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skoon sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymä on sosiaali-
huollon erityispalvelujen 
asiakaslähtöinen osaaja, 

tuottaja ja kehittäjä. Olemme eri-
koistuneet vammaispalveluihin ja 
lastensuojeluun. 

TOIMINTAMME KESKIÖSSÄ on asi-
akas, joka tarvitsee palvelujamme 
elämänsä eri vaiheissa ja tilanteis-
sa. Tuemme ja kannustamme asi-
akkaitamme mahdollisimman it-
senäiseen, yksilölliseen elämään. 
Toimimme erityispalvelujen tuot-
tajana kolmen pohjalaismaakun-
nan alueella. Osa palveluistamme 
ulottuu koko Suomeen. 

VUOSI 2016 oli kuntayhtymäm-
me 52. toimintavuosi.  Kulunut-
ta vuotta värittivät erityisesti 
valmistautuminen sote-uudistuk-
seen sekä oman osaamisemme sy-
ventäminen ja merkittävät raken-
nushankkeet. 

TUKI- JA OSAAMISKESKUS Eskoon 
visio ulottuu vuoteen 2025. Visiom-
me kantavuutta kilpailukykyisten 
erityispalvelujen tuottajana hal-
lintorakenteista riippumatta on 
päästy koettelemaan omissa hank-
keissa ja päätöksenteossa sekä val-
takunnallisissa ja maakunnalli-
sissa Sote-valmisteluissa. Rohkea, 
uudistava ajattelu, jolle suunnan 
antavat asiakkaat ja toiminnan laa-
tu, on osoittautunut kestäväksi lin-
jaukseksi. 

PYSYVYYTTÄKIN tarvitaan. Meil-
lä sitä edustavat syvästi mietityt 
arvot: Ihmisarvon kunnioittami-
nen, Vastuullisuus ja Uudistumis-
kyky. Niiden merkitys vain kirkas-
tuu ja korostuu lakimuutosten ja 
Sote-uudistusten myllertäessä.

Vision ja arvojen 
kestävyyskoe

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä  |  Eskoontie 47, 60280 Seinäjoki  |  www.eskoo.fi
Kuvat: Eskoon kuva-arkisto
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INVESTOINTEJA TULEVAISUUTEEN
lemme vuoden 2016 
alusta lukien käyttä-
neet markkinoinnissa 
Tuki- ja osaamiskeskus 

Eskoo -brändiä. Se on saanut erit-
täin hyvän vastaanoton. Tärkeintä 
brändissämme ovat sisältö ja toi-
mivat palveluprosessit.
 
Johtamisjärjestelmälle myönnet-
tiin uusin ISO 9001:2015 -sertifi-
kaatti vanhan sertifioinnin tilalle. 
Henkilöstömme osallistui Tam-
pereen yliopiston alaiseen Ne-
ro-koulutukseen TUTKI-hankkeen 
yhteydessä, jonka toteutti omana 
toimintana Eskoon osa-aikainen 
tutkimusjohtaja.

Eskoon hallitus vahvisti marras-
kuussa L1-vaiheen Tuki- ja osaa-
miskeskuksen hankesuunnitel-
masta, joka kokonaisuudessaan 
sisältää n. 17 miljoonan euron in-
vestoinnit uuden palveluraken-
teen pohjaksi.

Muutoksen kovasta vauhdista 
huolimatta henkilöstökyselymme 
tulokset marraskuulta 2016 olivat 
erittäin hyviä. Meillä on osaava ja 
asiakaslähtöinen henkilöstö, joka 
myös luottaa yhteiseen tekemi-
seemme ja on erittäin valmis sitä 
kehittämään.

Otimme haltuun uutta lainsää-
däntöäkin, kun uusi IMO–lain-
säädäntö lisättiin nykyiseen eri-
tyishuoltolakiin. Uusia yksiköitä 
käynnistettiin tai suunniteltiin ja 
vanhoista luovuttiin. Lastentalon 
ykkösvaihe ja Louhenkatu 2 otet-
tiin käyttöön ja Risuviidan autis-
miyksikön suunnittelu eteni to-
teutukseen asti.

Ehkä suurimman ja merkittävim-
män päätöksen valtuusto teki jou-
lukuussa, kun saimme myytyä 
palvelukeskusalueen vanhat kiin-
teistöt maapohjineen Seinäjoen 
kaupungille ja aloitettua alueen 
asemakaavoituksen. Näillä toi-
menpiteillä varmistetaan tule-
vat toimintaedellytykset uudessa 
kaupunginosassa.

Tilinpäätöksemme oli tavoitteen 
mukaisesti tasapainoinen ja hyvin 
hallinnassa suurista investoin-
neista huolimatta. 

Sote-valmistelut etenivät Ete-
lä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
maakunnissa suunnitelmallisesti. 
Olimme niissä vahvasti mukana 
tuomassa esimerkiksi johtamis-
järjestelmäosaamistamme uusiin 
rakenteisiin.

Olemme saavuttaneet lähes kaik-
ki tavoitteemme strategian mu-
kaisesti tällä nyt päättyvällä val-
tuustokaudella yhdessä päättäjien 
ja henkilöstön sekä asiakkaiden 
kanssa. Niin kuin Jorma Uotinen 
sanoisi: ” Ei huono.” 

Olemme vahvasti 
tuomassa osaamistamme 
uusiin Sote-rakenteisiin.

Jouni Nummi, 
kuntayhtymän johtaja

Toimitusjohtajan katsaus
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VISIO 2015–2025

Eskoon tuki- ja 
osaamiskeskuksella 
on tunnustettu 
rooli yksilöllisen 
elämän tukijana 
ja erityispalvelujen 
tuottajana.

TOIMINTA-AJATUS

Eskoon sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymä on 
sosiaalihuollon 
erityispalvelujen 
asiakaslähtöinen osaaja, 
verkostoitunut palveluiden 
kehittäjä ja tuottaja.
Kuntayhtymän toiminnassa 
korostuvat asiakkaan 
elämänkaaren eri 
vaiheissa ja monitahoisissa 
tilanteissa tarvittavat 
vammaispalvelut.
Palvelut tuotetaan 
yksilöllisesti ja 
kilpailukykyisesti.

ARVOT

Ihmisarvon kunnioittaminen
Vastuullisuus
Uudistumiskyky

MENESTYSTEKIJÄT

HENKILÖSTÖ
Osaaminen 

ja työhyvinvointi

PROSESSI
Sopimuslähtöiset 

palvelut

ASIAKAS
Yksilölliset palvelut

TALOUS
Vahva talous

STRATEGIA
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kilöstön elämässä. Kuntokaa-
ren yksikkö suljettiin, ja asuk-
kaita siirtyi Louhenkatu 2:een. 
Lisäksi alettiin valmistautua 
autismikirjon henkilöille tarkoi-
tetun Risuviidan asumisyksikön 
valmistumiseen vuoden 2017 
elo-syyskuussa. Vakinaisen hen-
kilöstön määrä pysyi suunnilleen 
saman suuruisena muutoksista 
huolimatta.

