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SISÄLLYSote-ratkaisu etenee. Pian 
saamme nähdä sote-ra-
kennelain lausunnot ja 
eri tahojen kannanotot. 

Lausunnolle on tulossa myös so-
siaali- ja terveydenhuollon palve-
lujen valinnanvapauslaki, jonka 
on tarkoitus herätellä palvelujen 
tuottajat tarjoamaan edullisia, 
laadukkaita ja sujuvia palveluko-
konaisuuksia. 

MONESSA STM:N sote-tilaisuu-
dessa on korostettu valinnan-
vapauden etuja. Ongelmien 
ratkaisuksi on löydetty henkilö-
kohtainen budjetointi. Järjestel-
män sisällöstä on vain niin monta 
käsitystä kuin esittäjääkin.  

VAMMAISPALVELUISSA hk-bud-
jetointia on kokeiltu Kehitysvam-
maisten Palvelusäätiön johtamilla 
ja RAY:n rahoittamilla projekteil-
la. Käytäntö on vakiintunut esi-
merkiksi EKSOTEn alueella ja 
Vantaan kaupungilla. Yksilökoh-
taiseen suunnitteluun perustuvat 
sovellukset ovat tuoneet ratkai-
sun niille asiakkaille, joille järjes-
telmälähtöiset massatuotteet ei-
vät ole sopineet. Kokemukset ovat 
hyviä. Yksilölliset valinnat ovat 
tukenet ihmisten itsemääräämis-
oikeutta ja hyvinvointia.

TARVITAAN LISÄÄ KOKEILUJA 
ja ennen kaikkea mukana ollei-
den kokemuksia. Hk-budjetointi 
ei ole ollenkaan niin järjestelmän 
ohjattavissa kuin lain valmisteli-
jat ehkä kuvittelevat. Se ei toimi 
helposti osana diagnoosipohjaista 
avustus- ja tukijärjestelmää, niin 
kuin osa valmistelijoista kuvitte-
lee sen toimivan.

SKOTLANNISSA eräässä maakun-
nassa kehitysvammaisten vuo-
sibudjetit vaihtelevat 5000 pun-
nasta aina 220 000 puntaan, ja 
se tarkoittaa oikeaa rahaa. Koke-

Valinnanvapaus ja 
henkilökohtainen 
budjetti

mukset ovat olleet positiivia, ih-
misten hyvinvointi on lisäänty-
nyt. Hankkeella ei kuitenkaan 
ole tavoiteltu säästöjä, vaan arki-
elämän sujumista. Budjetista ei 
päätä järjestelmän ylätaso, vaan 
paikallinen sosiaalityöntekijä an-
nettujen ohjeiden ja yksilön oman 
tahdon puitteissa. Järjestelmää 
kehitettiin kymmenen vuotta.

TANSKAN ÅRHUSISSA vammais-
palvelujen budjetista noin vii-
dennes ohjataan hk-budjetoinnin 
kautta. Haasteena on kustannus-
taso, ja siksi hk-budjetointi ei tar-
koita oikeaa rahaa vaan eräänlai-
sia palveluseteleitä, joiden arvoa 
kaupunki voi muuttaa kesken 
vuoden.

MITEN ONNISTUTAAN meillä Suo-
messa, kun kaikki näyttää valmis-
tuvan muutamassa kuukaudessa 
ja pisimmilläänkin vaalikauden 
aikana? Valinnanvapautta ja hen-
kilökohtaista budjetointia ei voi 
tarjota patenttilääkkeeksi kaik-
kiin järjestelmälähtöisten mas-
sapalvelujen puutteisiin. Hyvin 
tärkeäksi asiakkaan kannalta 
nouseekin uuden Sosiaalihuolto-
lain palvelutarpeiden selvitys ja 
niiden pohjalta tehtävä asiakas-
suunnitelma. 

TUKI- JA OSAAMISKESKUS Es-
koolla ja kumppaneinamme toi-
mivilla kunnilla on nyt mahdolli-
suus kehittään omaa mallia, joka 
mahdollistaa yksilöille joustavat 
käytännöt, innovoinnin, oikein 
kohdistuvan tuen ja palvelut sekä 
todellisen valinnanvapauden. Tä-
mä voidaan toteuttaa jo nykyisten 
tuki- ja palvelujärjestelmien puit-
teissa ja soveltaa myös uusissa ra-
kenteissa.

- Jouni Nummi
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uki- ja osaamiskeskus Es-
koon asiantuntijat osallis-
tuvat sekä Etelä-Pohjan-
maan että Pohjanmaan 
maakuntien sote-valmis-
teluihin. Eskoon sosiaali-
palvelujen kuntayhtymän 

johtaja Jouni Nummi kertoo, että molemmis-
sa maakunnissa Eskoo on haluttu kehittämään 
kokonaisuutta.

– Etelä-Pohjanmaan sote-valmistelut ovat 
Pohjanmaata pidemmällä, mutta Pohjanmaal-
lakin on päästy nyt hyvää vauhtiin.

Maakuntahallinnon uudistusta ja sote-uu-
distusta viedään rinnakkain eteenpäin. Työ-
ryhmät asettavat visioita ja tekevät esiselvityk-
siä muun muassa edellytyksistä tehtävien ja 
omaisuuden siirrolle. Ennakoivan työn tulok-
sena on saatu aikaan ehdotus SOTEMAKU-oh-
jausmalliksi, jolla selvennetään hallinnon teh-
täviä ja vastuunjakoa.

ESIVALMISTELUVAIHE MENEILLÄÄN
Sote-valmistelun tavoitteena on olla valmiina, 
kun laki viimein etenee eduskuntaan ja tulee 
voimaan ensi vuonna. Työn tuloksena maakun-
nalla ovat olemassa jo ehdotukset maakunnal-
lisen hallinnon organisoinnista sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämiseksi. 

– Olemme nyt esivalmisteluvaiheessa. Lain 
tultua voimaan on tarkoitus, että väliaikainen 
valmistelutoimielin aloittaa työskentelyn. Se 

Eskoolla tärkeä rooli sote-valmisteluissa
Teksti OUTI RANTALA

Kuvio: 
Palvelurakenneraamit 2040

Visiosta löytyy paikka 
asiantuntijaorganisaatiolle. 
Eskoo on tulevaisuudessa 

liikkuvien palvelujen 
tuottajana tukemassa 

päivittäispalveluja.

T

KOOTUT 
PALVELUT

Palvelurakenneraami 2040Palvelurakenneraami 2040

PÄIVITTÄIS-
PALVELUT

Kotona käytettävien 
palvelujen osuus kasvaa

Liikkuvat palvelut tuovat 
asiantuntijan lähelle 

ja tukevat 
päivittäispalvelua

Digisaatio ja sähköinen 
asiointi lisäävät 
omaehtoista ja
suoraa asiointia

SoTe palvelut
Kuntien palvelut

Järjestöjen ja 
yhdistysten toiminta 

ja palvelut
Yksityiset palvelut
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Jutut kokosi: Iina Åman

TOM-hanke valmentaa ja kerää tietoa 
muistisairauksista 

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n asiantuntijahanke TOM – tie-
toa omaisille ja kehitysvammaisille muistisairauksista on järjestänyt 

syksyn mittaan maksutonta valmennusta kehitysvammaisten läheisille 
Etelä-Pohjanmaalla. 

Valmennuksessa on käyty läpi perustietoa muistisairauksista ja sii-
tä, miten muistisairaudet ilmenevät kehitysvammaisilla ihmisillä. Ti-
laisuuksissa on jaettu tietoa muun muassa sairauksien riskitekijöistä, 
tunnistamisesta ja tutkimisesta. Yhdessä on pohdittu arjen haasteita ja 
etsitty keinoja niistä selviämiseen. Tarjolla on ollut myös ajantasaista 
tietoa saatavilla olevasta tuesta ja avusta. 

TOM-hankkeen yhteydessä kerätään parhaillaan muistisairaiden ja 
heidän läheistensä tarinoita ja kokemuksia, joista on tarkoitus koota 
oma julkaisu.

Ikääntyvien ryhmä 
sai jatkoa  

Ikääntyneille autismin kirjon 
henkilöille on Eskoossa järjestetty 
Oma ääni kuuluviin -ryhmä. 
Ryhmässä ikääntyneet autismin 
kirjon henkilöt saavat suunnitella 
itselleen mielekästä toimintaa. 
Hankkeen puitteissa senioriryhmä 
kokoontui vuodesta 2014 alkaen 
tämän vuoden kesäkuuhun. 

