


TUKEA 
YKSILÖLLISEEN 
ELÄMÄÄN
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on 
sosiaalihuollon erityispalvelujen 
asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja 
ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut 
vammaispalveluihin ja lastensuojeluun. 

Toimintamme keskiössä ovat 
asiakkaan tarvitsemat sosiaalihuollon 
erityis- ja vammaispalvelut hänen 
elämänkaarensa eri vaiheissa  
ja monitahoisissa tilanteissa.

”Osaamisemme kivijalkana on 
vuosikymmenien kokemus sekä 

jatkuva kouluttautuminen 
ja kehittäminen



Kehitämme jatkuvasti osaamistamme 
turvallisten, yksilöllisten ja 
asiakaslähtöisten palvelujen tarjoajana. 
Toimimme aktiivisesti kotimaisissa  
ja kansainvälisissä verkostoissa  
ja seuraamme alan kansainvälistä 
tutkimusta ja kehitystä. Osaamisemme 
kivijalkana on vuosikymmenien 
kokemus sekä jatkuva kouluttautuminen 
ja toiminnan kehittäminen. Palvelumme 
ovat yksilöllisiä ja kilpailukykyisesti 
tuotettuja. 

Eskoon palvelut ja vaikutukset 
ulottuvat pohjalaismaakuntiin sekä 
koko Suomeen. Palvelemme päivittäin 
yli kolmenkymmen pohjalaiskunnan 
asukkaita. Päätoimipaikkamme sijaitsee 
Seinäjoella. Muut toimintayksiköt 
sijaitsevat Kristiinankaupungissa, 
Pietarsaaressa ja Vaasan Vähässäkyrössä. 
Osan palveluista tuotamme Eskoon 
yksiköissä, osan viemme sinne missä 
asiakkaamme toimivat: kotiin, kouluun 
tai muuhun ympäristöön.



TUTKIMUKSET JA KUNTOUTUS 
on tarkoitettu henkilöille, joilla 
on kehitysvamma, laaja-alainen 
kehitysviive, autismin kirjon 
oireyhtymä tai neuropsykiatrisia 
erityisvaikeuksia.

OPUS ESKOO 
auttaa asiakkaita järjestämään 
vammaispalvelulain mukaista 
henkilökohtaista tukea ja apua kotona 
ja kodin ulkopuolella tehtäviin toimiin. 

KOMMUNIKAATIO-OHJAUKSESSA
opetetaan ja ohjataan erilaisten 
puhetta tukevien ja korvaavien 
kommunikointimenetelmien käyttämistä. 

TULKKAUSPALVELUN
tavoite on poistaa vamman 
aiheuttamia haittoja ja esteitä. 

ASIAKAS
MONIPUOLISTEN
PALVELUJEN
KESKIÖSSÄ
Asiakkaidemme apuna ja tukena 
on laaja joukko asiantuntijoita. 
Arvioimme asiakkaan tilannetta, 
tarpeita ja tavoitteita yhdessä 
asiakkaan ja hänen lähihenkilöidensä 
kanssa. Varmistamme yhdessä 
asiakkaallemme parhaan mahdollisen 
elämänlaadun.



KRIISITILANTEISSA 
asiakas ja hänen lähiverkostonsa 
saavat tukea Neuropsykiatrisen 
mielenterveystyön asiantuntijoilta. 

LASTEN- JA NUORTENKOTI 
VANAMOSSA 
lastensuojelun laitospalveluja, 
erityishoitoa ja -kasvatusta 
tarvitsevat lapset ja nuoret saavat 
ympärivuorokautista hoitoa, 
kuntoutusta ja tukea. 

SOSIAALIASIAMIES 
neuvoo ja avustaa asiakasta hänen 
asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä 
kysymyksissä. 

AISTIHAVAINTOKESKUS 
SATEENKAARI
tarjoaa aisteja aktivoivia elämyksiä  
ja kokemuksia. 

LEIREJÄ JA VAPAA-AJANVIETTOA 
järjestetään Pekonrannan 
leirikeskuksessa. Leirikeskus on 
varattavissa kesä- ja talvipäivien 
viettoon ympäri vuoden.