Henkilötyövuosien määrä nousi 
edelliseen vuoteen verrattuna 
5,4 %. Henkilötyövuodella tar-
koitetaan vuoden aikana tehtyjä 
työtunteja. Tunnit on muutettu 
täyttä työaikaa tekevän henki-
lön työpanokseksi, johon sisäl-
tyvät kaikki palkalliset työlomat. 
Henkilötyövuosien määrä kuvaa 
työvahvuutta koko vuoden ajalta. 
Vuonna 2015 henkilötyövuosia 
oli 423 ja kuluneena vuonna 466. 
Miehiä oli kokonaistyövuosissa 
laskettuna 58 ja naisia 388.

SISÄISIÄ JA ULKOISIA 
REKRYTOINTEJA 
Vuosi on merkinnyt suuria muu-
toksia, joita olivat muun muassa 
loppuvuodesta Kuntokaaren lak-
kauttaminen ja uuden Louhenka-
dun yksikön avaaminen. Työnte-
kijät ovat raportoineet olevansa 
tyytyväisiä muutokseen, vaikka 
se on etukäteen voinut huoles-
tuttaakin. Muutos tarjosi työnte-
kijöille uudenlaisia työmahdolli-

• Osaava henkilöstö
• Hyvä johtaminen 

ja esimiestyö

skoossa on kehitetty 
entistä suunnitelmalli-
sempaa ja tehokkaam-
paa henkilöstöhallintoa 

työntekijöiden osaamisen ja työ-
hyvinvoinnin kehittämiseksi. Toi-
mintavuoden lopulla tehdyn hen-
kilöstökyselyn tulokset saavat 
vertailupohjaa aiemmista henki-
löstöbarometreista. Tietoa kart-
tui sekä koko yhtymän tilanteesta 
että yksikkökohtaisista kehittä-
miskohteista. Tämä on vaikut-
tanut esimiesten työnkuvaan, 
koska uusi järjestelmä merkitsee 
enemmän vastuita, raportoitavaa 
ja suunniteltavaa. 

Ensimmäistä kertaa tietoa koot-
tiin henkilöstön aikaansaannos-
kyvystä. Sen muodostavat henki-
löstön työhyvinvointi, osaaminen, 
uudistumiskyky, innovatiivisuus, 
työyhteisön ilmapiiri, esimies-
työn laatu sekä osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet työ-
hön. Hallinto vie aiempaa enem-
män esimiesten aikaa. Henki-
löstöbarometrin mukaan arviot 
työn kuormittavuudesta ja työky-
vystä sekä esimiestyöstä, vuoro-
vaikutuksesta ja tiedottamisesta 
vaihtelivat jonkin verran työyk-
siköittäin. Barometrin kokonais-
tulokset pysyttelivät kuitenkin 

edellisen kyselyn tasolla ja olivat 
kokonaisuudessaan hyviä. Henki-
löstökyselyn vastausprosentti oli 
77 %.

UUSIA TYÖKALUJA JOHTAMISEEN 
JA ESIMIESTYÖHÖN
Johtamisen tavoitteita olivat tasa-
laatuinen perehdytys, kehityskes-
kustelujen sisällön kehittäminen 
sekä monensuuntaisen viestin-
nän ja vuorovaikutuksen mah-
dollistaminen. Näitä tavoitteita 
saavutettiinkin, Organisaatiolle 
saatiin uudistettu perehdytysma-
teriaali, jonka yksiköt ovat jo otta-
neet käyttöön. Vastuualueiden 
johtajat ovat osallistuneet sekä 
yksiköiden kehittämispäiviin että 
tiimipalavereihin.

Kehityskeskustelujen käymiseen 
otettiin käyttöön uusi lomake-
versio. Esimiehistä 90 % kävi 
kehityskeskustelut henkilöstön 
kanssa. Käymättömiin keskuste-
luihin oli perustellut syyt, kuten 
pitkät poissaolot (mm. hoito- ja 
vuorotteluvapaat). Yksiköistä 70 
% on raportoinut saavuttaneensa 
kehityskeskusteluissa sovittuja 
tavoitteita.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ PYSYI 
LÄHES ENNALLAAN
Laitoshoidon purku ja uusien, 
yksilöllistä asumista tukevien 
yksikköjen perustaminen alkoi 
näkyä Eskoon asukkaiden ja hen-

Osaaminen
ja työhyvinvointi

Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas
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suuksia, ja he hakivat aktiivisesti 
Eskoon eri yksiköiden vakans-
seja. Useita avoimia vakansseja 
onnistuttiinkin täyttämään sisäi-
sellä hakumenettelyllä, minkä 
ansiosta Eskoo sai yksiköihinsä 
ammattitaitoisia, motivoitu-
neita ja sitoutuneita työntekijöitä. 
Sisäisiä rekrytointeja oli yhteensä 
31. Lisäksi rekrytoitiin Kuntrekry.
fi-palvelun kautta 19 toimen- tai 
viranhaltijaa. Hakijoiden määrä 
näihin tehtäviin oli 285. 

KOULUTUS SYVENSI OSAAMISTA
Henkilöstön osaamisen kehit-
tämisessä olivat pääasioina 
neuro-kognitiivinen käyttäy-
tymisanalyysi, asiakkaan itse-
määräämisoikeus, yksilökes-
keinen elämänsuunnittelu sekä 
näiden soveltaminen. Mittava 
TUTKI-hanke saatiin päätök-
seen. Tietosuojasta järjestettiin 
peruskoulutus koko henkilös-
tölle. Lisäksi tarvittiin koulutusta 
tietohallinnon ja ohjelmistojen 
käyttämiseen. Toimintavuoden 
aikana otettiin käyttöön henki-
löstöhallinnon Populus-ohjelmis-
tossa koulutusten hallinta. Sen 
avulla saatiin osapäiväiset kou-
lutukset tilastoitua oikein; ne on 
aiemmin kirjattu kokopäiväisiksi 
koulutuksiksi. Koulutuskustan-
nukset olivat edellisvuotta pie-
nemmät, mutta koulutuksessa 
kävi useampi, yhteensä 422 työn-
tekijää (382 vuonna 2015).

Kaikki vastuuyksiköiden esimie-
het arvioivat, että koulutus on 
vaikuttanut myönteisesti yksikön 
toimintaan. Henkilöstön osaami-
nen on monipuolistunut ja käyt-
töön on saatu alan viimeisin tieto. 
Asiakastyöhön on saatu lisää tut-
kimus- ja kuntoutusmenetelmiä. 
Entisestään ovat korostuneet 
yksilökeskeisyys, asiakkaan huo-
mioiminen ja itsemääräämisoi-
keuden korostuminen. Tukiviitto-

466
henkilötyövuotta 

vuonna 2016

65,1
vanhuuseläkkeelle

siirtyneiden
keski-ikä

1951
koulutuspäivien
kokonaismäärä

ESKOO LUKUINA

makoulutuksen myötä kehitettiin 
kommunikaatiomenetelmiä, ja 
TUTKI-hanke mahdollisti Kult-
tuuripaja-toiminnan uutena pal-
velutuotteena. Lisäksi kehitettiin 
ravitsemusta, erityissiivousta ja 
hygieniaa ja turvallisuuteen liit-
tyvää osaamista. Eskoossa on 
toteutettu myös työkiertoa osaa-
misen lisäämiseksi.