– Me saimme hankkeesta 
niin hyviä kokemuksia, että 
starttasimme uuden ryhmän 
elokuussa. On ollut ilo nähdä, 
miten ryhmään osallistuvien 
toimintakyky, sosiaalinen elämä 
ja elämänlaatu on kohentunut 
mielekkään toiminnan myötä, 
Maria-Liisa Niemelä kertoo. 
Niemelä toimii Eskoossa autismin 
kirjon palveluohjaajana ja 
erityiskouluttajana.

Autismin kirjon henkilöiden 
ikääntymisen mukanaan tuomista 
tuen ja palveluiden tarpeista 
tiedetään toistaiseksi vähän. 
Eskoon Oma ääni kuuluviin -hanke 
on osa Autismi- ja Aspergerliiton 
hallinnoimaa Aktiivinen 
ikääntyminen autismin kirjolla 

-projektia, jonka tavoitteena on 
tukea autismin kirjon henkilöiden 
ja heidän läheistensä ikääntymistä. 
Hankkeen loppuseminaari 
pidetään joulukuussa Tampereella.

Eskoo ja Sevas solmivat 
vuokrasopimuksen

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän 
johtaja Jouni Nummi ja Sevas Kodit Oy:n 

toimitusjohtaja Jukka Penttilä allekirjoittivat 
Louhenkatu 2:n palveluasuntojen ja -tilojen 
vuokrasopimuksen perjantaina 9.9.2016. Uu-
det asukkaat muuttivat Louhenkadulle syys-
kuussa.

Eskoon terapiatalon juhlasali 
täyttyi syyskuun alussa teatte-

riyleisöstä. Viittomakielinen Teat-
teri Totti vieraili Seinäjoella esit-
tämässä Rouva Rozenin salaisuus 

-murhamysteerin. Viihdyttävä esi-
tys, joka tulkattiin puhekielelle, 
houkutteli paikalle sekä Eskoon 
asukkaita ja asiakkaita että kuu-
lovammaisia maakunnasta ja kau-
empaakin. Esityksen mahdollisti 
Lakeuden Rotaryklubin aloittees-
ta polkaistu kampanja, jota oli-
vat järjestämässä myös Seinäjoen 
seurakunta ja paikallinen Kuuro-
jen Liiton aluetyö. Kampanjalla oli 
Eskoon lisäksi useita tukijoita. 

Rouva Rozenin salaisuus ratkesi
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on virkamiestyötä, jonka jälkeen vaaleilla valit-
tu maakuntavaltuusto on valmis aloittamaan 
toimintansa, Nummi sanoo.

ASIAKKAAN ASEMA TURVATAAN
Nummen mukaan maakunnallinen hallinto on 
Eskoon asiakkaan kannalta erittäin hyvä asia. 
Yksi maakunta poistaa tarpeettomat alueel-
liset rajat, ja palvelut pystytään järjestämään 
asiakaslähtöisesti.

– Asiakkaan asema on meille se tärkein jut-
tu tässä uudistuksessa. Eskoon asiantuntemus 
saadaan jalkautettua sinne, mihin tarvitaan. 
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on noteerattu 
valmistelutyöryhmissä.

Sote-työn tuotoksista löytyy visio palvelu-
rakenneraameista 2040. Nummi allekirjoittaa 
kuvion idean täysin. Eskoon liikkuvat palvelut 
tuovat asiantuntijuuden lähelle ja tukevat päi-
vittäispalvelua.

– Tulevaisuudenkuva palvelurakenneraa-
meista tukee Eskoon ajatusta erityispalvelujen 
tuottamisesta päivittäisten palvelujen yhtey-
dessä. Eskoo voi tulevaisuudessa olla raken-
tamassa prosesseja ja pitämässä asiantunti-
juuden terää kunnossa sekä tukea asiakkaan 
tarvitsemia palveluja.

Etelä-Pohjanmaan sote-väliraportti julkistet-
tiin syyskuussa. Raportissa esitellään yhdeksän 
eri työryhmän tuotoksia. Raportti ja muuta tie-
toa Etelä-Pohjanmaan sote-valmisteluista löy-
tyy internetistä osoitteesta www.sote.ep2019.fi. l
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skoossa henkilökunta 
on koulutettu yksilö-
keskeiseen elämän-
suunnitteluun, jonka 
pääajatuksena on an-
taa kehitysvammai-

selle ihmiselle keinot tuoda julki 
toiveet ja haaveet ja saada palve-
lua, joka vastaa juuri hänen sen-
hetkisiin tarpeisiinsa. Idea löytyy 
nyt myös laista, joka tuli voimaan 
10. kesäkuuta 2016.

– Lain taustalla on ajatus oman-
näköisen elämän toteutumisesta. 
Mitä normaalimpaa elämää ihmi-
nen elää, sitä vähemmän on tarvet-
ta rajoitustoimenpiteille. Eskoon 
väelle asia ei ole vieras, mutta laki 
velvoittaa nyt tietyllä tavalla kir-
jaamaan tilanteita ja seuraamaan 
itsemääräämisoikeuden toteutu-
mista, Mäki-Torkko sanoo.

Laissa mainittu palvelu- ja hoi-
tosuunnitelma päätettiin Eskoos-
sa nimetä henkilökohtaiseksi 
suunnitelmaksi. Se tehdään jokai-
selle asiakkaalle, joka asuu ympä-
rivuorokautisessa asumispalve-
lussa tai laitoshoidossa.

– Suunnitelma sisältää toimen-
piteet itsenäisen suoriutumisen 
tukemiseksi ja edistämiseksi sekä 
itsemääräämisoikeuden vahvista-
miseksi mukautuksineen.

Myös kommunikaatiomene-

Marjut Mäki-Torkko 
kouluttaa Eskoon 

henkilökuntaa uusiin 
lain edellyttämiin 
toimintatapoihin 

itsemääräämisoikeuden 
vahvistamiseksi ja 

rajoitustoimenpiteiden 
vähentämiseksi.

ITSEMÄÄRÄÄMIS-
OIKEUTTA 
vahvistettiin lailla
Kehitysvammalain muutos 
vahvistaa vammaisen ihmisen 
itsemääräämisoikeutta ja 
ohjaa rajoitustoimenpiteiden 
vähentämiseen. Eskoon 
vammaispalvelujen johtajan 
Marjut Mäki-Torkon mukaan 
Eskoo on jo pitkään toiminut 
lain hengessä muun 
muassa yksilökeskeisen 
elämänsuunnittelun kautta.

telmät kirjataan. Lisäksi määri-
tellään keinot, joilla erityishuolto 
toteutetaan ensisijaisesti ilman 
rajoitustoimenpiteitä, ja mitä 
mahdolliset toimenpiteet kunkin 
kohdalla ovat. Suunnitelma tar-
kistetaan vähintään puolivuosit-
tain.

– Eskoossa on tähän asti ollut 
käytössä suojatoimenpidekäsikir-
ja, joka jää nyt pois käytöstä. On 
hyvä, että rajoitustoimenpiteistä 
puhutaan niiden oikealla nimellä.

Laissa mainitaan erikseen, että 
alaikäisen etu, ikä ja kehitystaso 
on otettava huomioon.

SÄNGYNLAIDAT JA 
TURVAVYÖT KIRJATAAN
Rajoitustoimenpiteiksi lasketaan 
erilaiset jokapäiväisessä käytössä 
olevat turvavälineet, kuten sän-
gynlaidat sekä turvavyöt wc:ssä ja 
pyörätuolissa sekä tietyissä tilan-
teissa käytettävät välineet, kuten 
epilepsiaa sairastavan asiakkaan 
kypärän käyttö vaaratilanteen eh-
käisemiseksi.

– Sen sijaan esimerkiksi kah-
vinjuontia ei voi rajoittaa yhteen 
kupilliseen, jos kolme kupillista 
maistuu. Rajoittaminen tulee ky-
symykseen ainoastaan, jos jokin 
toiminta vaarantaisi ihmisen ter-
veyden tai turvallisuuden.

E

Henkilökohtaiseen 
budjetointiin 
valmentaudutaan
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 
henkilökohtaisen budjetoinnin han-
ketta viedään käytäntöön pohjalais-
maakunnissa. Eskoo on hankkeessa 
mukana. Vammaispalvelujen johta-
ja Marjut Mäki-Torkko kertoo, että 
henkilökohtaisen budjetoinnin edel-
läkävijöinä Suomessa ovat Eksote ja 
Vantaa.

