden alueen malli tu-
lee rakenteen taustalle koordi-
noimaan vaativimpien palvelujen 
järjestämistä ja tietojärjestelmiä. 

MAAKUNTIEN sote-valmistelut 
etenevät työryhmissä huolimat-
ta siitä, mitä valtakunnan tasol-
la tapahtuu. Etelä-Pohjanmaalla 
on yksimielisesti päätetty jatkaa 
sote-palvelujen kokonaisuuden 
muodostamista vuoden 2018 lop-
puun asti. Samat ajatukset ovat 
varmasti rannikollakin jäsenkun-
tiemme piirissä. Tuomme oman 
osaamisemme ja kokemuksemme 
työn tueksi molemmille alueille.

DIGITALISAATION  mahdollisuuksia 
kehittävä työryhmä tuo kokonaan 
uuden ajattelun kansalaisten pal-
velujen ja vuorovaikutuksen muo-
toon ja tapaan. On ratkaistava 
esimerkiksi jalkautuvan asiantun-
temuksen saavutettavuus muu-
toin kuin matkustamalla maa-
kuntaa ristiin rastiin. Meidänkin 
asiakkaamme pystyvät hyödyntä-
mään digitalisaatiota yhä enem-
män, kunhan sovellutukset tuke-
vat riittävästi käyttäjää. 

ESKOO VETÄÄ sote-alueen uu-
distustyössä laatuverkostoa. Ta-
voitteena ovat sujuvat ja yhden-
mukaiset prosessit, joissa asiakas 
on kaiken keskiössä ja turhat ku-
lut ja työt on karsittu pois. Tämä 
sama konsepti sopisi Pohjanmaan 
alueen kunnillekin.

USKON MAAKUNNALLISEEN pal-
velujen kehittämiseen ilman kun-
tarajoja. Olemme nyt saamassa 
yhteistä kokemusta siitä, mikä 
kaikki onkaan mahdollista. Voim-
me ehkä saada vähemmällä laa-
dukkaampaa, enemmän ja tasa-
puolisemmin kuin aikaisemmin. 
Nyt tarvitsemme työllemme po-
liittisten päättäjien näkemystä ja 
tukea riittävän kauas tulevaisuu-
teen. Kymmenen vuotta on siihen 
liian lyhyt aika. Kysymys on täh-
täyksestä aina vuoteen 2040.

- Jouni Nummi

Tuki- ja osaamiskeskuksen 
lanseeraus myötätuulessa

T

Uskon maakunnalliseen 
palvelujen kehittämiseen 
ilman kuntarajoja.
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Eskoo uusi ilmeensä 

Eskoo uudisti visuaalisen 
ilmeensä vuoden 2015 
loppupuolella uuden strategian 
jalkauttamisen yhteydessä. 
Uudistustyön toteutuksesta 
vastasi Mainostoimisto Aada 
yhteistyössä Viestintätoimisto 
Tenhon kanssa. Työ aloitettiin 
uudistamalla Eskoon logo, minkä 
jälkeen Aada päivitti Eskoon muun 
markkinointiviestintämateriaalin 
uudelle ilmeelle.

 Uudella visuaalisella ilmeellä 
haluttiin välittää helposti 
lähestyttävää ja eloisaa mielikuvaa 
Eskoosta. Tunnuksen emolintu 
kuvastaa huolenpitoa. Linnun 
vierellä oleva sydän osoittaa 
syvää välittämistä. Sympaattista 
merkkiosaa tasapainottaa selkeä, 
tasapainoinen ja kulmikas 
tekstiosa, joka kuvastaa Eskoon 
ammattimaisuutta ja vakautta.

 Uusi logo ja ilme lanseerattiin 
Eskoon käyttöön 1.1.2016.

LY
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Jutut kokosivat:  Iina Åman ja Kari Hernesniemi

Muistamista vai tietämistä? 

Eskoon henkilöstön laaja TUTKI-koulutushanke etenee 
suunnitellusti vuosina 2015-2016. Neuropsykiatrian ja 

neurokehityksellisten ongelmien tutkimus- ja kehityshank-
keesta vastaa tutkimusjohtaja, psykologian tohtori Tero Ti-
monen. Professori Dermot Bowler (City University London 

– Autism Research Group ARG) vieraili marraskuussa 2015 
Seinäjoella esitelmöimässä henkilöstölle kognitiivisen psy-
kologian nykytutkimuksesta. Bowler luennoi muistin tut-
kimisesta osana autismin tutkimusta. ”Onko muistaminen 
omakohtaista ja kokemuksellista vai faktoihin perustuvaa 
tietämistä?” professori Bowler rinnasti.

Selkopäivä venähti viikoksi 

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo osallistui helmikuus-
sa Selkokeskuksen järjestämään valtakunnalliseen 

Luetaan ääneen selkokirjaa -kampanjaan.
Kampanjapäivä innosti Eskoon väen viettämään ko-

konaista selkoviikkoa, jolloin järjestettiin kaikille avoin 
Selkokirkko kirkkokahveineen, poikkitaiteellinen Ka-
levalan päivä ja paljon muuta selkokielistä ohjelmaa. 

Ohjaaja Elisa Ylikojola Helakodista on työkaverei-
neen saanut kimmokkeen entistä monipuolisempaan 
selkokielen viljelyyn Lukutuki-koulutuksesta. Selko-
kielestä hyötyviä on Suomessa noin puoli miljoonaa.

Eskoo aktiivisesti esillä

Eskoo asiantuntijoineen on ollut koko alkuvuoden aktiivisesti esillä seminaareis-
sa ja tapahtumissa. Helmikuussa esiinnyttiin Autismin talvipäivillä Jyväskylässä 
ja Vammaispalvelujen neuvottelupäivillä Helsingissä. Maaliskuussa olivat vuo-
rossa Jyväskylän Sosiaalialan asiantuntijapäivät sekä Lääkäripäivät Tampereella.

Verkkosivuilla myös 
ruotsia ja englantia

Eskoo palvelee verkkosivuilla kävijöitä nyt 
suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja eng-
lannin kielellä.

Valmiuksia 
kriisiviestintään

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon joh-
toryhmä on yhdessä Viestintätoi-
misto Tenhon kanssa laatinut krii-
siviestinnän suunnitelman, jonka 
toimivuutta on testattu myös käy-
tännön simuloinnilla. Kriisivies-
tinnän ohjeet jaetaan koko organi-
saation käyttöön.
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iksi sote-uudistus on 
tarpeellinen esimer-
kiksi vammaisen tai 
kehitysvammaisen 

ihmisen ja hänen lähiverkoston-
sa kannalta?
Sote-uudistusta lähdettiin teke-
mään, jotta voisimme taata koko 
maassa kaikille laadukkaat palve-
lut myös tulevaisuudessa. Tavoite 
on myöskin varmistaa, että am-
mattitaitoista henkilöstöä riittää 
kaikkialle ja että rahat riittävät.

Lähipalvelujen turvaaminen on 
niin ikään tavoitteena. Lähipal-
velut ovat kaikille tärkeitä, mutta 
erityisesti vammaisen tai kehitys-
vammaisen ihmisen kohdalla ne 
ovat aivan välttämättömiä.

Miten sote-uudistuksen toteutus 
voisi onnistua?
Uudistuksen onnistumisen kan-
nalta on tärkeää, että kaikessa 

haastattelu IINA ÅMAN    kuva KIMMO BRANDT / COMPIC / EDUSKUNTA

M

Sosiaali- ja terveysalan uudistaminen on törmännyt valmisteluvaiheissa 
moneen vääntöön toteutuksen hallinnosta ja rahoituksesta. Miltä 

tämänhetkinen tilanne näyttää Etelä-Pohjanmaan asukkaiden 
ja palveluiden tuottajien näkökulmasta? Kysymyksiimme vastasi 

Eduskunnan II varapuhemies, terveystieteiden tohtori Paula Risikko.

suunnittelussa ja toteutuksessa 
lähtökohtana on aina ihminen ja 
hänen palvelutarpeensa. Toinen 
tärkeä asia on riittävä, ammatti-
taitoinen henkilöstö.

Millainen on Tuki- ja osaamiskes-
kus Eskoon rooli nyt ja erityises-
ti uudessa sote-tulevaisuudessa?
Kyllä Eskoon rooli ja tehtävät ovat 
tulevaisuudessa yhtä tärkeitä 
kuin tähänkin asti. Tarve Eskoon 
toiminnalle ja palveluille ei ole 
missään nimessä vähentynyt. On 
hienoa, että Eskoon toimintaa on 
kehitetty ihan osaamiskeskuksek-
si. Olen Eskoosta kovin ylpeä!

Millainen aikataulu muutoksen to-
teutumiselle on nyt näköpiirissä?
Tavoite on, että vuonna 2019 oli-
simme jo pitkällä uudistuksessa. 
Aikaa toki menee siihen, että kaik-
ki lainsäädäntö ja uusi hallinto 

saadaan juurrutettua toimintaan 
ja toimivaksi.