INFLUENSSA KAATOI KAHDESTI
Henkilöstön keskimääräiset sai-
rauspoissaolot lisääntyivät ver-
rattuna edelliseen vuoteen, jol-
loin poissaoloja oli jonkin verran 
aiempia vuosia vähemmän. 
Lisäyksen syynä oli muun muassa 
se, että edellisvuoden influens-
sakausi siirtyi alkuvuoteen 2016, 
ja loppuvuotena ehti iskeä vielä 
uusi influenssa-aalto. Eniten sai-
rauspoissaoloja aiheuttavat edel-
leen tuki- ja liikuntaelinten sai-
raudet. Työn kuormittavuuteen 
ja jaksamiseen liittyvät poissaolot 
ovat lisääntyneet jonkin verran, 
Tähän on reagoitu esimerkiksi 
panostamalla esimiesten jaksa-
miseen muutosten ja uudelleen-
järjestelyjen vaateissa. Työilma-
piiri Eskoossa koetaan hyväksi

YHTEISTOIMINTA SUJUI 
TUTTUUN MALLIIN
Eskoon yhteistyötoimikuntaan 
kuului 14 jäsentä, joista kuusi 
edusti työnantajaa ja seitsemän 
työntekijöitä. Yhteistyötoimi-
kunta toimi myös kuntayhty-
män työsuojelutoimikuntana. 
Puheenjohtajana toimii vuoro-
vuosin työnantajan ja työnteki-
jöiden edustaja. Toimintavuonna 
puheenjohtajana toimi työnanta-
jan edustaja Merja Uusitalo.

 Asiantuntijapalvelujen esimies Ulla Yli- 
 Hynnilä ja ylilääkäri Juha Leppälä tekivät 
 kehitysvamma-alaa tunnetuksi Tampereen 
 Lääkäripäivillä 16.-18.3.16.
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Yksilölliset 
palvelut

Henkilöstö Prosessit Talous

Hyvä alku elämälle Pikkupihlajassa

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon lastentalo Pikkupihlaja val-
mistui viime vuoden alussa kuuden kehitysvammaisen 

lapsen ja nuoren kodiksi.

Lempeät sisustusvärit tuovat eloa asuintiloihin. Oleskeluti-
lojen ikkunat ulottuvat lattiasta katonrajaan asti ja avaavat 
näkymän metsäiseen maastoon. Akustiikkaratkaisut luovat 
kotiin levollisuutta. Jokaisella lapsella on oma, avara ja oman-
näköinen huone ja iso kylpyhuone. Vanhemmat voivat käydä 
Pikkupihlajassa vaikka kahvilla ja viettämässä aikaa lastensa 
kanssa. 

ELÄMÄNMAKUA ARJESSA JA JUHLASSA
Lapset käyvät päivisin koulussa. Viikko-ohjelmassa on kun-
touttavaa fysioterapiaa ja allasterapiaa. Lasten kanssa teh-
dään arkiaskareita samalla tavoin kuin äidit ja isät kotona-
kin tekevät. Välillä jokaisen lapsen kanssa ollaan ihan vain 
kahdestaan. Jokainen lapsi on erilainen, ja hänen kanssaan 
tehdään ihan omia juttuja.

Pikkupihlajan väellä riittää virikkeellistä toimintaa. Kaikki 
lähtee lapsista: mitä he haluavat tehdä ja mikä tuottaa heil-
le iloa. Asioita tehdään mahdollisimman paljon yhdessä. Ilo 
otetaan irti vuodenkierrosta ja juhlapyhistä.

LAAJENNUSOSA VALMIS 2017
Lastentalon laajennuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 
2016. Kooltaan 730 neliön suuruisessa laajennusosassa on 
kymmenen paikkaa tilapäistä laitoshoitoa tarvitseville lap-
sille ja nuorille. Asuintiloissa on yksi kahden hengen ja kak-
si neljän hengen solua. Kaksi huonetta varataan asukkaille, 
joilla on erityistarpeita. Laajennuksen urakkahinta on 1,3 
miljoonaa euroa. 

Kuvat: Timo Aalto

Asiakas

• Asiakkaiden ja hänen 
läheistensä äänen kuuleminen

• Vahva toimija kumppanuus- 
ja kehittämisverkostoissa

• Vuorovaikutus kuntien kanssa

skoon palvelujen ydinasioita ovat asi-
akkaiden yksilöllisyyden ja itsemää-
räämisoikeuden vahvistaminen, osal-
listuminen ja jäsenyydet verkostoissa 

ja työryhmissä sekä vuorovaikutus kuntien 
kanssa.

Asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa teh-
tiin toimintakauden aikana suunnitelmallisesi 
yhteistyötä. Asiakasneuvosto kokoontui kaksi 
kertaa. Kokemusasiantuntijat olivat mukana 
muun muassa työntekijöiden haastatteluissa.

Eskoon päättäjät ja henkilöstö osallistuivat 
lukuisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin työ-
ryhmiin. Tukipiirin kanssa tavattiin yhteistyön 
merkeissä huhtikuussa ja lokakuussa.

Kuntayhteistyötä tehtiin vuoden mittaan run-
saasti. Alueellisen asumisen työryhmä kokoon-
tui toukokuussa. Komiat korttelit -seminaarissa 
oltiin elokuussa, ja kokouksia piti myös muun 
muassa lasten asumispalvelujen työryhmä. 
Yksittäisiä koulutustilaisuuksia järjestettiin 
kuntien toiveiden ja tarpeiden mukaan.

E
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1.

2. 3.

1.  Maria Saksi-Punkari avustaa 
Katariinaa aamutoimissa.  

2. Nyt matkaan kohti Niittyvillan 
koulua. Vasemmalla Ronjaa kyyditsee 
Riina Antila, Viljami istuu Rea Kallion 
kyydissä, ja Katariinan matkaa 
jouduttaa Maria Saksi-Punkari.

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

10.  kesäkuuta 2016 voimaan astunut kehitysvamma-
lain muutos vahvistaa vammaisen ihmisen itse-

määräämisoikeutta ja ohjaa rajoitustoimenpiteiden vähen-
tämiseen. Eskoo on jo pitkään toiminut lain hengessä muun 
muassa yksilökeskeisen elämänsuunnittelun kautta.

Lain taustalla on ajatus omannäköisen elämän toteutumi-
sesta. Mitä normaalimpaa elämää ihminen elää, sitä vä-
hemmän on tarvetta rajoitustoimenpiteille. Eskoon hen-
kilökunnalle asia ei ole vieras, mutta laki velvoittaa nyt 
tietyllä tavalla kirjaamaan tilanteita ja seuraamaan itse-
määräämisoikeuden toteutumista.