– Etelä-Karjalassa henkilökohtaista 
budjetointia toteutetaan jo käytän-
nössä, meillä vasta valmennetaan 
palvelunkäyttäjiä.

Hankkeessa ovat mukana myös 
Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä, 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Jär-
vi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue, 
Vaasan ja Pietarsaaren kaupungit 
sekä ruotsinkielinen kuntayhtymä 
Kårkulla.

Valmennukseen osallistuu 12 vam-
maista henkilöä, joista useat toivovat 
jotakin uutta palveluihinsa. Heillä on 
valmennuksissa mukanaan läheinen 
tai työntekijä. He ovat innokkaasti 
osallistuneet valmennuspäiviin, joissa 
he ovat saaneet oman äänensä esille 
oman elämän rakentamisessa.

– Valmennukset ovat edenneet sii-
hen, että henkilöt ovat tehneet toi-
mintasuunnitelmansa. Ajatuksena on 
kehittää tätä kokeillen, mikä toimii 
parhaiten. Tavoitteena on luoda malli 
henkilökohtaiselle budjetoinnille.

Työntekijöille järjestetään lisäksi 
koulutuksia tukisuunnitelman teosta. 

Mäki-Torkko vinkkaa netistä vide-
on, jonka päähenkilö Pekka on hyö-
tynyt henkilökohtaisesta budjetoin-
nista. Hän oli aiemmin levoton eikä 
pystynyt keskittymään tehtäviin pöy-
dän ääressä. Kun mielekäs ja fyysistä 
voimaakin vaativa työ löytyi maatilal-
ta, käyttäytyminen rauhoittui. Video 
löytyy Youtubesta nimellä Päämies 
Pekka Kinnusen tarina.

Teksti OUTI RANTALA

KOULUTUSTA HENKILÖKUNNALLE

LISÄÄ VASTUUTA ESIMIEHILLE
Laki määrittelee, kenellä on vastuu 
päättää asiakkaan rajoitustoimen-
piteistä. Pääsääntöisesti yksikön 
esimies tekee päätökset rajoitta-
misesta.

– Jatkossa vain sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ammattihenkilöt, 
koulutetut ohjaajat ja hoitajat, voi-
vat toteuttaa rajoitustoimenpitei-
tä. Opiskelijat eivät voi osallistua 
niihin.

Lääkäri tekee välttämättömän 
terveydenhuollon antamiseen liit-
tyvät päätökset myös rajoitustoi-
menpiteistä vastustuksesta riip-
pumatta. 

JÄLKIHOITOA JA TIEDOTTAMISTA
Omaiset ovat mukana asiakkaan 
henkilökohtaisen suunnitelman 
teossa. Rajoitustoimenpiteiden 
jälkeen asia käydään läpi sekä ih-
misen itsensä että omaisen kans-
sa. Samassa yhteydessä mietitään 
myös keinoja, miten rajoittamista 
voitaisiin välttää.

Tiedoksianto on tehtävä kuu-
kausittain henkilölle itselleen, hä-
nen lailliselle edustajalleen tai 
omaiselleen sekä sosiaalihuollon-
lain omatyöntekijälle.

– Aiemmin Eskoossa käytiin ra-
portit läpi kaksi kertaa vuodessa 
Erityishuollon johtoryhmässä, ja 

nyt tiedoksiannot tehdään kuu-
kausittain. Syitä rajoitustoimenpi-
teiden käyttöön ja keinoja niiden 
vähentämiseksi arvioidaan jatku-
vasti, samoin keinoja vahvistaa it-
semääräämisoikeutta.

Eskoon henkilökuntaa perehdyte-
tään ja koulutetaan lain sisällöistä. 
Mäki-Torkko on kiertänyt kaikis-
sa vammaispalvelujen yksiköissä 
kertomassa muutoksista. Hän on 
antanut tehtäväksi valmistautua 
koulutuspäiviin pohtimalla, mi-
ten voidaan vahvistaa asukkaan 
itsemääräämisoikeutta, mitä ra-
joitustoimenpiteitä on käytetty ja 
miten niitä pystyttäisiin jatkossa 
vähentämään.

Syksyn aikana järjestetään kai-
kille Eskoon työntekijöille kuusi 
samansisältöistä koulutuspäivää, 
joissa käydään lain edellyttämät 
asiat läpi. 

– Tavoitteena on, että ihmiset 
keskustelisivat asioista ja löytäisi-
vät sitä kautta hyvät ratkaisut. Esi-
miestyössä korostuvat johtamisen 
keinot, oma positiivinen asennoi-
tuminen ja onnistunut rekrytoin-
ti sekä epäkohtiin puuttuminen. l

teksti OUTI RANTALA    kuva TIMO AALTO
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teksti ja kuva ANNIKA POLLARI

ASUMISEN 
JÄRJESTÄMINEN 

PUHUTTI 
vammaispalvelujen 

sosiaalityöntekijöiden 
tapaamisessa

A
lueellinen vammaispal-

velujen sosiaalityönte-
kijöiden tapaaminen 

järjestettiin syys-
kuussa Eskoossa jo 

12. kertaa. Kun-
tayhtymän johtaja Jouni Nummi 
johdatteli kuulijat päivään katsa-
uksella Eskoon tulevaisuteen, joka 
on muutoksia täynnä. Suurimmat 
muutokset toimintaan aiheutta-
vat sosiaali- ja terveyspalvelujen 
uudistus sekä useiden lakien, ku-
ten kuntalain, sosiaalihuoltolain 
ja erityishuoltolain muutokset 
sekä vammaislakien yhdistymi-
nen.

–  Olemme aktiivisesti muka-
na maakunnallisessa sote-työssä.  
Valmistelemme koko ajan ”siir-
tovalmiutta”. Tärkein asia nyt on 
keskittyä sujuviin ja vaikuttaviin 
asiakasprosesseihin, asiakkai-
siin ja heidän läheisiinsä, Nummi 
summaa.

 Tulevaisuus merkitsee Eskoolle 
sekä sen jäsenkunnille monia uu-
distuksia. Vammaispalvelut ovat 
tulevaisuudessa yksi kokonaisuus, 

mikä tarkoittaa diagnoosikeskei-
syydestä luopumista. Palvelupro-
sessissa asiakas on yhä enemmän 
keskiössä. Prosessit ja käytänteet 
tulevat olemaan samanlaisia koko 
maakunnan alueella, sillä sosiaa-
lihuoltolaki ohjaa asiakkaan pal-
velutarpeen arviointia. Jalkautuva 
työmalli tulee hallitsevaksi toi-
mintatavaksi joka kunnassa.

 
TUTKIMUKSIA JA UUSIA 
TOIMINTATAPOJA
Eskoon asiantuntijapalveluiden 
esimies Ulla Yli-Hynnilä esitteli 
kuulijoille Eskoon uusia tutkimus-
hankkeita ja kehittämistoimenpi-
teitä. 

TUTKI-hankkeessa pyritään li-
säämään erityisosaamista ja ke-
hittämään toimintoja NERO-kou-
lutuksen kautta. Koulutuksen 
osa-alueita ovat muun muassa 
lapsen kehityspolku, nuorten ja 
aikuisten neuropsykiatriset on-
gelmat, näyttöön perustuvat arvi-
ointi- ja kuntoutusmenetelmät eri 
ikävaiheissa sekä neuro-kognitii-
vinen käyttäytymisanalyysi.

Eskoon toimintaa kehitetään 
muun muassa Kompassi-verk-
ko-ohjelman ja ICF-toimintakyky-
mittariston käyttöönottamisella 
sekä hyväksymis- ja omistautu-
misterapian menetelmien (HOT) 
opiskelulla. Tuulentuvan mielen-
terveysyksikön tutkimus- ja kun-
toutusjaksot toteutetaan jatkossa 
käyttäytymisanalyysin pohjalta ja 
Kaarisillan Kulttuuripaja-toimin-
nassa selvitetään, mikä osallistu-
jille on elämässä tärkeää ja merki-
tyksellistä. 

ASUMISEN 
JÄRJESTÄMINEN PUHUTTI
Kuntien kuulumiskierroksella 
osallistujia puhutti lähinnä vam-
maisten asumisen järjestäminen, 
johon on tulossa muutoksia vam-
maislainsäädännön uudistuksen 
myötä. 