Uudistukseen liittyy monia avoi-
mia kysymyksiä ja huolenaiheita. 
Miten vastata ihmisten huoleen 
tulevasta?
Sosiaali- ja terveydenhuoltouudis-
tusta tarvitaan. Tärkeää on kui-
tenkin, että se tehdään ”ihminen 
keskiössä” – niin palvelujen tarvit-
sija kuin henkilöstökin. Valinnan-
vapaus, joka sosiaali- ja terveys-
palveluissa uudistuksen myötä 
laajenee, kuuluu myös vammai-
sille. Tärkeää on myös tiedostaa, 
että myös vammainen ihminen 
tarvitsee muutakin kuin sosiaali- 
ja terveyspalveluja. Voidakseen 
hyvin hän tarvitsee muun muassa 
toimeentuloa, asunnon, koulu-
tusta sekä harrastus- ja virkistys-
palveluja. l

Ihmistä             ei jätetä

eskoossa 1/2016    5



uki- ja osaamiskeskus 
Eskoo on vahvasti mu-
kana Etelä-Pohjanmaan 
sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelurakenneuudistuk-
sessa. Vuoden 2018 loppuun kes-
tävän projektin tarkoituksena on 
laatia kustannustehokas, vaikutta-
va sekä asiakas- ja käyttäjälähtöi-
nen sote-malli maakuntaan osana 
kansallista sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistustyötä. 

Projektia vetävän Harri Joki-
rannan mukaan uu-
distustyössä edetään 
aikataulun ja suun-
nitelman mukaises-
ti. Lisäresursseja on 
myös luvassa kahden 
henkilön verran.

– Työryhmät työs-
tävät omia osa-aluei-
taan kesään saakka. 
Syksyllä meillä on 
valmiina aihio uudes-
ta palvelurakenteesta 
ohjausryhmän käsit-
telyä varten, hän ker-
too.

Palvelurakenneuu-
distuksen lähtökoh-
tana on Jokirannan 
mukaan kansalais-
ten asettuminen kes-
kiöön. Tulevaisuudessa palveluta-
pahtuma lähtee asiakkaan elämän 
todellisuudesta, jonka ympärille 
palvelut rakennetaan. Hänen mu-
kaansa on tärkeää nostaa pers-
pektiivi vuoteen 2040, sillä uutta 
rakennetta ei tehdä ensi vuodeksi 
tai edes seuraavaksi vaalikaudeksi. 

– Yhteinen tahtotila maakunnal-
lisen sote-mallin rakentamiseksi 
on vahva, mutta meidän kaikkien 
on pidettävä huolta siitä, että se 
myös pysyy hengissä tulevina vuo-
sina, Jokiranta lisää.

RAJA-AITOJA RIKKOMALLA
Eskoon sosiaalipalvelujen kun-
tayhtymän johtajan Jouni Num-

men mukaan olennaista sote-uu-
distuksessa on rikkoa raja-aitoja ja 
luutuneita toimintamalleja sekä 
ajatella ensisijaisesti asiakkaita. 

– Maakunnallisen sote-mallin 
kehittämisessä on mukana niin 
kuntapäättäjiä, luottamushen-
kilöitä kuin sosiaali- ja tervey-
denhuoltoalan ammattilaisia eri 
organisaatioista. Ennakkoluulot-
tomasti yhdessä tekemällä voim-
me löytää parhaat tavat rakentaa 
toimiva ja laadukas sote-organi-

saatio ja palvelurakenne maakun-
taan, Nummi toteaa.

Eskoon työntekijöitä on muka-
na useassa sote-työryhmässä. 

Jouni Nummi on mukana työ-
valiokunnassa, tietohallintotyö-
ryhmässä sekä laatutyöryhmässä. 
Vammaispalvelujen johtaja Mar-
jut Mäki-Torkko on terveyden ja 
toimintakyvyn edistämisen ai-
kuisten palveluiden alatyöryh-
män jäsen ja asiantuntijapalvelui-
den esimies Ulla Yli-Hynnilä on 
mukana lasten, nuorten ja perhei-
den kasvun tukemisen työryhmäs-
sä. Psykologi Ari-Matti Saari on 
digiloikkatyöryhmän jäsen, laa-
tupäällikkö Eija-Riitta Uusihau-

T
ta on laatutyöryhmän jäsen sekä 
sihteeri, ja talouspäällikkö Seija 
Ylitalo on kiinteistöt-tilat-talous 

-työryhmän talousalatyöryhmän 
jäsen. 

Projektin ohjausryhmässä Es-
koota edustaa hallituksen puheen-
johtaja Merja Uusitalo.

ASIAKAS JA PALVELUT EDELLÄ
Jouni Nummen mukaan sote-työs-
sä on tärkeää lähteä liikkeelle asi-
akkaista ja heidän tarpeistaan, sil-

lä näiden pohjalle 
voidaan vasta raken-
taa uuden sote-mallin 
palvelurakenne. 

– Meidän täytyy tun-
tea nykyiset prosessit 
ja palveluiden raken-
ne, jotta esimerkiksi 
lapsia ja nuoria voi-
daan tukea saumat-
tomasti heidän kehi-
tyksensä eri vaiheissa. 
Me tuomme oman 
osaamisemme työhön 
myös erityislapsien 
tarpeiden ymmärtä-
misessä sekä tutki-
mustyön kehittämi-
sessä, hän selventää. 

Sote-uudistus tuo 
Nummen mukaan 

paljon mahdollisuuksia Eskoon 
omaan työhön ja palveluiden jat-
kuvaan kehittämiseen. Hän odot-
taa ennen kaikkea sitä, että hen-
kilökohtainen budjetti ja viime 
vuonna sosiaalihuoltolakiin kir-
jattu yhden asiakassuunnitelman 
periaate toteutuvat käytännössä.

– Yksilöllisyys on ja tulee ole-
maan järjestelmän haaste, mut-
ta isommilla harteilla pystymme 
toteuttamaan kunkin asiakkaan 
henkilökohtaiset tarpeet ja heidän 
palveluvalintansa entistä parem-
min.

Vaikka nyt keskitytäänkin maa-
kunnallisen sote-mallin kehittä-
miseen, Nummi uskoo maakunta-

Eskoo mukana kehittämässä 
MAAKUNNALLISTA 
SOTE-MALLIA

teksti ANNIKA POLLARI    
kuvat ANNIKA POLLARI 

JA SEINÄJOEN KAUPUNKI
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Ylhäällä: Yhtä köyttä vetävät 
sekä kunnat, sote-toimijat että 
Eskoon väki kehittäessään 
maakunnallista sote-mallia. 
Kuvassa vasemmalta Eskoon 
Seija Ylitalo, Eija-Riitta 
Uusihauta, Ulla Yli-Hynnilä, 
Ari-Matti Saari, Jouni Nummi ja 
Marjut Mäki-Torkko. 

Vasemmalla: Etelä-
Pohjanmaan sote-uudistuksen 
projektinjohtaja Harri 
Jokiranta on mielissään, 
että maakunnassa on 
yhteinen tahtotila sote-mallin 
rakentamisesta.

Alhaalla: Uudessa 
palvelurakenteessa eri toimijat 
ja erityyppiset palvelut 
limittyvät saumattomaksi 
kokonaisuudeksi.

rajat ylittävän yhteistyön jatkuvan 
entisellään.

– Haluamme jatkaa hyvää yh-
teistyötä eri tahojen kanssa ja vai-
kuttaa maakuntarajojen ulkopuo-
lella. Meidän ei kannata hävittää 
sitä mikä toimii, vaan kehittää yh-
teistyötä edelleen, hän lisää.

Eskoolle on tärkeää kuulla jä-
senkuntiensa ja luottamushen-
kilöidensä ajatuksia uudesta so-
te-mallista. Siksi sote-uudistuksen 
merkitystä pohditaan jäsenkun-
tien edustajien kanssa kehittämis-
seminaarissa 25. toukokuuta ja Es-
koon valtuuston jäsenten kanssa 
13. kesäkuuta. Valtuustoseminaa-
rissa ovat mukana Harri Jokiran-
ta sekä Vaasan kaupungin sosiaa-
li- ja terveystoimenjohtaja Jukka 
Kentala.

PROSESSIT KERÄTÄÄN YHTEEN
Eskoon laatupäällikkö Eija-Riitta 
Uusihauta näkee Eskoon roolin 
laatutyöryhmän työskentelyssä 
merkittävänä. 

– Tällainen rajat ylittävä yhteis-
työ ja sote-palveluiden kehittämi-
nen eri tahojen kanssa on juuri 
sitä, mitä meidän Eskoossa kuu-
luukin tehdä, hän sanoo.

Laatutyöryhmän tärkein tehtä-
vä on kerätä yhteen maakunnan 
kaikki palveluprosesseihin, laa-
dunhallintaan sekä potilasturval-
lisuuteen liittyvät asiakirjat ja toi-
mintatavat.

– Tavoitteena on yhtenäistää toi-
mintatapoja ja näin hyödyntää jo 
tehtyä laadunhallintatyötä. Yhte-
näistämistyöstä on todellista hyö-
tyä, oli lopullinen sote-malli mil-
lainen tahansa, Uusihauta toteaa.