Eskoossa henkilökunta on koulutettu yksilökeskeiseen elä-
mänsuunnitteluun, jonka pääajatuksena on antaa kehitys-
vammaiselle ihmiselle keinot tuoda julki toiveet ja haaveet 
ja saada palvelua, joka vastaa juuri hänen senhetkisiin tar-
peisiinsa. 

SÄNGYNLAIDAT JA TURVAVYÖT KIRJATAAN
Laissa mainittu palvelu- ja hoitosuunnitelma on Eskoos-
sa nimetty henkilökohtaiseksi suunnitelmaksi. Se tehdään 
jokaiselle asiakkaalle, joka asuu ympärivuorokautisessa 
asumispalvelussa tai laitoshoidossa. Suunnitelma sisältää 
toimenpiteet itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi ja edis-
tämiseksi sekä itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi mu-
kautuksineen.

K ehitysvammaisten Palvelusäätiön henkilökohtaisen 
budjetoinnin hanketta vietiin viime vuonna käytäntöön 

pohjalaismaakunnissa yhteisvoimin. Hankkeessa ovat Es-
koon lisäksi mukana Järvi-Pohjanmaa, Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoinen, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, 
Laihia, Vaasa, Pietarsaari ja Kårkulla samkommun.

Hankkeessa pyritään kehittämään henkilökohtaista budje-
tointia yhdessä kuntien, kuntayhtymien, vammaisten ih-
misten sekä heidän perheidensä kanssa. Uudessa mallissa 
keskeisimmät periaatteet liittyvät itsemääräämisoikeuden 

Myös kommunikaatiomenetelmät kirjataan. Lisäksi määri-
tellään keinot, joilla erityishuolto toteutetaan ensisijaisesti 
ilman rajoitustoimenpiteitä, ja mitä mahdolliset toimenpi-
teet kunkin kohdalla ovat. Suunnitelma tarkistetaan vähin-
tään puolivuosittain.

Uusi laki on tuonut työntekijöille paljon uutta opittavaa eten-
kin toimintatapojen osalta. Lakimuutos on lisännyt myös esi-
miesten vastuuta ja velvollisuuksia. Eskoon vammaispalvelu-
jen johtaja Marjut Mäki-Torkko kiersi viime vuonna kaikissa 
vammaispalvelujen yksiköissä kertomassa muutoksista. Hän 
on kouluttanut myös kaksi sisäistä valmentajaa, jotka kou-
luttavat henkilöstöä ja pitävät asiaa tapetilla.
Kuva: Timo Aalto

Itsemääräämisoikeutta   
vahvistettiin lailla

kunnioittamiseen, valinnanvapauteen ja osallisuuden vah-
vistamiseen. Asiakas määrittää itse tarpeensa ja sen, miten 
niihin haluaa vastattavan. Henkilökohtaisella budjetoinnilla 
ihmiset voivat osallistua aktiivisesti oman elämänsä ja palve-
lukokonaisuuksiensa suunnitteluun ja toteutukseen.

Henkilökohtaisessa budjetoinnissa vammaispalvelujen kaut-
ta tuleva palvelu tai tukimuoto järjestetään asiakkaiden tar-
peiden ja toiveiden mukaan, ja ratkaisuja haetaan myös to-
tuttujen palvelu- ja tukivalikoimien ulkopuolelta.

Henkilökohtaisella budjetoinnilla oma ääni esiin

 Marjut Mäki-Torkko 
 kiersi viime vuonna

 kaikissa vammais-
 palvelujen yksiköissä

 kertomassa muutoksista.
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Tavallisia koteja 
tavallisessa 
kerrostalossa  

L ouhenkatu 2 on uusi, moderni 
kerrostalo, jonka kahden alim-

man kerroksen huoneistoihin muut-
ti syyskuussa 2016 kehitysvammaisia 
asukkaita. Etenkin toisen kerroksen 
asukkaat elävät kodissaan varsin it-
senäisesti. Haluamaansa tukea ja oh-
jausta he saavat tarvitessaan Eskoon 
henkilökunnalta, joka päivystää ta-
lossa ympärivuorokautisesti.

Louhenkadun viisikerroksisen talon 
ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee 
kahdeksan hengen ryhmäkoti. Alim-
massa kerroksessa asukkaiden tuke-
na on henkilökuntaa ympäri  vuoro-
kauden. Toisessa asuinkerroksessa 
on palveluasuntoja erityistä tukea 
tarvitseville kehitysvammaisille hen-
kilöille. Asunnot vuokraa Eskoolle 
Seinäjoen kaupungin vuokrataloyh-
tiö Sevas Kodit Oy. Ylimmät kerrokset 
3–5 on tarkoitettu tavallisiksi vuokra-
kodeiksi. Niihin on oma sisäänkäynti, 
mutta pesula ja kerhohuone sekä pi-
ha-alue ovat yhteiskäytössä.

Kuvat: Timo Aalto

Muuttovalmennus vie kohti uutta kotia

Muuttovalmentaja Jaana Uusihaudan viime vuosi oli kiireinen. Laitoshoi-
don purkamisen myötä asukkaita muutti sekä perustettuihin Eskoon asu-
misyksiköihin että vuokra-asuntoihin omissa kotikunnissaan. Uusihauta 
auttaa asiakkaita, heidän omaisiaan sekä henkilöstöä sopeutumaan muu-
tokseen. Hänen mukaansa tärkeintä muutosvalmennuksessa on huomi-
oida muuttajien yksilölliset tarpeet sekä luoda heille oman näköisensä 
elämä ja sujuva arki uudessa kodissa. Muuttovalmennusta järjestetään 
sekä yksin muuttaville että ryhmässä muuttaville. 

Asuinpaikan muutoksessa askarruttavat hyvin tavalliset asiat, kuten työs-
säkäynti, vieraiden vastaanottaminen sekä lääkkeiden ja avun ja tuen saa-
minen. Eniten huolettaa se, miten ja millaisista asioista arki muodostuu. 
Valmennuksessa korostetaan, että uusi asuinympäristö saattaa tarjota 
myös uusia iloja ja elämyksiä elämään.

 – Olen tykännyt kovasti 
 asua Louhenkadulla. 
 On uusi, kodikas koti 
 ja talon kaikki uudet 
 hienot yhteiset tilat, 
 Mikko Hankkio sanoo. 
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• Selkeä rooli erityispalvelujen tuottajana
• Asiakkaan palvelujen kokonaisuus 

on eheä ja selkeä
• Erityistilanteiden hallinta
• Viestintä ja asianhallinta ovat 

sähköisiä ja ajantasaisia

rosessien ja palvelujen tuottamisessa oli tavoit-
teena Eskoon osallistuminen valtakunnalliseen ja 
maakunnalliseen Sote-yhteistyöhön ja uudistuksen 
suunnittelutyöhön. Vuorovaikutus omistajakuntien 

kanssa oli hallitus- ja valtuustotyön kulmakiviä. Näihin ta-
voitteisiin päästiin järjestämällä normaalin hallitus- ja val-
tuustotyön lisäksi muun muassa omistajakuntien kanssa 
seminaaripäivä 26.5.2016. Lisäksi osallistuttiin THL:n työko-
kouksiin ja seminaareihin ja toimittiin STM:n ja Kuntaliiton 
verkostoissa sekä oman maakunnan Sote-työryhmissä.