Vammaislainsäädännön uudis-
tamisen eräs keskeinen tavoite on 
edistää vammaisten henkilöiden 
oikeutta itsenäiseen asumiseen 
ja muuhun osallisuuteen sekä sii-
nä tarvittavaan apuun ja tukeen. 

Tämä tarkoittaa laitoshoidon mi-
nimoimista ja vammaisten henki-
löiden omissa lähiympäristöissä 
saatavien, arjen sujumista tuke-
vien palvelujen saatavuutta, kuten 
kotona asumista tukevia palveluja, 
valmennusta ja muuta tukea. 

Näiden palvelujen kehittämi-
sestä on arvioitu aiheutuvan myös 
kustannuslisäyksiä. Kustannus-
ten nousu ja laitoshoidon purka-
minen yhdessä sote-uudistuksen 
kanssa huolettavat kuntien vam-
maispalvelujen sosiaalityönteki-
jöitä, joiden työtä hankaloittavat 
jo nyt budjettileikkaukset ja ainai-
nen kiire.

ASIAKASLÄHTÖISTÄ 
VAMMAISSOSIAALITYÖTÄ
THL:n erityisasiantuntija Stina 
Sjöblom kertoi osallistujille asia-
kaslähtöisen vammaissosiaalityön 
prosessista ja työn lähtökohdista. 

Sjöblomin mukaan asiakkaan 
palveluprosessissa pääasia on 
suunnitelmallinen ja laadukas so-
siaalityö, jonka lähtökohtana on 
asiakkaan etu.

–  Vammaispalvelujen ja kehitys-
vammahuollon palveluprosessin 
kannalta olennaista on asiakkaan, 
sosiaalityöntekijän ja muun tar-
vittavan verkoston yhteistyö, hän 
toteaa.

Palveluprosessi voi Sjöblomin 
mukaan hahmottua aluksi moni-
mutkaisena. 

– Asiakkaalle tarjotaan neu-
vontaa ja ohjausta koko prosessin 
ajan. Vammaispalvelujen palve-
luprosessi voidaan jakaa useisiin 
vaiheisiin ja palvelutehtäviin. Käy-
tännössä kaikki vaiheet eivät aina 
toteudu tai välillä palataan proses-
sin edellisiin vaiheisiin, Sjöblom 
kuvailee.

VAMMAISPALVELUJEN 
KÄSIKIRJAA SELKEYTETTIIN
THL:n erikoissuunnittelija Marika 
Kangas-Aramo esitteli kuulijoille 
uudistettua Vammaispalvelujen 
käsikirjaa, joka löytyy THL:n verk-
kosivustolta. Käsikirja on vam-
maisalan tietopaketti ja ammat-
tilaisten työkalu, jonka toivotaan 
auttavan asiakastyössä ja tukevan 

päätöksentekoa. 
– Vammaispalvelujen käsikirjan 

tavoitteena on lisätä valtakunnal-
lista yhdenvertaisuutta vammais-
palveluissa, parantaa palvelujen 
laatua sekä edistää uutta vam-
maispoliittista ajattelua. Sen 
tarkoituksena on myös tuoda 
vammaispalvelualan työtä ja osaa-
mista näkyväksi ja vahvistaa alan 
imagoa, Kangas-Aramo kertoo.

Käsikirja sai kuulijoilta hyvää 
palautetta etusivulle päivittyvis-
tä uutisista ja oikeuskäytännöistä 
sekä selkeästä rakenteesta. Kun-
nissa vammaispalvelujen käsikir-
jaa on käytetty lähinnä ohjeistus-
ten sekä lakiasetusten etsimiseen 
oman päätöksenteon tueksi. l

  Eskoon henkilökohtaisen avun
  koordinaattori Maarit

  Vinni (vasemmalla), THL:n 
  erityissuunnittelija Stina Sjöblom,  

  Eskoon asiantuntijapalveluiden
  esimies Ulla Yli-Hynnilä ja THL:n

  erikoissuunnittelija Marika 
  Kangas-Aramo olivat tyytyväisiä

  päivän antiin ja vilkkaaseen
  keskusteluun.

Vammaispalvelujen käsikirja
löytyy osoitteesta 

www.vammaispalvelujenkasikirja.fi
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ouhenkatu 2 on uusi, moderni kerros-
talo, jonka kahden alimman kerroksen 
huoneistoihin on muuttanut kehitys-
vammaisia asukkaita. Etenkin toisen 

kerroksen asukkaat elävät kodissaan varsin it-
senäisesti. Haluamaansa tukea 
ja ohjausta he saavat tarvites-
saan Eskoon henkilökunnalta, 
joka päivystää talossa ympäri-
vuorokautisesti. 

Mikko Hankkiolle Pohjan 
kaupunginosa on tuttu jo lap-
suus- ja nuoruusvuosilta, jol-
loin hänen perheensä asui 
alueella. Nuoruusvuosien jäl-
keen hän asui Vuorikodilla, 
kaupungin asumisyksikössä, mistä hän naapu-
reineen muutti Louhenkadulle – takaisin omil-
le juurilleen.

HYVÄÄ ARKEA TÖISSÄ JA KOTONA
Mikko Hankkion arki uudessa kodissa on läh-
tenyt rullaamaan jouhevasti. Työaamuina hän 

teksti IINA ÅMAN    kuvat TIMO AALTO

KAHDEN 
KERROKSEN 

VAKEA

~
Arki uudessa 

kodissa on 
lähtenyt 

rullaamaan 
jouhevasti.

~

L
johdattaa naapureitakin kulkemaan bussilla 
yhteiseen työpaikkaan Kärjenmäen toiminta-
keskukselle.

– Lähdemme aamuisin kello seitsemän ko-
tipihasta bussipysäkille. Auto tulee vartti yli 

seitsemän, ja matkakeskukses-
sa vaihdamme Kärkeen mene-
vään autoon.

Hankkion mukaan toimin-
takeskuksen työkaverit ja oh-
jaajat ovat mukavia, ja työkin 
on mielekästä. Työn tuloksena 
syntyy puisia kastekynttilän-
jalkoja ja kodinsiunausristejä 
seurakunnalle.

Kun päivä iltapäivällä kol-
melta päättyy, Mikko Hankkio palaa kotiin ja 
tapaa ottaa loppupäivän rennosti.

– Kuuntelen hengellistä musiikkia ja 90-lu-
vun discoa. Minulla on monipuolinen musiik-
kimaku, Hankkio selittää.

Mikko Hankkion kaunis koti on huippusiisti. 
Hänellä on viihtyisä olohuone, jossa on  →    

 – Olen tykännyt kovasti 
 asua Louhenkadulla. 
 On uusi, kodikas koti 
 ja talon kaikki uudet 
 hienot yhteiset tilat, 
 Mikko Hankkio sanoo. 
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hyvin varusteltu keittiötila, makuuhuone, kyl-
pyhuone ja talvilämmin, tilava parveke. Sees-
teinen ja valoisa tunnelma syntyy harmoni-
sista väreistä ja varmalla maulla valituista 
huonekaluista. 

Muutossa ja sisustamisessa ovat häärineet 
apuna vanhemmat, sisar sekä veli perheineen. 

Mikko Hankkion sydäntä lähellä ovat erityi-
sesti veljen 5- ja 6-vuotiaat lapset. 

– He tykkäävät touhuta kovasti, ja välillä lei-
kimme yhdessä. Hekin olivat auttamassa mi-
nua muutossa, Hankkio kiittelee.

Taulut vain pitää vielä ripustaa seinille, Mik-
ko Hankkio suunnittelee. 

KAIKKI UUSIKSI
Anu Loviisa Marttilalle muutto Vuorikodilta 

Kohti tavallista,
yksilöllistä 
asumista

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo järjesti 
elokuussa Komiat korttelit ja talot 

-seminaarin, jossa pohdittiin, miten 
erityisen tuen tarve toteutuu asu-
misratkaisuissa. Asumisen suunnit-
telu on kokonaisvaltaista yksilöllistä 
elämänsuunnittelua, johon kehitys-
vammainen ihminen itse osallistuu. 
Asunto voi olla uudiskohde tai ole-
massa olevaa asuntokantaa.

– On tärkeää, että ihminen voi va-
lita tarjolla olevista vaihtoehdoista 
itselleen sopivimman, Kehitysvam-
maliiton kansalaisuusyksikön johtaja 
Susanna Hintsala sanoi.

Pitkällä aikavälillä on taloudellis-
ta suosia yksilöllisiä asumisratkaisuja, 
jolloin palvelut tuotetaan asukkaan 
ajankohtaiseen tarpeeseen. Pyritään 
tavalliseen asumiseen, jossa erityi-
nen tuki tuodaan asukkaan kotiin.