Laatutyöryhmässä on mukana 
edustajia eri kunnista sekä sai-
raanhoitopiiristä ja yhteistoimin-
ta-alueilta. Uusihaudan mukaan 
työryhmässä on paljon osaamista. 
Erilaiset näkökulmat varmistavat 
sen, että laadulliset asiat tulevat 
katetuksi monipuolisesti. l
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altioneuvoston periaatepäätök-
sen (2010) mukaan laitoshoito 

tulisi lakkauttaa vuoteen 2020 
mennessä. Tämä edellyttää, että 

vammaisille henkilöille on tarjolla 
asuntojen lisäksi laitoshoitoa korvaa-

via yksilöllisiä lähi- ja erityispalveluja. 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän 

alueella toteutettiin kevään 2014 aikana laaja-
mittainen kartoitus kehitysvammapalvelujen 
asiakkaista. Kartoituksen mukaan laitoshoito 
vähenee, ja arviolta noin 50 henkilön arvioi-
tiin tarvitsevan vuonna 2020 laitoshoitoa tai 
sitä vastaavaa vaativan hoidon asumispalvelua. 
Näistä osa on iäkkäitä, pitkään Eskoossa asu-
neita, joiden muuttoa ei pidetty tarkoituksen-
mukaisena. Lisäksi laitoshoidon tai vaativan 
asumispalvelun piiriin jäävät sairaanhoidol-
lista osaamista vaativat vaikeavammaiset hen-
kilöt ja käyttäytymiseltään erittäin haastavat 
henkilöt.

Kuntayhtymän toiminta tulee muuttumaan 
menossa olevien uudistusten myötä. Kuntayh-
tymän toimintaa jatkaa Tuki- ja osaamiskes-
kus, jossa tarjotaan monenlaista erityistason 
osaamista jäsenkuntien tarpeisiin. Tuki- ja 
osaamiskeskus Eskoo tulee olemaan oman alu-
eensa vammaispalveluita tarjoava resurssikes-
kus, joka tuottaa myös vammaispalveluihin 
liittyviä lastensuojelupalveluita. Uusina pai-
nopistealueina tulevat olemaan Green Care 

-toimintaperiaatteet sekä vahvempi panostus 
perhekeskeiseen toimintaan.

Uudenlainen toiminta edellyttää toimivia ja 
monikäyttöisiä tiloja, jotka vastaavat toimin-
nallisiin tarpeisiin myös vuosikymmenien ku-
luttua. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 
valtuusto vahvisti 17.4.2015 uuden strategian-

Painopiste laitoshoidosta  
yksilöllisiin erityispalveluihin 

Artikkelin kirjoittaja, 
hallintotieteiden 

tohtori, YTM Katja 
Valkama on julkaissut 
väitöskirjansa aiheesta 
Asiakkuuden dilemma 
– Näkökulmia sosiaali- 

ja terveydenhuollon 
asiakkuuteen vuonna 

2012. Hän on toiminut 
Eskoon kumppanina 

vammaisten 
henkilöiden asumista 

koskevan alueellisen 
suunnitelman 
valmistelussa. 

Päätyökseen Valkama 
opettaa tulevia 

sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisia Vaasan 

ammattikorkea-
koulussa.

Eskoon erityisosaamisesta vahva tuki palvelujen ja asumisen järjestelyissä

teksti KATJA VALKAMA    kuva TIMO AALTO

sa, joka vastaa aikaisempaa paremmin tuleviin 
haasteisiin. Tuki- ja osaamiskeskus tarvitsee 
toimiakseen asianmukaiset tilat, joiden sijoit-
tuminen osaksi kasvavaa kaupunkirakennetta 
luo hyvät edellytykset integroitujen palvelu-
jen toteuttamiseen. Palvelujen organisoinnissa 
korostuu asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus 
sekä valmistautuminen sote-uudistukseen.

Nykyisten kiinteistöjen elinkaari alkaa olla 
lopuillaan. Sen lisäksi niiden rakenne asettaa 
suuria haasteita tilojen tehokkaalle käytölle. 
Laitospaikkojen määrän väheneminen 300 pai-
kasta 50 paikkaan merkitsee niin suurta muu-
tosta, ettei se ole toteutettavissa tehokkaasti 
nykyisissä kiinteistöissä. Purettava kokonai-
suus muodostuu 10 rakennuksesta, joissa on 
yhteensä 11 000 m².

Kuntayhtymä rakentaa uudet toimitilat kun-
tayhtymän omistukseen, jossa ne pysyvät so-
te-uudistuksen jälkeenkin. Tiloja voidaan tarvit-
taessa vuokrata muillekin palveluntuottajille. l 

Tuki- ja osaamiskeskus   
Eskoon uudisrakennuksen  
tulevat toiminnot

 » Paljon tukea tarvitsevien ”osasto”

 » Sairaanhoidollista palvelua   
tarjoava ”osasto”

 » Asiantuntijapalvelut

 » Opus Eskoo ja tulkkauspalvelut

 » Talous-, hallinto- ja IT-palvelut

 » Muita tukipalveluita

V
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teksti OUTI RANTALA    
kuva TIMO AALTO

 – Henkilökohtaisella          
 budjetoinnilla 
 halutaan nostaa 
 ihmisten oma ääni 
 esiin, Marjut Mäki- 
 Torkko sanoo. 

osiaali- ja terveydenhuollon pal-
velujen järjestäminen on muu-
toksessa. Tavoittelemme yhtä ai-
kaa merkittävää muutosta niin 

palvelujen rakenteisiin ja rahoitukseen kuin 
asiakkaan asemaan vaikuttavia palvelulainsää-
dännön uudistuksia, Eskoon vammaispalvelu-
jen johtaja Marjut Mäki-Torkko toteaa.

Hän on Eskoon yhdyshenkilönä Kehitys-
vammaisten Palvelusäätiön hallinnoimassa ja 
RAY:n rahoittamassa projektissa, jonka avulla 
henkilökohtaista budjetointia voidaan kehittää 
yhdessä kuntien, kuntayhtymien, vammaisten 
ihmisten sekä heidän perheidensä kanssa.

Mallin keskeisimmät periaatteet liittyvät it-
semääräämisoikeuden kunnioittamiseen, va-
linnanvapauteen ja osallisuuden vahvistami-
seen. Asiakas määrittää itse tarpeensa ja sen, 
miten niihin haluaa vastattavan.

– Henkilökohtaisella budjetoinnilla ihmiset 
voivat osallistua aktiivisesti omaan elämäänsä 
ja palvelukokonaisuuksiensa suunnitteluun ja 
toteutukseen.
– Kehittämistyö on aloitettu Eskoossa sekä Ete-
lä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kunnissa alku-
vuodesta 2016. Aloitusseminaarin pääpuhujana 
oli englantilainen filosofi ja sosiaalipalveluiden 
uudistaja Simon Duffy. 

Hankkeeseen osallistuminen on maksuton-
ta. Mukana ovat Eskoon lisäksi Järvi-Pohjanmaa, 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Suupohjan pe-

– S

Maailmanlaajuinen asia

Taustana on YK:n vammaisten ihmis-
ten oikeuksia koskeva yleissopimus 
2006 ja artikla 19 §:

- ”Vammaisilla henkilöillä on yh-
denvertaisesti muiden kanssa mah-
dollisuus valita asuinpaikkansa sekä 
sen, missä ja kenen kanssa he asuvat, 
eivätkä he ole velvoitettuja käyttä-
mään tiettyä asumisjärjestelyä”

- ”Koko väestölle tarkoitetut yhtei-
sön palvelut ja järjestelyt ovat vam-
maisten henkilöiden saatavissa yh-
denvertaisesti muiden kanssa ja 
vastaavat heidän tarpeitaan…”

ruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Laihia, Vaa-
sa, Pietarsaari ja Kårkulla samkommun. 

Tulossa on koulutusta työntekijöille, avoin 
tiedotustilaisuus sekä valmennuspäivät asiak-
kaille ja läheisille.

TARPEET JA TOIVEET EDELLÄ
Mäki-Torkon mukaan henkilökohtaisessa bud-
jetoinnissa vammaispalvelujen kautta tuleva 
palvelu tai tukimuoto järjestetään asiakkaiden 
tarpeiden ja toiveiden mukaan, ja ratkaisuja 
haetaan myös totuttujen palvelu- ja tukivali-
koimien ulkopuolelta.

– Asiakas kokoaa muutostoiveensa suunni-
telmaan, joka vammaispalveluissa hyväksy-
tään ennen budjetoinnin käyttöönottoa. Bud-
jetti muodostuu summasta, joka on kulunut 
asiakkaalle aiemmin myönnettyihin vammais-
palveluihin. Budjetin avulla palvelu on vaihdet-
tavissa joko osittain tai kokonaan toiseen asi-
akkaan valitsemaan palveluun tai toimintaan. 

Tämänhetkinen lainsäädäntö ei määritte-
le henkilökohtaista budjetointia, mutta antaa 
mahdollisuuden yksilöllisten palvelujen räätä-
löintiin. 