Asiakkaiden palvelujen kokonaisuudessa tavoitteena oli, 
että asiakkaalla on yksi sosiaalihuoltolain mukainen asia-
kassuunnitelma. Eskoo on ollut mukana asiakassuunnitel-
mien tekemisessä asiakkaan kotikunnan kutsuessa. Muut-
tovalmennukseen osallistui toimintakauden aikana yli 60 
henkilöä. Esimerkiksi Louhenkatu 2:een muuttavien muut-
tovalmennus kesti noin vuoden, ja siihen osallistui myös Lou-
henkadulle sijoittunutta henkilökuntaa.

Erityistilanteiden hallintaan valmisteltiin mallia, joka on osa 
tulevaa Sote-rakennetta ja Tuki- ja osaamiskeskuksen kehit-
tämistä. KANSA-järjestelmään siirtymistä valmisteltiin val-
takunnallisen projektiaikataulun mukaisesti.

Esimiesten ja asiantuntijoiden pe rehdyttämistä viestin-
tään ei toteutettu tavoitteen mukaisesti vuoden 2016 aikana. 
Tämä puute heijastunee jossain määrin henkilöstöbaromet-
riin, jossa esimiestyö ja -viestintä oli arvioitu hieman edelli-
siä vuosia heikommaksi.

Sopimuslähtöiset
palvelut

Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas

P Laatupäällikkö Eija-Riitta 
Uusihauta: Auditointi 
tukee laatutyötä
    

L  aadun kehitys näkyy prosessien sujuvuudes-
sa, kun niitä katselmoidaan säännöllisesti ja 

mitataan ja kehitetään poikkeamailmoitusten 
avulla. Sisäisen auditoinnin ja ulkoisen audi-
toinnin kautta korjataan myös toimintaa. 

Suurin saavutus Eskoon laatutyössä vuon-
na 2016 oli uusintasertifiointi uudistetun ISO 
9001:2015 -standardin mukaan. ISO 9001:2015 
korostaa johtajuutta ja strategian merkitystä. 
Se edellyttää toimintaympäristön ja sidosryh-
mien odotusten ja tarpeiden muutoksesta joh-
tuvaa riskien ja mahdollisuuksien arvioimista. 
Standardi edellyttää prosessimaista toimintaa 
ja ns. Demingin ympyrän toteuttamista eli en-
sin suunnitellaan, sitten toimitaan ja mitataan 
ja lopuksi arvioidaan.

Työntekijät, esimiehet ja johto saivat runsaasti 
positiivista palautetta. Strateginen johtaminen, 
strategiaprosessi ja strategian viestiminen ovat 
erinomaisella tasolla. Tavoitteiden asettaminen, 
tuloskorttien laadinta ja kehityskeskustelujen 
käyminen toteutetaan huolellisesti. Asiakasläh-
töisyys näkyi vahvasti koko auditoinnin ajan. 
Asiakkaalle laatu merkitsee yksilökeskeisyyden 
ja kehitysvammalain itsemääräämisoikeuspy-
kälien toteutumista.
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2+1
kaksi Eskoossa-lehteä 

ja vuosikertomus

794
tykkääjää Facebook-

sivulla

9001:2015
uusintasertifiointi,

ISO-sertifikaatti 
myönnettiin 14.6.

ESKOO 
LUKUINA

 
Sähköistä ja perinteistä viestintää

O lipa viestintä sähköistä, painettua tai ihmisten välistä 
henkilökohtaista vuorovaikutusta, sen vaikuttavuuden 

ratkaisevat kiinnostavuus, sisältö ja henki. Ja tietenkin se, ta-
voitetaanko viestinnällä oikeat ihmiset tehokkaasti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti.

Vuoden 2015 toimintakertomus julkaistiin kesäkuussa säh-
köisessä, ladattavassa muodossa. Eskoossa-lehti ilmestyi 
kaksi kertaa vuodessa. 

Facebook-sivu oli ahkerassa käytössä. Sivulla tavoitettiin 
usein yli 3 000 henkilöä, ja monet päivitykset keräsivät run-
saasti tykkäyksiä – kommenttejakin. Facebookin kautta saa-
tiin myös jonkin verran tiedusteluja ja yhteydenottoja. Verk-
kosivustoa pidettiin ajan tasalla ja siellä julkaistiin myös 
uutisia ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Sisäiseen tiedotuslehteen Eskoon Uutisiin suunniteltiin sel-
kokielisyyttä ja kuvakommunikaatiota, mutta todettiin kui-
tenkin, että selkokielistä versiota ei tarvita. Eskoon Uutiset 
ilmestyivät kerran kuukaudessa.

Eskoo sai mediassa runsaasti myönteistä julkisuutta sekä 
hankkeiden, investointiuutisten että ihmisläheisten uutis- 
aiheiden ansiosta. Aktiivisin uutisoija oli entiseen tapaan 
Etelä-Pohjanmaan maakuntalehti Ilkka. Eniten maakunnal-
lista ja valtakunnallista kiinnostusta herätti Louhenkatu 2:n 
yksikkö, tavallinen kerrostalo, jossa asuu sekä vammaisia 
että vammattomia henkilöitä.

Kuvio: 
Demingin ympyrä

eskoossa
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon tiedotuslehti 2/2016

Kahden 
kerroksen 

väkeä
Anu Marttila asuu 
nyt Louhenkadulla 

s. 10

ESKOOLLA TÄRKEÄ ROOLI 
SOTE-VALMISTELUISSA

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA 
VAHVISTETTIIN LAILLA 

LINKS LUO LUOVASTI YHTEYTTÄ 

5

6

18

eskoossa
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon tiedotuslehti 1/2016

Elämä muuttuu 
iän karttuessa

s. 14

PAULA RISIKKO: IHMISTÄ EI JÄTETÄ

KÄVIMME KYLÄSSÄ TOUKORANNASSA 

KEVÄTAAMUNA PIKKUPIHLAJASSA 

5

10

16
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26.2.2016 

Eskoon verkkosivusto julkaistiin myös 

englanniksi ja ruotsiksi

12.3.2016
Lastentalo Pikkupihlajassa järjestettiin 

tupaantuliaiset lapsille ja heidän perheilleen

16.3.2016
Eskoo oli mukana Sosiaalialan 

asiantuntijapäivillä Jyväskylässä

16.–18.3.2016
Eskoo oli mukana Tampereen Lääkäripäivillä 

15.–19.3.2016 
Eskoossa järjestettiin 21. Pääsiäispolku 

2.4.2016
YK:n autismitietoisuuden päivän seminaari 

järjestettiin Kirkonkrannissa25.2.2016: Selko-Kalevalan päivää vietettiin 
Eskoossa ja ammattiopisto Luovissa

 Kalevalan onneton  Aino pakenee  Väinämöistä ja lipeää  veden kalana ikiajoiksi                 hänen käsistään.  Kuva: Timo Aalto. 