Verkostot palvelujen tuottamises-
sa sekä asukkaan integroituminen lä-
hiyhteisöön ovat asumisviihtyvyyden 
kannalta yhtä tärkeä asia kuin kodi-
kas ja turvallinen asunto.

– Pelkkä asunto ei riitä, tuki ja ym-
päristö ovat yhtä tärkeitä, Seinäjoen 
kaupungin sosiaalityön tulosaluejoh-
taja Päivi Saukko muistutti.

Puheenvuoron käyttivät myös 
ARAn erityisasiantuntija Saara Nyys-
sölä, Sevas Oy:n toimitusjohtaja Juk-
ka Penttilä ja Eskoon vammaispal-
velujen johtaja Marjut Mäki-Torkko. 
Ahkerimpia kommentoijia olivat 
Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilk-
ka Jokinen ja Etevan toimitusjohtaja 
Katrina Harjuhahto-Madetoja, jotka 
toivat omien alueidensa erityispiirtei-
tä esille.

teksti OUTI RANTALA

Louhenkadulle 12.9. toi mukanaan sekä luopu-
misen että ilon tunteita.

– Olihan se vähän haikeaa, kun olin asunut 
Vuorikodilla jo 25 vuotta. Mutta muuttoval-
mennus oli kivaa. Teimme erilaisia taide- ja 
sisustusjuttuja, leikkasimme lehdistä kuvia ja 
suunnittelimme uutta kotia. 

– Ostin itselleni uudet huonekalut, sillä en 
halunnut tuoda vanhoja kamoja uuteen ko-
tiin. Edunvalvojani Ulla-serkku auttoi ostosten 
teossa. Ulla ja sisareni auttoivat minua myös si-
sustamisessa. Täällä järjestetään tuparit, ja sil-
loin 91-vuotias isänikin pääsee katsomaan uut-
ta kotia, Anu Marttila iloitsee. 

Marttila on monipuolisesti taiteellinen. Hän 
laulaa karaokea, ja erityisesti hän pitää iskel-
mistä. Jesse Kaikuranta on Marttilan suuri 

suosikki, kuten myös Robin ja Cheek. Lisäksi 
Anu Marttila käy taidepiirissä piirtämässä. 

Anu Marttilalla on vaihteleva työ.
– Käyn maanantaisin ja tiistaisin töissä toi-

mintakeskuksessa. Teen alihankintahommia, 
pussitan kakunkoristeita ja nonparelleja. Siel-
lä on myös liikuntapäiviä, välillä pelataan esi-
merkiksi jalkkista. Kekiviikkoisin ja torstai-
sin käyn Eskoon Kaarisillassa. Autan siivoojia, 
imuroin ja laitan välipalaa. 

– Täällä Louhenkadulla on kivat ohjaajat ja 
kivat naapurit. Poikaystäväkin asuu naapurus-
tossa ja käy usein istumassa iltaa, keitämme 
kahvia ja juttelemme. Telkkarista katson Uutta 
päivää, Salkkareita ja Kaunareita. Siinä ilta ku-
luu mukavasti. l

1.

2.
1. – Olen aloittanut 
sääpäiväkirjan 
pitämisen 18 vuotta 
sitten, 22. tammikuuta. 
Olen pitänyt 
lämpötiloistakin kirjaa, 
mutta nyt lämpömittari 
odottaa vielä 
asentamista paikalleen, 
Mikko Hankkio kertoo.

2. Mikko Hankkion 
aamurutiineihin kuuluu 
sanomalehti Ilkka.

3. Anu Marttilalla 
on kotona omat 
karaokelaitteet.

3.
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Mirva Laakso ja Heli Haapoja siirtyivät töihin Louhenkadul-
le Eskoon sisäisen haun kautta. Muuttovalmentaja Jaana 
Uusihauta oli mukana haastattelemassa hakijoita. Hän oli 
jo valmentanut tulevia asukkaita, jotka olivat saaneet esit-
tää toiveita, minkälaista henkilökuntaa he taloon halusivat.

Valmennus on ollut todella tärkeää sekä asukkaille että 
henkilökunnalle.

– Kävimme jo etukäteen asukkaiden luona kotikäynneillä. 
Käynnit olivat tärkeitä, sillä niissä syntyi side tapaamiemme 
asukkaiden kanssa. Asukkaille, heidän läheisilleen ja hen-
kilökunnalle järjestettiin kesäkuussa myös yhteinen tapaa-
minen. Muuttovalmentaja on käynyt edelleen tapaamassa 
meitä, ja tulossa on vielä yhtisiä kokoontumisia ja kehittä-
mispäiviä, Mirva Laakso kertoo.

Tavallisia koteja tavallisessa kerrostalossa

 » Louhenkatu 2:n viisikerroksisen talon ensimmäisessä 
kerroksessa sijaitsee kahdeksan hengen ryhmäkoti. 
Alimmassa kerroksessa asukkaiden tukena on henkilökuntaa 
ympäri vuorokauden. Toisessa asuinkerroksessa 
on palveluasuntoja erityistä tukea tarvitseville 
kehitysvammaisille henkilöille. Asunnot vuokraa Eskoolle 
kaupungin vuokrataloyhtiö Sevas Kodit Oy.

 » Ylimmät kerrokset 3 – 5 on tarkoitettu tavallisiksi 
vuokrakodeiksi. Niihin on oma sisäänkäynti, mutta pesula ja 
kerhohuone sekä piha-alue ovat yhteiskäytössä.

 Heli Haapoja ja Mirva Laakso 
 auttavat ja ohjaavat asukkaita  

 itsenäiseen elämään. 

Muuttovalmennus rakensi sidettä

ouhenkatu 2 on täytty-
nyt asukkaista muuta-
ma viikko sitten. Kahvit-
telemme Eskoon ohjaaja 
Mirva Laakson ja sairaan-

hoitaja Heli Haapojan kanssa en-
simmäisen kerroksen mukavassa 
olohuoneessa. 

Pari asukasta katselee parhail-
laan aamun tv-ohjelmaa, joku asu-
kas taitaa vielä venytellä vuotees-
saan ennen päivän käynnistymistä.

Elämä on asettumassa vähitellen 
uusiin uomiin. Osa asukkaista on 
muuttanut Louhenkadulle Eskoon 
avohuollon yksiköstä, osa lapsuu-
denkodista. Vuorikodin asumisyk-
sikön asukkaat muuttivat Louhen-
kadulle kaikki samalla kertaa.

– Nyt nautitaan uutuudesta, 
vaikka välillä jollakin voi olla ikävä 
vanhaankin kotiin. On hienoa, että 
koko porukka Vuorikodilta pääsi 
tänne samaan taloon. He pitävät 
edelleen huolta toisistaan. Se on 
vuosien tuomaa ystävyyttä, Mirva 
Laakso selittää.

– Asukkaamme ovat aivan ihania 
ihmisiä, Laakso ja Haapoja sanovat.

MAHDOLLISIMMAN 
ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ
Toisen kerroksen asukkaiden ne-
lipäiväinen työviikko on takana. 
Useimmat tekevät näin perjan-
taiaamuisin kotiaskareita, siivoa-
vat ja valmistautuvat viikonvaih-
teen viettoon. 

L

Uudessa kodissa on etsittävä 
hyviä rutiineja: miten uudenlai-
nen avain toimii, miten hissiä käy-
tetään, mistä aloittaa imurointi ja 
mistä löytyy talon pesula. 

– Omatoimisimmat asukkaat 
hoitavat asioitaan hyvin itsenäi-
sesti kauppareissuja myöten. Toi-
set taas pyytävät aktiivisemmin 
ohjaajien apua ainakin nyt, kun 
kaikki on uutta. Joidenkin asukkai-
den kanssa olemme mukana koti-
töiden tekemisessä., ohjaaja Heli 
Haapoja kuvailee.

Ensimmäisen kerroksen arki on 
hoidollisempaa. 

– Täällä on paljon väkeä kotosalla 
arkisinkin. Nekin asukkaat, jotka 
käyvät ulkopuolisissa toiminnois-
sa, viipyvät poissa kotoa yleensä 
vain puoli päivää, Mirva Laakso 
kertoo. 