Henkilökohtainen budjetointi on käytössä 
useassa maassa. Eskoon hallitus ja johtoryhmä 
olivat opintomatkalla syksyllä 2014 Skotlan-
nissa ja vaikuttuivat henkilökohtaisen budje-
toinnin mahdollisuuksista yksittäisen ihmisen 
elämässä. l

HENKILÖKOHTAISELLA 
BUDJETOINNILLA 

OMA ÄÄNI ESIIN
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 Vakituista keittäjää tuuraava kotiavustaja Virpi 
 Nurmirinta on saanut keittiöavuksi Jenny Salosen. 
 Päivän ruokalistalla omatekoiset lihapullat. 
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skoon uudenkarheat yksiköt, asumi-
syksikkö Toukoranta sekä työ- ja päi-
vätoimintakeskus Koivusilta sijait-
sevat Tervajoella vain kivenheiton 

päässä toisistaan. Se on kätevää. Asukkaiden 
on helppo käydä Koivusillassa töissä, opiskele-
massa ja harrastamassa.

Molempien yksiköiden esimies Minna Man-
sikka-aho on varsin tyytyväinen. 

JOUSTAVIA RATKAISUJA
– Toukorannan kodissa on 15 asukasta, ja lähes 
kaikki lähtevät aamuisin töihin. 
Silloin saamme Koivusillasta li-
säapua aamupesuille ja aamiai-
selle. Kun talo sitten hiljenee, 
saamme sieltä lisävoimia päi-
vätoiminnan puolelle, Minna 
Mansikka-aho kuvaa. 

Koivusilta palvelee 35:tä asi-
akasta, joista useimmat käyvät 
talossa joka päivä. Asiakkaita palvelee neljä so-
siaaliohjaajaa, kolme ohjaajaa, ryhmäavustaja 
ja keittäjä. 

– Laskelmat osoittivat, että oman keittäjän 
palkkaaminen on edullisempi ratkaisu kuin 

Koti ja työ 
Tervajoella

teksti IINA ÅMAN    kuvat TIMO AALTO

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon asumisyksikkö 
Toukoranta ja työ- ja päivätoimintakeskus Koivusilta 

valmistuivat pari kolme vuotta sitten Tervajoelle. 
Taloon on jo kotiuduttu ja toimintaan on innostuttu.

E
alun perin suunniteltu jakelukeittiö. Oman 
keittäjämme ansiosta meillä on ruokasalissa 
hyvä tunnelma – ja hyvää ruokaa.

Keittiö tarjoaa asiakkaille myös oikeaa työtä 
ja pientä ansiota. Keittiötyöryhmä kattaa pöy-
dät, tiskaa ja siivoa ruokasalin. Terveystarkas-
taja on varmistanut, että kaikki toimii asian-
mukaisesti. 

Minna Mansikka-aho korostaa, että Koivusil-
ta ei ole koulu vaan työpaikka. 

– Kukaan ei jaksa vain opiskella koko ikänsä. 
Täällä kukin tekee työtä ja ansaitsee tilipussin-

sa omien vahvuuksiensa mu-
kaan. Kaikki työ on arvokasta. 
Meidän henkilökuntamme am-
mattitaitoon ja vastuuseen kuu-
luu löytää tehtäviä, joihin asia-
kas kokee pystyvänsä. 

TÄRKEITÄ TYÖNANTAJIA
Koivusillan asiakkaat ovat saa-

neet työtä myös talon ulkopuolelta. 
– Alteams Finland Oy:n Laihian toimipisteestä 

olemme saaneet alihankintatöitä. Valmiit työt 
kuljetamme itse asiakkaalle. Alteams on jopa 
kutsunut meidät tutustumaan   → 

~
Koivusilta 

tarjoaa työtä 
ja Toukoranta 

on koti.
~
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yritykseen, Minna Mansikka-aho kertoo.
Kirjasto työllistää useita henkilöitä Koivusil-

lassa. Satummekin paikalle juuri, kun yhdessä 
huoneessa käsitellään suurta kirjapinoa.

Käytöstä poistetuista kirjoista irrotetaan 
lehdet paperinkeräykseen. Kannet pinotaan 
odottamaan omaa kohtaloaan suurissa keräys-
laatikoissa. Yksi Koivusillan asukkaista käy kir-
jastolla keskiviikkoisin aakkostamassa ja jär-
jestelemässä kirjoja. 

–Myös Tervajoen Sale tarjoaa pieniä työru-
peamia useammallekin henkilölle. On ihanaa, 
että ovia avautuu, Mansikka-aho iloitsee.

ARVOKASTA IHMISYYTTÄ
– Koko toiminta täällä lähtee ihmisarvon kun-
nioittamisesta. Työntekijä auttaa, tukee ja oh-
jaa asiakasta. Hän on meidän työmme keskipis-
te, Minna Mansikka-aho kertoo.

Tämä ei tarkoita sitä, että aina pitäisi olla 
vain kivaa tekemistä. 

– Asiakkaamme itse pitävät tärkeänä, että 
arki on tavallista ja tavoitteellista, ja että he 
saavat työllään jotakin aikaan. 

Minna Mansikka-aho allekirjoittaa asiakkai-
den ajatuksen. Muuten kaikki olisi vain ajeleh-
timista.

– Tämä talo ei toimisi, jos meillä ei olisi suun-
nitelmallisuutta ja sujuvaa arkielämää. 

Kokoamme asiakkaiden kanssa yksilölliset 
tavoitteet, joiden tarpeellisuudesta heillä on 
yleensä realistinen käsitys: Minun pitää oppia 
odottamaan vuoroani. Minun pitää oppia tule-
maan paremmin toimeen toisten kanssa. 

Joku haluaa treenata ruotsin kielen taitoa, 
toinen rahan käsittelyä. 

Koivusillan henkilökunta kerää keväisin asi-
akkaiden koulutustoiveita ja kokoaa niistä syk-
syksi kurssitarjottimen.

KOTIPÄIVÄNÄ TOUKORANNASSA
Välillä asukkaat viettävät kotipäiviä. Silloin he 

1.

2.

3.

4.
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1. Pyöreät valaisimet 
ja akustiikkalevyt 
pehmentävät Koivusillan 
korkean ruokasalin ilmettä 
ja äänimaisemaa. 

2. – Asukkaamme on 
otettu hienosti vastaan 
Tervajoella. Miten erästäkin 
asukastamme lämmittää 
se, että ihmiset tervehtivät, 
kun hän ulkoilee 
lähiympäristössä! yksikön 
esimies Minna Mansikka-
aho kiittää.

3. Näitä kirjoja revitään 
kirjaston toimeksiannosta. 
Työn touhussa Jenny 
Salonen ja Olli Lundström. 

4. Matti Luoma kokoaa 
Alteamsille autoihin 
tarkoitettuja osia. 

5. Markus Wester on 
saanut Jani Koivuvirrasta 
huolehtivan ystävän.

6. Seppo Ahola on 
monipuolisuusihminen. 
Hän soittaa kitaraa ja 
haitaria ja pyöräyttää 
sämpylätkin 
vapaapäivänään.

7. Toukorannan viihtyisä 
olohuone odottaa 
asukkaita illaksi kotiin.

hyödyntävät arkielämän taitoja kotonaan. Jo-
kainen asukas tekee kodissaan itsenäisesti kai-
ken minkä pystyy. 

Toukorannan yhteisissä tiloissa on kaksi 
mukavaa ruokailu- ja olohuonetta sekä hulp-
pea saunaosasto. Jokaisella asukkaalla on oma 
avara huone, tilava kylpyhuone ja useimmilla 
lisäksi pienoiskeittiö. Asukkaat ovat saaneet 
vaikuttaa asuntojensa sisustusväreihin. Omai-
set voivat vierailla ja yöpyä asukkaiden luona.

Eija Kangassalmella on meidän käydessäm-
me oman kodin siivouspäivä. Hän rojauttaa 
vastatuuletetut matot lattialle, ja me Minnan 
kanssa yritämme asetella olohuoneen mattoa 
paikalleen. Tulos ei näytä täysin tyydyttävän 
tarkkaa järjestystä rakastavan Eijan silmää. 
Hän antaa hienotunteisesti maton jäädä pai-
kalleen vierailumme ajaksi.

Seppo Ahola kutsuu meitä peremmälle 
omaan yksiöönsä. Tämän kodin seinillä on tau-
luja ja nojatuolin vierellä kitara. Sepon koti-

päivän tuloksena on syntynyt sämpylöitä, joi-
ta tarjoillaan työstä kotiutuville päivälliskeiton 
kanssa. 

Elämä Tervajoella on parissa vuodessa löy-
tänyt selkeät uomansa. Koivusillassa on työ-
elämän säännöt, mutta Toukoranta on koti. 
Alkuun lähdettiin Minna Mansikka-ahon mu-
kaan avoimin mielin, vailla lukkoon lyötyjä 
kaavoja.

– Sain itse olla kehitysvammaisen tyttären 
äiti. Hän menehtyi, mutta silti minä katson 
tätä kotia äidin silmin: voisinko ajatella, että 
oma lapseni asuisi täällä? 