22.–28.2.2016 vietettiin Eskoon Selkoviikkoa erilaisin tapahtumin

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo osallistui helmikuussa Selkokes-kuksen järjestämään valtakunnalliseen Luetaan ääneen sel-kokirjaa -kampanjaan. Kampanjapäivä innosti Eskoon väen viet-tämään kokonaista selkoviikkoa, jolloin järjestettiin kaikille avoin Selkokirkko kirkkokahveineen, poikkitaiteellinen Kalevalan päi-vä ja paljon muuta selkokielistä ohjelmaa. Ohjaaja Elisa Ylikojo-la Helakodista on työkavereineen saanut kimmokkeen entistä monipuolisempaan selkokielen viljelyyn Lukutuki-koulutukses-ta. Selkokielestä hyötyviä on Suomessa noin puoli miljoonaa.

Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas

1.1.2016
Vuosi vaihtui Tuulentuvan ilotulituksen merkeissä

4.1.2016 
Eskoo otti uuden nimen käyttöönsä: 

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo (ruotsiksi: Stöd- och 

kunskapscenter Eskoo, englanniksi: Eskoo, the centre 

for disability empowerment)

27.1.2016 
Terapiatalolla jyrähti Tammirock 

12.–13.2.2016 
Autismin talvipäiviä vietettiin Jyväskylässä

14.2.2016 
Ystävänpäiväjuhlaa vietettiin Kaarisillassa yhdessä 

SeAMKin kummiluokan kanssa

24.2.1016 
Eskoon Selkokirkko ja selkokielinen jumalanpalvelus 

järjestettiin Eskoon Terapiatalon salissa

18.–19.2.2016 
Vammaispalvelujen neuvottelupäivät pidettiin 

Scandic Parkissa Helsingissä

 Johanna Ala-Renko vetää Eskoon Selkoviikon huipennukseksi  musiikkiliikuntaryhmää. ”Meil on hyvä jengi koossa taas, ei  todellakaan olla synnytty oottamaan, tää on parasta just nyt!” 

Liikuntaa, 
kulttuuria 
ja yleisö- 
tapahtumia
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4.4.2016: Niittyvillan koulu 
ja Aistihavaintokeskus 
Sateenkaari vihittiin käyttöön 

Niittyvillan koulun ja Aistihavaintokeskus Sateen-

kaaren vihkiäisjuhlaa vietettiin kiitollisin mielin 

Eskoon Terapiatalon salissa. Tunnelma oli yhtä valoisa 

kuin aurinkoinen kevätpäiväkin.

Silloinen eduskunnan II varapuhemies, nykyinen 

sisäministeri Paula Risikko korosti juhlapuheessaan, 

että Eskoossa on aina positiivinen tunnelma, ja että 

jokainen otetaan vastaan sydämellä. "Eskoon arvot – 

ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja uudistu-

miskyky – ovat täällä totta jokapäiväisessä toiminnassa, 

eivät vain kauniita sanoja paperilla."

11.4.2016 
Kuntayhtymän valtuuston kokous

21.–22.5.2016
Pekonrannassa järjestettiin 

Kehitysvammaisten turvakurssi yhdessä 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 

kanssa

16.6.2016
Kaarisillassa pidettiin Toritapaaminen ja 

avoimet ovet

13.6.2016
Kuntayhtymän valtuuston kokous

14.6.2016
Eskoon johtamisjärjestelmä sertifioitiin 

uudelleen (ISO9001:2015)

22.6.2016
Helakodin pihaan kokoonnuttiin 

Juhannuspiknikille

7.7.2016
Kirsi Ranto konsertoi Terapiatalossa

3.8.2016
Komiat korttelit -seminaari järjestettiin 

yhteistyössä Sevas Kodit Oy:n kanssa

20.–21.8.2016
Pekonrannassa järjestettiin Intti tutuksi -leiri 

yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

(MPK) kanssa

6.9.2016
Opus Eskoo järjesti alueellisten 

vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiden 

tapaamisen

7.9.2016
Eskoossa pidettiin strategiaseminaari

8.9.2016
Teatteri Totti esitti murhamysteerin Rouva 

Rozenin salaisuus Terapiatalossa

9.9.2016
Louhenkatu 2:n palveluasuntojen ja -tilojen 

vuokrasopimus allekirjoitettiin Sevas Kodit 

Oy:n kanssa

Kummiluokka-yhteistyö

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveys-ala ja Erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Kaari-silta ovat tehneet Kummiluokka-yhteistyötä jo useam-man vuoden ajan. Pilottitoimintana alkanut yhteistyö on juurrutettu osaksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden koulutusohjelmaan valinnai-seksi opinnoksi. Kummiluokan kanssa järjestetään mm. erilaisia tempauksia ja tapahtumia Kaarisillassa.
Kaarisilta on tarjonnut monipuolisen työharjoittelu-paikan monille sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Sei-näjoen Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön kautta on Erityiskoulutus- ja päivätoimintayk-sikkö Kaarisillassa ollut myös vaihto-opiskelijoita mm. Saksasta, Liettuasta, Latviasta ja Japanista eri mittaisilla harjoittelujaksoilla. 
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5.10.2016: 
Puhevammaisten viikon 
teemapäivää vietettiin 

Seinäjoen Apila-kirjastossa

Teemapäivällä haluttiin lisätä tietoisuutta pu-hevammaisuudesta ja puhevammaisten ih-misten oikeanlaisesta kohtaamisesta.
Päivän aikana kirjastossa saattoi tutustua puhevammaisille tarjottaviin tulkkauspalve-luihin ja kommunikaatiovälineistöön sekä saa-da hyödyllistä tietoa puhevammaisuuteen liittyen. Tapahtumassa oli mukana puhevam-maisten tulkkeja, puheterapeutteja sekä pu-hevammaisia kertomassa tulkkauspalveluista ja niiden käyttämisestä. Teemapäivän tietois-kuja pystyi seuraamaan suorana lähetyksenä Eskoon Facebook-sivuilla.