– Meidän ohjaajien tarkoitus on 
huolehtia asukkaiden arjen suju-
misesta – mitä se sitten kenellekin 
asukkaalle tarkoittaakin. Tuemme 
ja rohkaisemme asukasta löytä-
mään ja ilmaisemaan omat ajatuk-
sensa. Siinä on opettelemista, että 
ei tee toisen puolesta ja auta liikaa, 
Heli Haapoja toteaa. 

LOISTAVA SIJAINTI
– Uuden talon suunnittelussa on 
kiinnitetty paljon huomiota asu-
misviihtyvyyteen. Huoneistot ovat 
kauniita, etäisyydet kaupungille 
ovat ihanteelliset, ja kaupat ovat 
lähellä. Asuntojen ikkunoista voi 
seurata liikennettä ja nähdä sekä 
ihmisiä että citypupuja. Tämä 
muutto on ollut monessa mielessä 
iloinen asia, Mirva Laakso kertoo. 

– Myös yhteiset oleskelutilat 
ovat tärkeitä, vaikka puhutaankin 
omasta elämästä ja yksilöllisestä, 
itsenäisestä asumisesta. Lisäksi 
talossa on todella hyvä ja toimiva 
saunaosasto. Vammaisten asumis-
asioissa ollaan menossa hyvään 
suuntaan, Mirva Laakso pohtii. l

Mirva Laakso 
& Heli Haapoja:

Tämä muutto 
on ollut 

iloinen asia.

teksti IINA ÅMAN    
kuvat TIMO AALTO
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astentalon valmistumassa olevaan uu-
teen 730 neliön kokoiseen laajennus-
osaan tulee kymmenen paikkaa tila-
päistä laitoshoitoa tarvitseville lapsille 

ja nuorille. Nykyisissä tiloissa asuu pitkäaikai-
sesti kuusi lasta.

– Lastentalon laajennus valmistuu ensi ke-
säksi. Urakkahinta on 1,3 miljoonaa euroa, Es-
koon kiinteistöpäällikkö Timo Hakala kertoo.

Lastentalon ykkösosan sauna- ja pesutilat 
ovat myös kakkososan käytettävissä. Asuinti-
loihin tulee yksi kahden hengen ja kaksi neljän 
hengen solua. Kaksi huonetta varataan asuk-
kaille, joilla on erityistarpeita.

UUDISRAKENNUS SANEERAUSTA PAREMPI
Ikäihmisten yksikön työnimellä kulkeva uudis-
rakennushanke korvaa Tupatie 37:n saneeraus-
suunnitelman.

– Saneerausta selviteltäessä laskettiin, että 
uuden rakentaminen tulee taloudellisemmak-
si ja vastaa paremmin tarpeisiin kuin vanhan 
korjaaminen. Kustannusarvio on 2,5 – 3 miljoo-
naa euroa.

Ikäihmisten yksikkö on suunnitteilla Kun-
tokaaren taakse. Kaksikerroksisesta rakennuk-
sesta on jo luonnokset piirrettynä. Suunnitte-
lijana on Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen, joka 
vastasi myös Lastentalon suunnittelusta.

– Kaikkiin neljään tupaan tulee viisi 33-neli-
öistä yksiötä, joista löytyvät huone keittiövara-
uksella, makuualkovi ja kylpyhuone-wc.

Esteettömyys on otettu monin tavoin huo-
mioon. Jokaiseen huoneeseen on suunniteltu 
henkilönostimet ja muita kiinteitä apuvälinei-
tä. Tupiin on suunniteltu yhteiset tilat. Eril-
lisiin henkilökunnan tiloihin on kulku rap-
pukäytävän kautta, jolloin ei tarvitse kulkea 
minkään tuvan läpi.

UUSI TUKI- JA OSAAMISKESKUS 2019
Suurin suunnitteilla olevista hankkeista on 
uuden tuki- ja osaamiskeskusrakennuksen ko-
konaisuuden rakentaminen Eskoon alueelle 
terapiatalon kylkeen. 6000 neliön suuruisen 
rakennuksen toiminnot suunnitellaan kah-
teen kerrokseen.

– Rakennuksesta on jo luonnossuunnitelmat 
tehty, mutta varsinainen suunnittelu alkaa, 
kun Eskoon valtuusto on asiasta päättänyt. Yli 
viiden miljoonan hankkeille täytyy hakea lupa 
myös sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hank-
keen kustannusarvio on karkeasti 10 – 15 mil-
joonaa euroa.

Suunnitteluun varataan noin puoli vuotta 
ja urakkalaskentaan päästäisiin vuoden 2017 
kesällä. Rakentaminen voitaisiin aloittaa syk-
syllä 2017 ja rakennus olisi valmis vuoden 2019 
alussa.

Ensimmäiseen kerrokseen 1300 neliön ti-
loihin on suunnitteilla asunnot 20:lle paljon 
tukea tarvitsevalle asukkaalle. Toiseen kerrok-
seen puolestaan muuttaisivat asumaan 16 sai-
raanhoidollista tukea tarvitsevaa asukasta.

– Sairaanhoidollista tukea tarvitsevilla on 
suuremmat huoneet, koska apuvälineitä on 
paljon. Paljon tukea tarvitsevien tarpeisiin 
suunnitellaan monikäyttöiset tilat ja hyviä yk-
silöllisiäkin tilaratkaisuja.

Ensimmäiseen kerrokseen tulisivat myös fy-
sioterapeutti, toimintaterapeutti sekä keittiö ja 
ruokasali.

– Ruokasalin tilat suunnitellaan myös moni-
käyttöisiksi kokous- ja koulutustiloiksi.

Asiantuntijapalveluja on suunniteltu kah-
teen kerrokseen. Hallinto ja Opus Eskoo sijoite-
taan kakkoskerrokseen.

Terapiatalo on tarkoitus saneerata samassa 
yhteydessä. Toiminnot olisivat samat kuin täl-
läkin hetkellä, mutta pukuhuone- ja pesutilo-
ja  on tarpeen remontoida ajanmukaisiksi sekä 
muuttaa uima-allastilaa toimintaan parem-
min sopivaksi ja monimuotoisemmaksi. l

teksti OUTI RANTALA    
kuva TIMO AALTO

Eskoo 
rakentaa 
uutta
Eskoon alue Seinäjoella uudistuu 
lähivuosien aikana merkittävästi. 
Lastentalon laajennus on juuri 
aloitettu. Tulossa ovat myös yksikkö 
ikäihmisille sekä uusi isompi 
kokonaisuus Tuki- ja osaamiskeskus 
Eskoon eri toiminnoille.

L

Vasen kuva:
Timo Hakala luottaa 
siihen, että ministeriö 
suhtautuu Eskoon 
rakennushankkeeseen 
myönteisesti. Hankkeen 
avulla puretaan 
laitosasumista 
ja rakennetaan 
ajanmukaisia tiloja 
sekä paljon tukea 
ja sairaanhoitoa 
tarvitseville henkilöille 
että kehitysvammaisten 
tarvitsemille 
asiantuntijapalveluille.

Havainnekuva:
Lastentalolta on 
suojaisa kävelyreitti 
Kaukonpolkua pitkin 
vaikka Niittyvillan 
koululle ja Terapiatalolle. 
Lastentalon laajennus 
on merkitty kuvaan 
tummemmalla.

(Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy)

ARKKITEHTITOIMISTO
JÄÄSKELÄINENHAVAINNEKUVA 19.5.2016

ESKOO TUKI- JA OSAAMISKESKUS
LASTENTALO II
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einäjoen ammattikorkea-
koulun sosiaali- ja terve-
ysalan yksikkö sekä Es-
koon Erityiskoulutus- ja 

päivätoimintayksikkö Kaarisilta 
toteuttavat yhteistyössä espanja-
laisen Institut Diversitas -yrityk-
sen kanssa projektin, jossa hyö-
dynnetään sosiaalista teatteria ja 
muita luovia menetelmiä. Tavoit-
teena on tukea erityisryhmien hy-
vinvointia ja luovuutta. 

Institut Diversitasin opettaja 
Rodrigo Prieto vieraili 12. ja 15.9. 
Kaarisillassa yhdessä sosiono-
mi-opiskelijoiden kanssa.

Sosiaaliohjaaja Marjaana Ara-
neva Kaarisillasta on innoissaan 
jo pari vuotta jatkuneesta yhteis-
työstä. 

– Osallistuimme syksyllä 2014 
ryhmämme kanssa Rodrigon Luo-
vat menetelmät sosiaalityössä 

-opintokokonaisuuteen. Sosiono-

miopiskelijat olivat suunnitelleet 
toiminnallisia harjoitteita ja he 
ohjasivat työpajan koululla. Siitä 
kaikki alkoi, Araneva kertoo. 