– Toukoranta on rakentunut asukkaittensa 
myötä. Meille Hannu ja Heidi ovat tärkeämpiä 
kuin heidän diagnoosinsa. Välitämme asukkais-
ta. Se on aitoa silloinkin, kun välillä paukkuu ja 
räjähtelee. Sitten taas rakastetaan ja halataan. l 

5.

7.

6.
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ari Lehtimäki, jolla on au-
tismin kirjon piirteitä, asuu 
suurimman osan ajasta Es-
koon Neliapilassa. Yksik-

kö on tarkoitettu ikääntyvil-
le kehitysvammaisille asukkail-
le. Muutaman kerran kuukaudes-
sa hän käy vanhempiensa luona ja 
viipyy yleensä yhden yön.

Eläkkeellä olevat vanhemmat 
toivovat, että Jarin toimintakyky 

pysyisi hyvänä vanhaksi asti. Van-
hempien mielestä Jarin aktivoimi-
nen on tärkeää, vaikka häntä on-
kin vaikea suostutella liikkeelle. 
Äiti Sinikka Lehtimäki kertoo, et-
tä nuorempana Jari oli kova mene-
mään ja innostui uusista asioista. 
Hän on osallistunut aina myös ko-
titöihin. 

– Enää Jari ei oikein viitsi teh-
dä kotitöitä. Hän kuulemma pe-
taa petinsä Eskoossa, mutta koto-
na ei. Astianpesukoneen ylähyllyn 
hän tyhjentää, mutta minulle jää 
alahylly. Jarilla on selkävaiva, jo-
ka varmasti vaikuttaa, Sinikka täs-
mentää.

Ikääntyminen näkyy Jarilla 

teksti OUTI RANTALA    

kuvat TIMO AALTO

J

myös mielenkiinnon kohteiden 
valinnassa. Liikunnalliset aktivi-
teetit ovat vaihtuneet rauhallisem-
piin harrastuksiin. Hän pitää eri-
tyisesti lehtien selailemisesta. Ilk-
ka-lehdestä tuttujen sanojen etsi-
minen on hänen mielipuuhaansa. 
Jarin näkö on heikentynyt, mutta 
kun hän katsoo tarpeeksi läheltä, 
kirjaimet erottuvat.

Kotilomalle Jari lähtee mielel-
lään. Hän saa istua etupenkillä ja 
katsella, kun maisemat vaihtuvat.

– Autolla ajelusta Jari tykkää, 
mutta ei pitkistä matkoista. Sopi-
va matka on Eskoosta kotiin Nur-
moon, isä Heikki Lehtimäki ker-
too.

Neliapilan henkilökunta pyrkii 
keksimään erilaisia tapoja moti-
voida asukkaita. Jari ei erityisem-
min innostu lenkkeilystä eikä vä-
littäisi poistua tuttujen seinien ul-
kopuolelle muutenkaan.

– Emme ala painostaa, vaan Jari 
saa olla rauhassa ja tuumata asiaa. 

ELÄMÄ 
MUUTTUU 

IÄN  KARTTUESSA
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Pilottihanke ikääntymisestä   
autismin kirjolla

Eskoo on omalla osahankkeellaan osallistunut toimija-
kumppanina laajempaan valtakunnalliseen Autismi- ja As-
pergerliiton hallinnoimaan ja RAY:n rahoittamaan Aktiivi-
nen ikääntyminen autismin kirjolla -projektiin, joka päättyy 
tänä vuonna. Projektipäällikkö Jarkko Utriainen kertoo, 
että projektin tuotoksia ovat muun muassa Hyvää ikää kai-
kille -seminaarit sekä Autismin kirjo elämänkaarella -koulu-
tukset, joita on toteutettu eri puolilla Suomea.

– Ikääntymisestä autismin kirjolla tiedetään vielä vähän. 
Projektimme on pilottihanke, joka tuottaa uutta tietoa 
myös eurooppalaisella tasolla.

Utriainen arvioi, että diagnosoimatta jääneitä autismin 
kirjon henkilöitä on esimerkiksi vanhainkodeissa ja hoitolai-
toksissa paljon. Projektin yhtenä tavoitteena on tietoa jaka-
malla parantaa ammattihenkilöstön valmiuksia tunnistaa 
heitä. Utriainen toivoo, että iäkäskin autismin kirjon henkilö 
voi saada diagnoosin.

– Varsin iso osa yli 50-vuotiaista autismin kirjon henkilöis-
tä on vailla oikeaa diagnoosia. Ikään vedoten diagnoosia ei 
aina tehdä, vaikka sillä varmistettaisiin oikeanlainen hoito.

Teknologia on otettu hankkeessa hyvin avuksi. Esimer-
kiksi Rovaniemellä järjestetään 14. huhtikuuta seminaari, 
jota pääsee seuraamaan suorana Autismi- ja Aspergerliiton 
kotisivuilta. Projektin tuotoksena Autismi- ja Aspergerliiton 
kotisivuilta löytyy myös videotarinoita autismin kirjon hen-
kilöiden itsensä kertomina.

teksti OUTI RANTALA

Vasen kuva: Sinikka ja Heikki Lehtimäki 
hakevat esikoisensa, 51-vuotiaan Jarin, 
säännöllisesti kotilomalle Nurmoon. 
Lähellä asuvat sisarukset tuntevat 
isoveljensä harrastuksen ja tuovat 
monesti tuliaisina nipun lehtiä, joista Jari 
saa etsiä tuttuja sanoja.

Oikea kuva: Huumori kukkii ikääntyvien 
kehitysvammaisten yksikössä Neliapilassa. 
– Sulla on naisten paita, Jari huomauttaa 
hoitaja Kalle Kärjelle, jonka t-paidan 
rinnukseen on painettu lintu ja sydän.

Yleensä hän tahtoo mukaan, kun 
näkee muiden tekevän lähtöä ulos, 
hoitaja Kalle Kärki kertoo.

IKÄSEMINAARI HUHTIKUUSSA
Erityiskouluttaja Maria-Liisa Nie-
melä on vetänyt Oma ääni kuulu-
viin -senioriryhmää. Ryhmä pe-
rustettiin osana Eskoon hanketta, 
jonka tavoitteena on ollut aktiivi-
sen ikääntymisen tukeminen au-
tismin kirjon henkilöillä. Johtotee-
maa ”Voimaannuttava vapaa-aika 
asiakkaan arjessa” on toteutettu 
monella tavalla Eskoon eri yksi-
köissä.

– Olemme saaneet aikaan uusia 
toimintatapoja ja kehittäneet ku-
vakommunikointia. Myös fyysistä 
toimintakykyä on mitattu projek-
tin alussa ja matkan varrella. Tästä 
on saatu myönteisiä tuloksia.

Kaksivuotisen hankkeen tulok-
sia esitellään Hyvää ikää kaikille 
Eskoossa -seminaarissa 25. huh-
tikuuta. Toinen tämän hankkeen 
vetäjistä, autismikuntoutusohjaa-
ja Johanna Mäkelä, kertoo semi-
naarissa myös Jarin tarinan. Semi-
naaria on järjestämässä myös Au-
tismi- ja Aspergerliitto, joka hal-
linnoi valtakunnallista Aktiivinen 
ikääntyminen autismin kirjolla 

-projektia. l
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 Maria Saksi-Punkari avustaa 
 Katariinaa aamutoimissa. 
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ikkupihlajassa on aamukahdeksalta tyypillinen 
lapsiperheen häslinki. Nautitaan viimeisiä puu-
ronrippeitä ja aletaan varustautua kouluunlähtöä 

varten. Pukeminen ottaa aikansa. Keväinen perjantaiaa-
mu on viileä, ja matkaan tarvitaan lämmintä ylle. 

Lempeät sisustusvärit tuovat eloa Pikkupihlajan asuinti-
loihin. Lämpöisellä lattialla on mukava tassutella sukkasil-
laan. Oleskelutilojen ikkunat ulottuvat lattiasta katonrajaan 
asti ja avaavat näkymän metsäiseen maastoon. Pieninkin 
näkee täällä ikkunasta ulos. Akustiikkaratkaisut luovat ko-
tiin levollisuutta. 

Jokaisella lapsella on oma, avara ja omannäköinen huone 
ja iso kylpyhuone. 

– Uuden kodin suunnittelussa on otettu huomioon juuri 
nämä lapset, jotka tällä hetkellä asuvat Pikkupihlajassa. Ti-
lat ovat kuitenkin muunneltavissa sitä silmällä pitäen, että 
nykyiset lapset ja nuoret aikuistuvat ja muuttavat aikanaan 
pois, osastonhoitaja Tiina Kuivamäki kertoo.

MUUTTO ONNISTUI VALMENNUKSEN ANSIOSTA
Eskoon muuttovalmentaja Jaana Uusihauta auttoi jo etukä-
teen yksilöllisesti jokaista lasta sopeutumisessa Pikkupihla-
jan asukkaaksi. Siitä Tiina Kuivamäki on erityisen hyvillään.