17.9.2016
Puhevammaisten tulkkien eat-koulutuksen 

arvioijakoulutus oli Jyväskylässä

21.–22.9.2016
Henkilökohtaisen avun päivät järjestettiin 

Kuntatalolla Helsingissä

 

27.–28.9.2016
Eskoo oli mukana Lastensuojelupäivillä Jyväskylässä

28.–30.10.2016
Pekonrannassa järjestettiin Vaikeavammaisten leiri 

yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

(MPK) kanssa

Syys–joulukuu 2016
Eskoon järjestämä Henkilökohtaisen avustajan 

kurssi pidettiin Lapuan kristillisessä opistossa

11.11.2016
Kuntayhtymän valtuuston kokous

1.12.2016
Joulukahvila oli avoinna Kaarisillassa

7.12.2016
Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuus 

järjestettiin Terapiatalossa

7.12.2016
Eskoon TUTKI-hankkeen päätösseminaari pidettiin 

Kirkonkrannissa

11.12.2016
Tuire Wuorijärvi siunattiin kehitysvammaistyön 

pastorin virkaan Lapuan tuomiokirkossa

 

13.12.2016
Lucia-juhlaa vietettiin Eskoossa

14.12.2016
Terapiatalossa järjestettiin ohjelmallinen kuusijuhla 

16.12.2016
Kuntayhtymän valtuuston kokous

Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas
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Koivusillassa kurssitoimintaa 
asiakkaiden ehdoilla 

Työ- ja päivätoimintayksikkö Koivusillassa Tervajoella on 
innostuttu erilaisesta kurssitoiminnasta. Asiakkaat eh-

dottavat kurssien aihealueita ja aiheita ryhmissä ja väen 
omissa palavereissa.  Kurssiaiheista tehdään kurssitarjotin 
ja asiakkaat valitsevat niistä oman kiinnostuksen mukaan 
vähintään viisi kurssia. Kurssit kestävät viikon verran ja vuo-
den aikana järjestetään noin 12 kurssia.

Kurssin ohjaajat suunnittelevat kursseille rungot, mut-
ta kurssien sisältöä mietitään myös yhdessä kurssilaisten 
kanssa. Kurssin aiheesta riippuen kurssilta voidaan tehdä 
esim. retki tai vierailu tai järjestää esitys tai näyttely. Suosit-
tuja kursseja ovat olleet muun muassa erä-, kahvi- ja las-
tenhoitokurssi. 

Eräkurssilla opitaan ensin teoriaa luonnossa liikkumi-
sesta ja sen jälkeen tehdään käytännön harjoituksia ulko-
na. Kurssin kruunaa päivä laavulla, jossa opittuja taitoja 
voidaan toteuttaa. Lastenhoitokurssilla opetellaan ensin 
teoriassa eri-ikäisten lasten kehitystä ja hoitoa ja sitten tai-
toja toteutetaan käytännössä. 

Vähänkyrön seurakunnan päiväkerhon kanssa on myös 
toteutettu jo useampana vuotena kerhoja Koivusillan ti-
loissa. Kurssilaiset suunnittelevat ja toteuttavat päiväker-
hon joka kevät kahdelle noin 10 lapsen ryhmälle. Kerhoissa 
leikitään, lauletaan ja autetaan lapsia eväiden syömisessä. 
Palaute on ollut kaikilta positiivista ja toiminta antanut 
mahtavia onnistumisen kokemuksia Eskoon asiakkaille.

Kaarisiltaan Kulttuuripaja

Erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Kaarisillan 

Kulttuuripaja toimii neuropsykiatrisesti oireilevien 

nuorten hoidon ja kuntoutuksen tukena. Toimin-

nassa on sisäänrakennettu kuntoutuspolku, jossa 

tehdään Eskoon asiantuntijoiden kanssa vahvasti 

yhteistyötä. 

Kulttuuripajassa yhdistyvät erilaiset luovat me-

netelmät ryhmän kiinnostuksen mukaan musii-

kin ja bänditoiminnan, taiteen, mediakasvatuksen 

sekä vapaa-ajantoimintaan tukemisen kautta. Hy-

väksymis- ja omistautumisterapia (HOT) ja Hyvän 

elämän kompassi -verkko-ohjelma ovat osa toi-

mintaa. Osallistuminen toimintaan sekä sen kesto 

suunnitellaan aina asiakkaan tarpeen mukaan.

 Eräkurssin kruunaa 
 päivä laavulla. 

15.9.2016: 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja 

terveysalan yksikön ja espanjalaisen Institut 

Diversitas'in järjestämää luovaa päivää 

vietettiin Terapiatalossa

Eskoon Terapiatalon salissa oli ilo irti, kun Sei-

näjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja ter-

veysalan opiskelijoita sekä Kaarisillan asiakkaita 

ja henkilökuntaa osallistui espanjalaisen Institut 

Diversitas'in järjestämään luovaan päivään, jossa 

hyödynnettiin sosiaalista teatteria ja muita luovia 

menetelmiä. Rodrigo Prieto veti kaikki mukaan 

vastustamattomaan menoon, jossa syntyi hienoja 

kohtaamisia ja yhdessä kokemisen iloa.
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Vahva talous
• Talous on tasapainoinen 

suunnitelmakausittain
• Henkilöstön ja toimitilojen 

kustannustehokas 
mitoitus ja rakenne

• Alueen maankäyttösuunnittelu

skoo pääsi tavoitteensa mukaiseen 
taloudelliseen tulokseen. Tilikauden 
tulos vuodelta 2016 oli tilinpäätössiir-
tojen jälkeen  92 052,47 € ylijäämäinen. 

Kuntayhtymän ulkoisten toimintatuottojen 
yhteismäärä vuonna 2016 oli 25,9 miljoonaa 
euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen ver-
rattuna 5, 2 %. 

Toimintatuotoista suurin osa oli myyntituottoja, 
joista merkittävin osa kertyi kunnilta saatavista 
korvauksista, yhteensä 22,8 miljoonaa euroa. 
Kuntien korvausten osuus kokonaistuotoista 
oli 88 %. Jäsenkuntien ulkopuoliset kunnat osti-
vat palveluita 1,17 miljoonalla eurolla. Kunnilta 
perittäviä suoritehintoja ei korotettu edelliseen 
vuoteen verrattuna.

Muita merkittäviä tuloeriä olivat asiakkailta saa-
tavat maksut, joita kertyi 1,99 miljoonaa euroa.  
Lisäksi kuntayhtymä sai vuokratuottoja, avus-
tuksia ja muita myyntituottoja.

Ulkoisia toimintakuluja kertyi yhteensä 24,7 
miljoonaa euroa, jossa oli 3 % kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna. Kasvu johtui pääosin palve-
luiden laajentumisesta Pietarsaaressa ja Seinä-
joella. 

Valtaosan kuluista muodostivat henkilöstökulut, 
jotka olivat yhteensä 20,1 miljoonaa euroa eli 
81 % kaikista kuluista. Henkilöstön määrä suh-
teessa järjestettävään palvelutuotantoon onnis-
tuttiin mitoittamaan tavoitteiden mukaiseksi.

Palveluiden ostoihin kului 2,1 miljoonaa euroa ja 
tarvikkeiden ostoon 1,7 miljoonaa euroa. Vuok-
ria maksettiin 0,6 miljoonaa euroa.

Lainaa kuntayhtymällä oli vuoden lopussa 7,1 
miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin yhteensä 
1,3 miljoonalla eurolla.