Vuosi sitten Rodrigo Prieto ja 
Iris Leyers tulivat sosionomiopis-
kelijoiden kanssa Eskooseen pitä-
mään kaksipäiväisen ”LINKS” -työ-
pajan Kaarisillan väelle. Tuolloin 
mukana oli myös sosiaalisen teat-
terin ja klovnerian elementtejä.

– Tämän syksyn työpajoja osat-
tiin jo odottaa innolla. Opiskelijoil-
le tämä tarjoaa mahdollisuuden 
tutustua kehitysvamma-alaan ai-
van erityisellä tavalla, Marjaana 
Araneva sanoo. 

VAKAVASTI MUTTA 
LEIKIN VOIMALLA
Työpajoissa on kyse kohtaamisista 
ja yhteisistä elämyksistä sekä ko-
kemusten jakamisesta.

Rodrigo Prieton tavoitteena on 

teksti ja kuvat IINA ÅMAN

1. Hauskanpito luo 
yhteisyyttä. 

2. Yhteyden 
punainen lanka. 

3. Rodrigo Prieto 
rohkaisee ihmisiä 
osallistumaan ja 
toimintaan.

4. Nyt ollaan kaloja! 

5. Päävastuullisillakin 
on ollut hauskaa: 
Rodrigo Prieto, 
Marjaana Araneva 
ja projektityöntekijä, 
SeAMKin  sote-
yksikön ja Anja 
Mäntylän rahaston 
edustaja Janne 
Keskitalo työpajan 
jälkitunnelmissa.

LINKS luo luovasti yhteyttä

luoda yhteyttä ihmisten välille. 
Hän haluaa murtaa erilaisuuteen, 
sukupuoleen tai  seksuaalisuuteen 
liittyvä yleistyksiä ja luoda myön-
teistä yhteisyyttä ihmisten välille.

– Mielestäni tärkeintä on tulla 
tietoiseksi siitä, miten tärkeää em-
patia on erityisesti ihmisläheisis-
sä ammatissa toimiville. Meidän 
tulisi olla avoimia, kuunnella ak-
tiivisesti ja joustaa voidaksemme 
sovittaa toimintatapamme toisen 
ihmisen ominaisuuksiin ja mah-
dollisuuksiin, Rodrigo Prieto tote-
aa.

– Oma suosikkimenetelmäni on 
peli ja luova leikki. Kun ihmisil-
lä on keskenään hauskaa, syntyy 
myös yhteys ja yhteisiä tavoitteita. 

OSALLISEKSI OMAAN TAHTIIN
LINKS-työpajoissa jokainen osal-
listuu omien mahdollisuuksiensa 
mukaan toimintaan. Jollekin osal-

listujalle on tärkeää ensin hieman 
seurata sivusta ja pikkuhiljaa läh-
teä osallistumaan. Välillä voi seu-
rata sivummalta – jos malttaa. 

Työpajojen aikana Eskoon hen-
kilökunta havainnoi asiakkaiden 
reaktioita. Työpajojen jälkeen ko-
kemuksista keskustellaan, ja pa-
lautetta kysytään sekä asiakkailta, 
henkilökunnalta että opiskelijoilta. 
Palautteiden pohjalta toimintaa 
on jo kehitettykin.

– Annamme opiskelijoille ti-
laa työskennellä asiakkaidemme 
kanssa. Tarvittaessa annamme 
vinkkejä, kuinka soveltaa työpajan 
tehtäviä oman asiakkaan kanssa. 
Toivon että yksikkömme saa jat-
kossakin olla mukana tämänkal-
taisessa toiminnassa, Marjaana 
Araneva sanoo. l

S

1.
2. 3.

4.

5.
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skoon strategiapäivän al-
kajaisiksi toimitusjohtaja 
Katrina Harjuhahto-Ma-
detoja tarjosi vertailuke-

hittämisen pohjaksi alustuksen 
Etelä-Suomessa toimivan Etevan 
strategiasta ja sen toteuttamisesta.

Katrina Harjuhahto-Madetoja 
esitteli vammaispalveluja tuotta-
van Eteva kuntayhtymän strate-
giatyöskentelyä, jossa tasapainoi-
sen talouden rinnalla korostuu 
elämänlaatu ja ihmisläheisyys. 
Hänen mukaansa keskeistä stra-
tegiatyöskentelyssä on hahmottaa 
toimintaympäristön muutokset ja 
muutossuunnat sekä havaita sen 
tarjoamat mahdollisuudet, jotka 
voidaan yhdistää omiin vahvuuk-
siin. On kyettävä myös analysoi-
maan, missä tähän mennessä on 
onnistuttu ja epäonnistuttu. Jotta 
kaikki tämä onnistuu, on tärkeää 
kehittää poliittisen ja ammatilli-
sen johdon kykyä havaita muutok-
sia ja vastata niihin. On myös löy-
dettävä painopisteet ja tavoitteet 
rajallisille henkisille ja taloudelli-
sille voimavaroille. Lisäksi tarvi-

Katrina Harjuhahto-Madetoja 
Eskoon strategiaseminaarissa:

Strateginen 
johtaminen 
on tulevaisuuden 
tekemistä

teksti ja kuvat IINA ÅMAN

Eskoon hallitus, johto ja esimiehet kokoontuivat 
7. syyskuuta strategiaseminaariin pohtimaan 
Eskoon linjauksia sote-uudistuksen värittämässä 
muutosvaiheessa.

1. Eskoon strategisia linjauksia 
pohdittiin ryhmätöinä.

2. Kuvassa kuntayhtymän johtaja 
Jouni Nummi, Etevan toimitusjohtaja 
Katrina Harjuhahto-Madetoja, 
yhtymähallituksen puheenjohtaja 
Merja Uusitalo ja yhtymävaltuuston 
puheenjohtaja Matti Kuvaja.

skoon sosiaalipalvelujen kuntayhty-
mä sai ensimmäisten joukossa Suo-
messa johtamisjärjestelmäsertifi-
kaatin uudistetun standardin ISO 

9001:2015 mukaisesti.
Organisaatioilla on kolmen vuoden siirty-

mäaika käytettävissään siirryttäessä uusim-
paan ISO 9001:2015 versioon. Siirtymäaika 
päättyy syyskuussa 2018. Eskoon sosiaalipal-
velujen kuntayhtymällä olisi ollut mahdolli-
suus sertifioida johtamisjärjestelmänsä edel-
lisen standardin eli 9001:20018 mukaisesti. 
Näin ensin suunniteltiinkin, mutta ulkoinen 
auditoija ehdotti sertifiointia uudistetun stan-
dardin mukaisesti.  Eskoon sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymälle myönnettiin johtamisjärjes-
telmän sertifikaatti ISO 9001:2015 mukaisesti 
14.6.2016. Se on ensimmäisiä Suomessa myön-
nettyjä uudistetun standardin mukaisia serifi-
kaatteja.

ISO 9001 -sertifikaatti myönnetään kolmek-
si vuodeksi, jonka aikana tehdään väliauditoin-
teja. Näissä auditoinneissa tarkastetaan luon-
nollisesti vaatimustenmukaisuus mutta    →

Teksti EIJA-RIITTA UUSIHAUTA

Eskoo ensimmäisiä 
uuden johtamis-

järjestelmäsertifikaatin 
saajia Suomessa

E
E

taan toimijoiden sitoutuminen yh-
teisiin tavoitteisiin ja toimintaan. 

STRATEGIA 
YMMÄRRETTÄVÄKSI 
Harjuhahto-Madetoja evästi semi-
naarin osallistujia rakentamaan 
kestävät strategiset linjaukset. On 
määriteltävä toiminta-ajatus, mis-
sio, arvot, visio ja strategiset pää-
määrät. Keskiöön nousee kysymys 
toteutuksesta: miten strategia 
muutetaan konkretiaksi? Mitä se 
tarkoittaa jokaisen omassa työn-
teossa? Millä mittareilla kehitystä 
seurataan? 

Katrina Harjuhahto-Madetoja 
korosti kehityskeskustelujen mer-
kitystä osana strategiatyötä. Kai-
ken tämän lisäksi on oltava val-
miutta arvioida ja kehittää omaa 
toimintaa ja päivittää strategiaa 
tarpeelliseen suuntaan.