– Hyvän pohjatyön avulla saimme tiedon siitä, mistä jo-
kaisen lapsen oma, yksilöllinen hyvä elämä koostuu. Tie-
simme mitkä asiat olivat hänelle muuttamisessa tärkeitä, 
ja ketkä ihmiset olivat muuttovaiheessa erityisen merkittä-
vässä roolissa. Valmisteluissa olivat mukana lapset itse, hei-
dän perheensä ja koko Pikkupihlajan henkilökunta. 

– Jo ennen muuttoa vanhemmilla oli tilaisuus tutustua 
toisiinsa ja lapsensa asuintovereihin yhteisissä  → 

Hyvä alku elämälle  
Pikkupihlajassa

teksti IINA ÅMAN    kuvat TIMO AALTO

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon Pikkupihlaja 
valmistui vuodenvaihteessa kuuden 
kehitysvammaisen lapsen ja nuoren kodiksi. 
Uusi elämä on alkanut soljua hyvällä tavalla.

P
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tilaisuuksissa. Valmistimme yhdessä jokaiselle lapselle hie-
non valokuvataulun hänen elämänsä tärkeistä hetkistä, Tii-
na Kuivamäki kertoo.

Valmennus pehmensi esimerkiksi pikkuisen Emman 
muuttoa, sillä hän ei ollut ennen tavannut uusia asuintove-
reitaan. Emman aikaisemmasta asuinyksiköstä Pikkupihla-
jaan siirtyi kuitenkin tuttua henkilökuntaa. Kaikkiaan Pik-
kupihlajassa työskentelee 13 ammattilaista.

ELÄMÄNMAKUA ARJESSA JA JUHLASSA
Toiminnanohjaaja Johanna Ala-Renko vastaa hoitotyönsä 
ohella siitä, että Pikkupihlajan väellä riittää virikkeellistä 
toimintaa.

– Kaikki lähtee lapsista: mitä he haluavat tehdä ja mikä 
tuottaa heille iloa. Teemme mahdollisimman paljon asioita 
yhdessä. Otamme ilon irti vuodenkierrosta ja juhlapyhistä. 

– Hyödynnämme omaa pihaa ja Eskoon luonnonlähei-
syyttä. Talvella viihdyimme pulkkamäessä ja rakensimme 
keittiön ikkunan alle lumiukon. Se sai lainaksi Markku-po-
jan kaulahuivin, Johanna Ala-Renko kertoo. 

HUUMORIA –  REVI SIITÄ!
Pikkupihlajassa kukkii lämmin huumori. Lumiukosta on 
riittänyt iloa tähän päivään saakka. Alkutalvesta jännitet-
tiin, nokkivatko linnut ukolta porkkananenän. Sittemmin 
on seurattu sulamisprosessin vaiheita: kaatuuko ukko vai 
sulaako vain hiljalleen hivuttamalla? 

Vilkaisu keittiön ikkunasta herättää tänä aamuna Mar-
kun ja meidän muidenkin nauruhalut. Orava repii tarmok-
kaasti puoliksi sulaneen lumiukon rinnuksilla Markun 

Lapsille on jo alkanut 
muodostua omia 
lempipaikkoja, 
mutta keittiö on 
Pikkupihlajassakin kodin 
sydän. Johanna ja Markku 
leipovat suklaaherkkuja.

 Nyt matkaan kohti 
 Niittyvillan koulua. 
 Vasemmalla Ronjaa 
 kyyditsee Riina Antila, 
 Viljami istuu Rea Kallion 
 kyydissä, ja Katariinan 
 matkaa jouduttaa Maria 
 Saksi-Punkari. 
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kaulahuivia. Päättelemme, että huivia tarvittaisiin pesän-
rakennustarpeiksi. Markku taitaa tarvita uuden kaulahui-
vin.

Huumori kumpuaa yleensäkin tilannekomiikasta ja in-
himillisistä asioista. Hoitajien keskinäisen kyykkyhaasteen 
seurauksena aamuvuoroon kampeaa maitohaposta kan-
keaa porukkaa. Pakkohan sillekin on nauraa, vaikka tekee 
kipeää. 

ELÄMÄN HYVIÄ RYTMEJÄ
Kun lapset on huolehdittu kouluun, hoitaja Rea Kallio is-
tahtaa hetkeksi aamukahvipöytään. Hänen mukaansa arki-
päivät Pikkupihlajassa sujuvat jo mukavasti.

– Lapset käyvät päivisin koulussa, ja ohjelmassa on kun-
touttavaa fysioterapiaa ja allasterapiaa parikin kertaa vii-
kossa. Lasten kanssa teemme arkiaskareita samalla tavoin 
kuin äidit ja isät kotonakin tekevät. Välillä jokaisen lapsen 
kanssa ollaan ihan vain kahdestaan. Jokainen lapsi on eri-
lainen, ja hänen kanssaan tehdään ihan omia juttuja, Rea 
Kallio kertoo.

– Viikonloppuisin osa lapsista käy kotona oman perheen 
luona. Silloin täällä on hyvinkin rauhallista, ja me hoitajat 
vietämme enemmän aikaa Pikkupihlajaan jääneiden lasten 
kanssa, Kallio toteaa.

Tiina Kuivamäen mukaan vanhemmat ovat vaikuttaneet 
tyytyväisiltä lastensa elämään Pikkupihlajassa. 

– Meille kaikille on tärkeää, että lapsen on täällä turvallis-
ta olla. Tämän takaa laaja-alainen, moniammatillinen työs-
kentelymme Eskoossa. 

– Pikkupihlajassa on oma rauha lapsille kasvaa, kehittyä 
ja elää hyvää elämää. On pieni oma porukka ja riittävästi 
omaa tilaa. Vanhemmat voivat tulla tänne vaikka kahville 
ja viettämään aikaa lastensa kanssa. He tietävät parhaiten 
oman lapsensa asiat ja antavat niistä meille aina tärkeää 
tietoa, Tiina Kuivamäki korostaa. 

Johanna Ala-Rengolla on jo suunnitelmissa Pikkupihla-
jan kevättalkoot. Pihalle voisi istuttaa vähän kukkia ja gril-
lailla makkaraa. Vietettäisiin lasten ja heidän vanhempien-
sa kanssa yhteistä aikaa. 

Sanotaan että aika on rahaa, mutta yhteinen aika – se on 
kyllä kultaakin kalliimpaa. l

Kodikasta elämää    
ja ammatillista näkemystä

Pikkupihlajan henkilökunta valmentautui 
perusteellisesti työhönsä uudessa kodissa. 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön koulutus 
osoittautui varsin hyödylliseksi. Koulutuksessa 
koottiin yhdessä ajatuksia muun muassa siitä, 
millaisia asioita kukin haluaa tuoda omasta 
kodistaan Pikkupihlajaan. Henkilökunta listasi 
tärkeimmät asiat:

 » Rauhallisuus, kodinomaisuus, yhdessäolo

 » Ajan ja rakkauden antaminen

 » Halit, läheisyys ja läsnäolo

 » Huomioiminen ja heipat tullessa ja 
lähtiessä

 » Ilo, huumorintaju ja vitsailu

 » Vieraanvaraisuus ja ystävällisyys

 » Avoimuus ja reilu meininki

 » Hyvät ja tiiviit välit

 » Leikkiminen ja lukeminen

 » Aina ei tarvita kelloa

Sisäinen koti
Merkitysten hallinta

Fyysinen koti
Ympäristön hallinta

Kodin ylläpito
Rutiinien hallinta

Kodin vuorovaikutus
Suhteiden hallinta

ARJEN HALLINTA

(Lähde: Lempinen Juho 2010. Nuorten arki hallintaan seikkailukasva-

tuksella. Teoksessa Sosiaalinen aikakauskirja 2010. Suomen Sosiaali-

pedagoginen seura ry.)

Tärkeitä käytännön 
toimintatapoja koottiin arjen 
hallinnan nelikenttämallin avulla.

– Pikkupihlajassa vietetään 
 turvallista kotielämää 
 ja yhteisiä ilon hetkiä, 
 osastonhoitaja Tiina 
 Kuivamäki sanoo. 
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teksti OUTI RANTALA    kuva TIMO AALTO

skoossa sovitaan talon käy-
tännöistä yhdessä työn-
antajan ja työntekijöiden 
kesken. Yhteistyö näkyy 

muun muassa siinä, että henkilös-
töstrategia päivitetään säännölli-
sesti ja aina tarpeen vaatiessa lisä-
tään tai muutetaan sen sisältöjä.

Eskoossa on työnantajan ja luot-
tamushenkilöstön yhteistyönä luo-
tu työsääntö, johon on koottu tii-
vistetysti Eskoon käytännöt sekä 
työehtosopimusten sisällöt pää-
piirteissään, kansantajuisesti. 

KESKITETTY 
HENKILÖSTÖHALLINTO
Erityispalvelujen, vammaispal-
velujen ja tukipalvelujen vas-
tuualueiden henkilöstöhallinto on 
keskitetty. Hallintojohtaja Kaija 
Metsänranta vastaa koko Eskoon 
henkilöstöhallinnosta.

– Järjestelmä on ollut käytös-
sä viitisen vuotta. Muutoksella on 
pyritty yhtenäistämään käytän-
nöt ja kohtelemaan työntekijöitä 

tasapuolisesti. Tämä näkyy muun 
muassa henkilöstöasioiden ja työ-
terveyspalvelujen samanlaisena to-
teutuksena koko henkilöstölle.