VAMMAISTYÖN PAPIT
ovat perehtyneet vammaistyön 
kysymyksiin ja toimivat yhteistyössä 
Eskoon henkilökunnan kanssa. 
Papit tukevat vammaisia ja heidän 
läheisiään eri elämäntilanteissa.



KOTIELÄMÄÄ
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo tarjoaa 
asiakkaille autettua, ohjattua tai 
tuettua asumista asiakkaan tilanteen 
ja tarpeen mukaan. Lyhytaikaiseen 
hoitoon asiakas voi tulla päiväksi tai 
muutaman viikon ajaksi omaisten 
tarpeiden mukaan. 

Autettu asuminen on tarkoitettu 
vammaisille, jotka tarvitsevat tukea 
ympäri vuorokauden. Ohjatussa 
asumisessa henkilökunta antaa 
asukkaalle tukea päivä- ja ilta-aikaan. 
Tuettu asuminen edellyttää 
asukkaalta hyviä itsenäisen elämän 
taitoja hänen asuessaan omassa 
asunnossaan. Tukenaan hänellä ovat 
henkilökunnan säännölliset käynnit.

Asiakkaan autettu asuminen 
sisältää henkilökunnan tuen 
kaikkina vuorokauden aikoina. 
Jokaisella asukkaalla on oma asunto, 
jossa on omia rakkaita tavaroita. 
Autamme asiakasta huolehtimaan 
omasta hyvinvoinnistaan, kodin 
askareista, työhön ja vapaa-aikaan 
liittyvistä asioista sekä sosiaalisesta 
kanssakäymisestä. Asiointimatkat 
hän pääsee hoitamaan yhdessä 
henkilökunnan kanssa. 

ELÄMÄÄ KOTONA
JA KODIN
ULKOPUOLELLA



PÄIVÄTOIMINTAA
Päivätoiminta tarkoittaa 
erityiskoulutusta, työtoimintaa ja 
vapaa-ajantoimintaa. Suunnittelemme 
kasvatuksellisen, kuntouttavan 
ja ohjaavan työmme yksilöllisesti 
asiakkaan ja hänen läheistensä 
kanssa. Näin voimme varmistaa, että 
toiminta on asiakkaalle mielekästä. 

Erityiskoulutukseen asiakas 
voi hakeutua vahvistamaan 
vaikkapa luku- ja kirjoitustaitoa, 
matematiikkaa, mediataitoja ja 
kädentaitoja.

Päivätoiminnassa asiakas saa 
lukuisia mahdollisuuksia itsensä 
toteuttamiseen, työntekoon ja 
harrastamiseen. Hän voi harrastaa 
liikuntaa, ruoanlaittoa, musiikkia, 
askarrella ja tehdä käsitöitä, kokea 
aistielämyksiä ja tekemisen iloa.

Päivätoimintaa tarjoamme asiakkaille 
Seinäjoella, Kristiinankaupungissa, 
Pietarsaaressa ja Vähässäkyrössä.



TUKI- JA 
OSAAMISKESKUS
ESKOO
Eskoontie 47, 60280 Seinäjoki

Puhelinvaihde
06 415 6700  (arkisin klo 8.00–15.00)

Telefaks
06 414 2660

Sähköpostit
kirjaamo@eskoo.fi (virallinen sähköposti)
eskoo@eskoo.fi (puhelinvaihde)
eskoorekry@eskoo.fi (sijaisrekrytointi)
opus@eskoo.fi (henkilökohtaisen avun keskus)
elina.aaltonen@eskoo.fi  (sosiaaliasiamies)
cafe@eskoo.fi (hallintorakennuksen kahvio)
ravitsemiskeskus@eskoo.fi (vieras- ja retkiruokatilaukset)

Muut sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@eskoo.fi

Palautekanava: www.eskoo.fi/palaute

Ota yhteyttä ja kerromme lisää!

Mukana asiakkaan elämässä
tiedolla, tunteella ja tuella