Etevassa strategia toimii toi-
minta- ja taloussuunnitelman val-
mistelun pohjana, ja sen pohjalta 
nostetaan vuosittain teemat, joita 
painotetaan Etevan toiminnassa 
ja viestinnässä.

ESKOON STRATEGIAA PUITIIN 
TYÖRYHMISSÄ
Seminaarin osallistujat työstivät 
loppupäivän ajan Eskoon strate-
gisia kysymyksiä. Ajatukset kerät-
tiin tehokkaasti yhteen työryhmi-
ssä niin sanotulla Learning café 

-menetelmällä. 
Työryhmät pohtivat muun 

muassa henkilöstöpolitiikkaa, pal-
velutuotteiden kehittämistä, talo-
utta sekä kiinteistöasioita ja toi-
mitiloja.

Seminaarissa mukana oli myös 
valtuuston puheenjohtaja Matti 
Kuvaja, joka kiteytti päivän lopuk-
si mieleen jääneimmät teemat: 
keskiössä on hyvinvoiva asiakas 
ja hänen elämänlaatunsa sekä hy-
vinvoiva henkilöstö. l

1.

2.
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ehitysvammaisilla ihmisillä ei ole aina 
ollut mahdollisuutta käydä rippikoulua. 
Tärkeimpiä kulmakiviä työssäni onkin 

ollut yhteistyö seurakuntien kanssa rippikou-
lutyössä. Tämä on poikinut yhteistyön perhei-
den ja koulujen kanssa.

Läsnäolo on koko työn ydin. Yhteyden saa-
minen toiseen ihmiseen voi tapahtua monella 
tavalla, vaikka laulun avulla. Keltto laulaa kuo-
rossa ja on käyttänyt laulua paljon myös työvä-
lineenä.

– Työssä korostuu läsnäolon merkitys, ihmi-
senä ihmiselle. Kaikki eivät 
kykene sanallisesti ilmaise-
maan itseään, mutta koh-
taamista voi syntyä. Yhteys 
on sitä, että ollaan yhdessä 
tässä näin, kaikessa rau-
hassa.

PERSOONA TYÖVÄLINEENÄ
Papin tärkein työväline on 
oma persoona. Keltto sanoo, 
että vaikka olisi käytössä 
miten hyvät menetelmät 
tahansa, niitä voi käyttää 
vain omana itsenään. Il-
man heittäytymiskykyä työtä ei voi tehdä. Har-
voin asiat sujuvat niin kuin itse on suunnitellut.

Hänelle on jäänyt mieleen, miten joskus Py-
hän kosketuksesta luennoinut Jaakko Heini-
mäki analysoi käsitettä ”persoona”.  Se pohjau-
tuu latinan sanoihin per ja sonere: jotakin soi 
jonkun kautta. 

– On hieno ajatus, että voin olla soitin, jonka 
kautta Taivaan Isä toimii. 

KIITOLLISENA ELÄKKEELLE
Kehitysvammaistyön pastorien työhuoneet si-
jaitsevat Eskoon palvelukeskuksessa, mutta työ 
on luonteeltaan liikkuvaa. Työnantaja on kirk-
ko, ja alueen seurakuntien muodostama ke-
hitysvammaistyön yhteisjohtokunta päättää 
työalan asioista. Papeilta vaaditaan tehtävään 
muun muassa sairaalasielunhoidon koulutus 
ja valintaa edeltävät soveltuvuustestit.

Keltto jättää työnsä kiitollisena hyvästä yh-
teistyöstä. Hänen seuraajakseen valittu Tuire 
Wuorijärvi on jo Eskoon väelle tuttu, sillä hän 
on työskennellyt kehitysvammaistyön pasto-
rien sijaisena. l

LÄSNÄOLO 
KOROSTUU 
KOHTAAMISISSA

teksti ja kuva OUTI RANTALA

Kehitysvammaistyön 
pastori Pekka Keltto jäi 
eläkkeelle marraskuun 
alussa, mutta Eskoon 
luottamustoimissa 
hän jatkaa hieman 
pidempään. Hän 
on työskennellyt 
tehtävässään 25 vuotta. 
Osa-aikaeläkkeellä hän on 
ollut huhtikuusta saakka.

–K

Sertifioidun laadunhallinta-
järjestelmän hyödyt:

 » Kehittää organisaation toimintaa ja prosesseja 
ja minimoi virhekustannuksia.

 » Asiakkaiden luottamus organisaatioon kasvaa.

 » Laadunhallintajärjestelmän olemassaolo on 
kilpailuetu.

 » Parantaa henkilökunnan osaamista, 
motivaatiota ja tehokkuutta.

 » Saadaan tietoa, millaista laatua organisaatio 
pystyy tekemään.

ISO 9001 standardin päivitys alkoi lähes viisi 
vuotta sitten. Tämän päivityksen myötä uusi 
versio (ISO 9001:2015) vahvistettiin syys-
kuussa 2015. Päivityksen olennaisimmat 
muutokset ovat:

1. Johdon tulee miettiä ja arvioida organisaa-
tion toimintaympäristö ja sen muutokset.

2. Johtajuus korostuu. Kaikkien johtajien tu-
lee ottaa vastuu laadunhallinnasta ja or-
ganisaation menestymisestä. Johto ei voi 
enää delegoida tätä vastuuta.

3. Prosessimainen lähestymistapa vahvistuu. 
Prosessijohtamista ja prosessien kehittä-
mistä painotetaan.

4. PDCA - suunnittele-toteuta-arvioi-toimi  
-kehitys- ja toimintamallia tulee soveltaa 
prosessien ja laadunhallintajärjestelmän 
kehittämisessä läpi organisaation.

5. Riskiperusteinen ajattelutapa – riskit ja 
mahdollisuudet tulee olla osana organi-
saation kaiken toiminnan, prosessien ja 
laadunhallintajärjestelmän kehittämistä 
ja tulevaisuuden varmistamista.

6. Organisaation kriittistä osaamista tulee 
systemaattisesti ja suunnitelmallisesti var-
mistaa ja hallita.

7. Sidosryhmät ja merkittävien sidosryhmien 
tarpeet ja odotukset on huomioitava toi-
minnassa.

8. Ulkoistettujen prosessien edellytetään liit-
tyvän organisaation laadunhallintajärjes-
telmään systemaattisesti ja tuloksia seu-
raten.

9. Muutosten hallintaan tulee kuulua muu-
tosten vaikutusten arviointi, ennakointi 
ja haitallisten muutosten minimointi niin 
toiminnassa kuin laadunhallintajärjestel-
mässäkin.

10. Dokumentointi yksinkertaistuu periaat-
teessa, mutta ei juurikaan käytännössä. 
Laatukäsikirjaa ei vaadita, mutta toisaalta 
standardin vaatimukset ovat sen kaltaisia, 
että se on järkevää olla. 

11. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitte-
lun tulee olla selkeää; mitä, milloin, kenel-
le ja miten.

samalla pyritään löytämään yrityksen toimin-
nan kannalta oleellisia kehittämiskohteita. 

Laadunhallinta on organisaation toimin-
nan jatkuvaa kehittämistä. Tavoitteena on asi-
akkaiden tyytyväisyys, kannattava toiminta 
sekä kilpailukyvyn säilyttäminen ja kasvatta-
minen. Laadunhallintajärjestelmä on asiakas-
tyytyväisyyden varmistamiseksi ja organisaa-
tion tehokkuuden parantamiseksi kehitetty ja 
dokumentoitu toimintojen yhdistelmä. Käy-
tännössä se tarkoittaa organisaatiorakenteen, 
prosessien, menettelyjen ja resurssien teho-
kasta johtamista. Jokaisessa organisaatiossa 
laadunhallintajärjestelmä rakennetaan ja so-
vitetaan organisaation ominaisen toiminnan 
mukaiseksi. 

Standardia 9001 käytetään, kun tarkoituk-
sena on rakentaa johtamisjärjestelmä, joka 
antaa luottamusta vaatimusten mukaisista 
palveluista. Se on ainoa ISO 9000 -sarjan stan-
dardi, jonka vaatimusten pohjalta ulkopuo-
linen laitos voi sertifioida laatujärjestelmän. 
ISO-standardijärjestelmää ylläpitää Interna-
tional Organization for Standardization (ISO), 
joka on globaali kansallisten standardisoimis-
järjestöjen liitto. Suomessa ISO:a edustaa Suo-
men Standardisoimisliitto (SFS). l

  Pekka Keltto jää   
  marraskuussa eläkkeelle    
  kehitysvammaispastorin

  työstä.

JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA.
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