Yhdenmukaisuuden ansiosta 
työntekijä tietää yksiköstä toiseen 
siirtyessään, että henkilöstöasiois-
sa toimitaan joka yksikössä sa-
moin.

– Minun tehtäväni on tukea 
esimiesten toimintaa henkilös-
töasioissa. Tarkistan, että ohjeis-
tukset ovat ajan tasalla ja valvon 
strategiaan kirjattujen asioiden 
toteutumista. Järjestämme sään-
nöllisesti esimiespäiviä ja hen-
kilöstöhallinnon päiviä, joissa 
käsittelemme ajankohtaisia henki-
löstöhallinnon asioita ja ohjeistuk-
sia.

ASIANTUNTIJUUDEN TUKEMISTA
Eskoossa kiinnitetään huomio-
ta esimiestyön tasalaatuisuuteen. 
Esimiesten työtä tuetaan ohjeistus-
ten ja koulutuksen avulla, ja henki-
löstöhallintoa kehitetään jatkuvas-

 Hallintojohtaja Kaija Metsänranta 
 kokoaa Eskoon henkilöstöhallinnon 
 ohjeistukset yhteiseen käyttöön. 
 Pallo pysyy hallussa, kun kaikkialla on 
 yhtenäiset käytännöt. 

Henkilöstöhallinnon 
avulla tasalaatua esimiestyöhön

E ti erilaisten palautteiden avulla. 
Ohjeistukset ovat intranetissä 
kaikkien käytettävissä. Jos työnte-
kijät antavat palautetta epäkohdis-
ta, esimiehet vievät asian edelleen 
hallintojohtajalle. Hän selvittää, 
mitä voidaan tehdä epäkohtien 
korjaamiseksi.

– Esimiehillä on nimetty henki-
lö, jonka puoleen voi kääntyä, kun 
tarvitaan henkilöstölle tietoa ja oh-
jeistusta, Metsänranta kertoo.

Asiantuntijuuden tukeminen on 
tärkeää.

– Vastuualueella jää energiaa 
substanssiosaamiselle, kun henki-
löstöhallinto hoidetaan keskitetys-
ti. Esimiesten ja työntekijöiden aika 
ja voimavarat ovat näin paremmin 
käytössä asiakkaan hyväksi.

KÄYTÄNNÖN TYÖVÄLINEITÄ
JHL:n pääluottamusmiehen Jou-
ni Pellikan mukaan luottamus-
henkilöstö on tyytyväinen siihen, 
että työntekijäpuoli tulee kuulluk-
si Eskoon päätöksenteossa, oltiin-

eskoossa 1/2016    eskoossa 1/2016    20



v

Henkilöstöhallinnon 
avulla tasalaatua esimiestyöhön

skoon yhteistyöoimikun-
ta kokoontuu noin viisi 
kertaa vuodessa. Se käsit-
telee asiat, jotka ovat me-

nossa Eskoon hallitukseen. Asia 
voi koskea työsääntöä, läheltä piti 
-tilanteita, sairauslomatilastoja 
tai budjettia ja tilinpäätöstä. 

Moniin asioihin, kuten kehittä-
mispäivien tai strategiaseminaa-
rien valmisteluun, kysytään myös 
yt-toimikunnan kanta.

Uusi toimikunta valitaan aina 
valtuustokauden alussa. Puheen-
johtajana toimii vuorovuosina 
työnantajan ja työntekijän edus-
taja. Tänä vuonna yt-toimikunnan 
puheenjohtaja on Eskoon sosiaa-
lipalvelujen kuntayhtymän halli-
tuksen puheenjohtaja Merja Uu-
sitalo ja varapuheenjohtaja JUKO 
ry:n pääluottamusmies, Kuusiko-
don osastonhoitaja Johanna Mä-
enpää.

AVOIMESSA ILMAPIIRISSÄ
Toimikunnan työ heijastuu myös 
asiakkaan elämään. Esimerkiksi 
vaaratilanteiden käsittely toimi-
kunnassa auttaa miettimään toi-
mintamalleja vastaavissa tilan-
teissa toimimiseksi.

– Kaiken ytimessä on Eskoon 
asiakas, kehitysvammainen ihmi-
nen, Uusitalo sanoo.

Hän pitää toimikuntaa tärkeä-
nä sillanrakentajana työnantajan 
ja työntekijöiden välillä. Tämä roo-
li korostuu varsinkin muutosten ja 
uudistusten aikana.

– Yt-toimikunnassa on avoin, 
luottamuksellinen ja mutkaton il-
mapiiri. Kun molemmat osapuolet 

Yt-toimikunta sillanrakentajana

ovat saman pöydän ääressä ja luot-
tamus on hyvä, vaikeastakin asias-
ta päästään eteenpäin.

Yt-toimikunnan jäsenet ovat 
erilaisia persoonia ja mielipiteet 
voivat joskus olla kaukana toisis-
taan. Keskustelu voi käydä kiivaa-
na, mutta erilaisille mielipiteille 
halutaan antaa tilaa. Vaikka aina 
ei kaikkia miellyttävää ratkai-
sua löydy, niin Uusitalon mukaan 
yt-toimikunnassa ketään ei tyr-
mätä, ja keskustelut käydään hy-
vässä hengessä.

VUOROVAIKUTUKSEN 
EDISTÄMISTÄ
Mäenpää pitää hyvää vuorovaiku-
tusta toimikunnan keskeisenä ta-
voitteena.

– Pääasia on luoda avoimet ja 
luottamukselliset välit työnanta-
jan ja työtekijöiden välille. Toimi-
kunta ottaa kantaa työtekijöihin 
liittyviin asioihin, ja vasta yt:n jäl-
keen asioita viedään eteenpäin. 
Voi myös olla niin, että toimikun-
nassa päätetään jatkaa asioiden 
selvittelyä ja neuvottelua.

Vuorovaikutuksen edistämises-
tä esimerkkinä on aktiivisen tuen 
toimintamalli, jota yt-toimikunta 
käsitteli ennen sen julkistamista. 
Toimintamallin avulla esimiehet 
osaavat toimia oikein, jos työnte-
kijän työkyky heikkenee.

– Toimikunnan vahvuutena on 
monialainen näkökulma, vankka 
ammatti-identiteetti ja aito halu 
toimia työntekijän parhaaksi. 
Työnantaja on aidosti kiinnostu-
nut työntekijän hyvinvoinnista ja 
haluaa tukea työssä jaksamista. l

E

Eskoon yhteistyötoimikunta (yt-toimikunta) 
edistää työnantaja- ja työntekijäpuolen keskinäistä 
vuorovaikutusta päätöksenteossa.
teksti OUTI RANTALA

pa asioista samaa tai eri mieltä. 
Yhdessä laadittuun henkilöstöstra-
tegiaan on helppo sitoutua.

Pellikka pitää henkilöstöstrate-
giaa onnistuneena. Muitakin käy-
tännön työkaluja yhteistyön tulok-
sena on syntynyt.

– Henkilöstöstrategia on hyvä 
työväline. Se selkeyttää ja avaa 
monimutkaisilta tuntuvia asioi-
ta. Myös työsääntö on aivan hyvä. 
Se helpottaa luottamushenkilös-
tön työtä, koska siihen on kirjat-
tu TES:n asioita niin, että jokainen 
ymmärtää.

Pellikka on työskennellyt Es-
koossa pitkään. Hän tietää, että 
henkilöstön hyvinvointi vaikuttaa 
työnteon laatuun.

– Henkilöstö on kaiken voimava-
ra. Ilman työssään jaksavaa henki-
löstöä toiminnasta ei tulisi mitään. 
Kunnat pitävät meidän tavastam-
me toimia, joten olemme oikealla 
tiellä. l
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skoon  Erityiskoulutus- 
ja päivätoimintayksik-
kö Kaarisilta on tehnyt 
vuosien ajan kummi-

luokka-yhteistyötä Seinäjoen am-
mattikorkeakoulun sosiaali- ja 
terveysalan yksikön kanssa. Pi-
lottitoimintana alkanut kummi-
luokka-yhteistyö on onnistunut 
yli odotusten. Tänä keväänä val-
mistuvan parinkymmenen opis-
kelijan ryhmästä ainakin neljä on 
valinnut kehitysvamma-alan. Li-
säksi kummiluokka-toiminta on 
tulossa syksyllä virallisesti oppi-
laitoksen koulutusohjelmaan va-
linnaisiksi opinnoiksi.

– Yhteistyö on ollut hyvin innos-
tavaa. On ollut hienoa saada olla 
luomassa tämänkaltaista uutta 
ammatillista yhteistyömuotoa, so-
siaaliohjaaja ja kummiluokka-yh-
teyshenkilö Marjaana Araneva 
Eskoon Kaarisillasta iloitsee.

Hän kertoo, että opiskelijat ovat 
tutustuneet Kaarisillan arkeen, 
kehitysvammaisiin asiakkaisiin 
ja heidän kanssaan tehtävään työ-
hön konkreettisesti.

– Opiskelijat ovat saaneet ideoi-
da ja käyttää monipuolisesti omaa 
osaamistaan käytännön työssä. 
Yhdessä olemme järjestäneet mo-
nenlaisia tapahtumia, johon on 
osallistunut koko Kaarisillan väki.  

Esimerkiksi ystävänpäivänä 
pidettiin juhlat, johon opiskelijat 
suunnittelivat ja toteuttivat oh-
jelman. Kevään ”säbäturnaus” oli 

Kummiluokka-
yhteistyöllä 
ala tutuksi
teksti OUTI RANTALA    

kuva KAARISILLAN KUVA-ALBUMI

puolestaan Kaarisillan asiakkai-
den järjestämä tapahtuma.

– Yhteisöllisyys on ollut vahvaa 
kaarisiltalaisten ja kummiluokka-
laisten välillä, Araneva kertoo.

Kummiluokka-yhteistyö on 
saanut kiitosta sekä asiakkail-
ta että opiskelijoilta. Asiakkai-
den palautteista on noussut esille 
muun muassa ilo siitä, että opis-
kelijat ovat heidän kanssaan sa-
man ikäisiä.

OPISKELIJAT INNOLLA MUKANA
Opiskelija Emmi Rahkjärvi pitää 
hyvänä, että heti opiskelujen alus-
sa opiskelijat pääsivät rauhassa 
ja omaan tahtiinsa tutustumaan, 
millaista työ kehitysvammaisten 
ihmisten parissa on.

– Saimme toimia monen vuoden 
ajan samojen ihmisten kanssa. 
Moni meistä opiskelijoista kohta-
si kehitysvammaisia ihmisiä ensi 
kertaa elämässään. Minulla oli ai-
empaa kokemusta kehitysvam-
maisista lapsista, mutta nuoria en 
ollut tavannut ennen.

Kristian Granat on tehnyt 
kaikki opiskeluunsa liittyvät har-
joittelut Eskoossa ja käsitteli opin-
näytetyössään kummiluokka-yh-
teistyötä.

– Vastaavaa pioneerityötä ei il-
meisesti Suomesta löydy. Kävim-
me esittelemässä toimintaa So-
siaalialan asiantuntijapäivillä 
Jyväskylässä 15.–16. maaliskuuta.

Hän kertoo, että opettaja Elina 

Kangasluoma ja sosiaaliohjaaja 
Marjaana Araneva olivat yhteis-
työstä innostuneita ja tartutti-
vat innostuksen opiskelijoihinkin. 
Granat sai kipinän alalle kummi-
luokka-yhteistyön ansiosta.

– En ole ollut aiemmin kovin 
paljon tekemisissä kehitysvam-
maisten ihmisten kanssa. Päätös 
alanvalinnasta syntyi minulla jo 
ensimmäisten viikkojen aikana. 
Päätökseeni vaikuttivat Kaarisil-
lan lämmin henki, mahtavat asi-
akkaat ja loistavat ohjaajat.

MONIPUOLISTA 
OPPILAITOSYHTEISTYÖTÄ
Kummiluokkatoiminnan lisäksi 
Kaarisilta tarjoaa monipuolisen 
työharjoittelupaikan monille so-
siaali- ja terveysalan opiskelijoil-
le. Araneva kertoo, että Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja 
terveysalan yksikön kautta Eskool-
la on ollut myös vaihto-opiskeli-
joita eri mittaisilla harjoittelujak-
soilla muun muassa Saksasta ja 
Liettuasta.

– Viime syksynä Eskoossa vierai-
livat espanjalaisopettajat Rodrigo 
Prieto ja Iris Leyers Barcelonas-
ta Institut Diversitas -oppilaitok-
sesta. He vetivät työpajoja, joi-
hin osallistui yhteensä noin 120 
SeAMK:n opiskelijaa sekä Kaari-
sillan asiakkaita. Kansainvälinen 
yhteistyö oli jatkoa jo edeltävän 
syksyn vierailullemme koululla. l 

E
 Opiskelijat olivat mukana 
 Elokisoissa kannustamassa. 
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skoon Pekonrannan leirikeskuksessa Ala-
järven Lehtimäellä järjestetään useita lei-
rejä vuodessa. Yhteistyökumppanina on 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), joka 
järjestää tänä vuonna Pekonrannassa Kehitys-
vammaisten turvakurssin 21.–22.5., Intti tutuk-
si -leirin 20.–21.8. ja Vaikeavammaisten leirin 
28.–30.10. Koulutus-  ja tukiyksikköpäällikkö 
Maija Haanpää MPK:sta kertoo, että kehitys-
vammaisille ihmisille suunnatuissa varautu-
mis- ja turvallisuuskoulutuksissa Etelä-Pohjan-
maalla on tehty uraauurtavaa työtä.

Toukokuiselle Kehitysvammaisten turva-
kurssille odotetaan noin kahtakymmentä osal-
listujaa. Haanpää toivoo, että uusiakin leiri-
läisiä saataisiin innostettua mukaan. Leiri on 
suunnattu kehitysvammaisille ihmisille, jotka 
liikkuvat itsenäisesti ja ovat suhteellisen oma-
toimisia. Monipuolinen ohjelma käytännön 
harjoitteluineen valmentaa kehitysvammaisia 
ihmisiä erilaisiin tilanteisiin.

– Turvakurssiin sisältyy ensiaputaitojen 

TURVAKURSSILLE 
PEKONRANTAAN

Maija Haanpää työsken-
telee Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen 
koulutus- ja 
tukiyksikköpäällikkönä 
Etelä-Pohjanmaalla, 
jonne Pohjanmaan 
Maanpuolustuspiirin 
kehitysvammaisille 
suunnatut koulutukset 
on keskitetty.

E

Pekonranta on mainio 
paikka järjestää 

monenlaisia leirejä, 
joissa pyörätuolikaan ei 

ole rajoitteena. Viime 
kesänä Pekonrannassa 
järjestettiin ensi kertaa 

Intti tutuksi -leiri vaikeasti 
vammaisille ihmisille.

opettelua eli haavan sitomista, laastarin laittoa, 
sairauskohtauksessa auttamista sekä kyynpu-
reman, mehiläisenpiston ja palovamman hoi-
toa. Tulentekotaitoja, puiden pilkkomista ja 
retkikeittimen käyttöä harjoitellaan myös.

Turvallisuutta tarkastellaan monelta kantil-
ta. Vesiturvallisuus korostuu Pekonrannassa, 
jossa ollaan järven rannalla. Paloturvallisuu-
teen liittyen harjoitellaan sammutuspeitteen 
käyttöä. Lisäksi harjoitellaan kadonneen etsin-
tää ja puhutaan jokamiehen oikeuksista. Vaik-
ka luonnonhelmassa ollaankin, myös katutur-
vallisuus ja itsepuolustus ovat aiheina.

– Turvataitoja harjoitellaan draaman keinoin. 
Eri rasteilla on vastassa erilaisia lavastettuja ti-
lanteita. Mitä tehdä, jos joku lipsahtaa laiturilta 
veteen tai joku polttaa itsensä saunan kiukaas-
sa?

Kouluttajina on Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen vapaaehtoisia, joilla jokaisella on eri-
laisia taitoja ja jotka tuovat osaamisensa leiri-
läisten käyttöön. l

teksti ja kuvat OUTI RANTALA
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TIEDUSTELUT JA VARAUKSET
Elisa Ylikojola, 044 415 6813
Soile Hahto-Raunio, 044 4156 771
Leirit: Seppo Hauta, puh. 044 415 6765

TERVETULOA 
PEKONRANNAN 
ESTEETTÖMÄÄN 
KESÄÄN!
Pekonrannan leirikeskus Alajärven 
Lehtimäellä tarjoaa monipuolisen ja viihtyisän 
leiri- ja mökkeilypaikan ympäri vuoden. 

Kesällä Pekonrannassa voi saunoa ja 
uida, kalastaa ja veneillä, pelata pelejä ja 
lekotella mukavalla terassilla. Auringonlasku 
järvenrannan leirinuotiolla on unohtumaton! 
Pyörätuolilla pääsee keskelle luontoa. 

Pekonranta on vuokrattavissa kuntien, 
järjestöjen sekä yksityisten varaajien 
virkistymiseen ja harrastamiseen.

PÄÄRAKENNUS
 » Hyvin varusteltu iso keittiö
 » Avara ruokailu- ja oleskelutila, takka
 » 1, 2 ja 3 hengen huoneita
 » 10 vuodetta, kolmessa hoitosänky
 » 3 inva-wc:tä
 » Katettu terassi, järvinäkymät

RANTASAUNA
 » Puukiuas, vesipata ja hyvät löylyt
 » Ei esteetön

ESTEETÖNTÄ KESÄÄ
 » Uimaranta ja laatoitettu kahlauslaituri
 » Nuotio- ja grillauspaikat
 » Kaksi soutu- ja polkuvenettä
 » Pihapelejä, kalastusvälineitä, trampoliini

RANTAHUVILA
 » Sauna ja tilava suihkuhuone
 » Tupa ja keittokomero
 » Vuokrattavissa erikseen