ESKOO 
LUKUINA

84 %
toimintatuotoista kertyi

laitoshoidosta ja 
asumista tukevista 

palveluista

92 052,47 €
tilikauden ylijäämä

henkilöstökulut
20,1 

miljoonaa euroa

E
Hallinnolliset palvelut 1 %

Ravinto- ym. palvelut 2 %

Laitoshuolto 46 %

Kuvio: 
Toimintatuottojen jako

Asumista 
tukevat 
palvelut 38 %

Asiantuntija-
palvelut 4 %

Lastensuojelu 7 %

Vammaispalvelut 2 %

Sos.asiamies.toiminta 0 %

Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas

18



v

Strategiaa hiottiin isolla joukolla
Eskoon hallitus, johto ja esimiehet kokoontuivat 7. syyskuuta strategiase-
minaariin pohtimaan Eskoon linjauksia sote-uudistuksen värittämässä 
muutosvaiheessa. 

Etelä-Suomessa toimivan Etevan toimitusjohtaja Katrina Harjuhah-
to-Madetoja piti alustuksen Etevan strategiasta ja sen toteuttamisesta.

Seminaarin osallistujat työstivät työryhmissä Eskoon henkilöstöpolitiik-
kaa, palvelutuotteiden kehittämistä, taloutta sekä kiinteistöasioita ja toi-
mitiloja. Valtuuston puheenjohtaja Matti Kuvaja kiteytti päivän lopuksi 
mieleen jääneimmät teemat: keskiössä hyvinvoiva asiakas ja hänen elä-
mänlaatunsa sekä hyvinvoiva henkilöstö.

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

Puheenjohtaja 
Matti Kuvaja, Seinäjoki 
 
I varapuheenjohtaja 
Jaakko Lepistö, Seinäjoki

II varapuheenjohtaja 
Hanna Mäkynen, Seinäjoki

Pöytäkirjan pitäjä 
Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja

HALLITUS 
  
Puheenjohtaja
Merja Uusitalo, Kristiinankaupunki

Varapuheenjohtaja 
Pekka Keltto, Kauhava

Timo Rajala, Seinäjoki
Kauko Ukonmäki, Alajärvi
Minna Huhtamäki-Kuoppala, Kauhava
Leena Kuivila, Lapua
Mauri kankaanpää, Isojoki
Risto Saharinen, Laihia
Niina-Maria Mäkinen, Vaasa

ERITYISHUOLLON JOHTORYHMÄ 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi, 
puheenjohtaja

Vammaispalvelujen johtaja 
Marjut Mäki-Torkko

Ylilääkäri Juha Leppälä 

Psykologi Ari-Matti Saari
 
Asiantuntijapalvelujen esimies 
Ulla Yli-Hynnilä, sihteeri

Esittelijät:  sosiaalityöntekijät ja 
kuntoutussuunnittelijat

HALLINNOLLINEN JOHTORYHMÄ 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi, 
puheenjohtaja

Hallintojohtaja Kaija Metsänranta
 
Vammaispalvelujen johtaja  
Marjut Mäki-Torkko

Asiantuntijapalvelujen esimies  
Ulla Yli-Hynnilä 

Laatupäällikkö Eija-Riitta Uusihauta

Ylilääkäri Juha Leppälä

Talouspäällikkö Seija Ylitalo, sihteeri

TILINTARKASTUSYHTEISÖ

KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Kuntayhtymän päätöksenteko

Valtuustoon kuului 31 jäsenkuntaa. Valtuustossa oli 46 jäsentä, joiden 
äänimäärä määräytyy asianomaisen kunnan asukasluvun perusteella 

kehitysvammalain määräysten mukaisesti. Suurimmat äänimäärät oli-
vat Vaasalla (66 ääntä) ja Seinäjoella (60 ääntä).

Hallinnollinen johtoryhmä.
Istumassa sohvalla Marjut Mäki-Torkko, 
Ulla Yli-Hynnilä, Juha Leppälä ja Eija-Riitta Uusihauta. 
Takana Kaija Metsänranta, Jouni Nummi ja Seija Ylitalo.

Eskoon hallitus ja valtuuston puheenjojhtajisto sekä pöytäkirjan pitäjät. 
Alarivissä Kaija Metsänranta, Jaakko Lepistö, Hanna Mäkynen, Matti Kuvaja, Merja 
Uusitalo, Pekka Keltto ja Jouni Nummi.
Ylärivissä Risto Saharinen, Timo Rajala, Mauri Kankaanpää, Niina-Maria Mäkinen, Leena 
Kuivila, Minna Huhtamäki-Kuoppala ja Kauko Ukonmäki.
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vPäätöksentekoa

ASIAKKAAN TUKENA TULEVAISUUDESSAKIN

Eskoo rakentaa uutta 

Eskoon alue Seinäjoella uudistuu lähivuosien aikana merkittävästi. 
Vanhoja rakennuksia puretaan, toisia on peruskorjattu, ja lisäksi on 

investoitu uudisrakentamiseen.

Lastentalo Pikkupihlajaan muutettiin vuoden 2016 alussa. Talon 730-ne-
liöisen laajennusosan rakentaminen käynnistettiin nopeaan tahtiin. Laa-
jennusosaan tulee kymmenen paikkaa tilapäistä laitoshoitoa tarvitseville 
lapsille ja nuorille. Nykyisissä tiloissa asuu pitkäaikaisesti kuusi lasta.

Ikäihmisiä varten käynnistettiin uuden yksikön rakennushanke. Suun-
nittelijana toimii Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen, joka vastasi myös Las-
tentalon suunnittelusta. Yksikön neljään tupaan tulee viisi 33-neliöistä 
yksiötä. Esteettömyys on otettu monin tavoin huomioon. 

Eskoon suurimman rakennushankkeen, uuden tuki- ja osaamiskeskuksen 
rakentamisen suunnittelu aloitettiin vuonna 2016. Terapiatalon kylkeen 
rakentuvan 6000 neliön suuruisen rakennuksen toiminnot suunnitel-
laan kahteen kerrokseen. Hankkeen kustannusarvio on 10–15 miljoonaa 
euroa. Rakennus on valmis vuoden 2019 alussa. 

Kaikkia toimintoja ei Seinäjoella sijoiteta Eskoon alueelle. Syyskuussa 
avattiin uusi palveluyksikkö Louhenkatu 2:ssa, kaupunkikeskustan välit-
tömässä läheisyydessä. Autismikirjon henkilöille tarkoitetun Risuviita 6:n 
rakentaminen saatiin käyntiin Seinäjoen Kasperin asuinalueella. Risuvii-
taan muuttaa yhdeksän autismikirjon henkilöä. Asuinkohteeseen muut-
taa myös kaupungin vuokrataloyhtiö Sevas Kodit Oy:n vuokra-asukkaita. 

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy

Painopiste 
laitoshoidosta 
yksilöllisiin 
erityispalveluihin 

V altioneuvoston periaatepäätök-
sen (2010) mukaan laitoshoi-

to tulisi lakkauttaa vuoteen 2020 
mennessä. Tämä edellyttää, että 
vammaisille henkilöille on tarjolla 
asuntojen lisäksi laitoshoitoa kor-
vaavia yksilöllisiä lähi- ja erityis-
palveluja.

Kuntayhtymän toiminta tulee 
muuttumaan menossa olevien 
uudistusten myötä. Kuntayhty-
män toimintaa jatkaa Tuki- ja 
osaamiskeskus, jossa tarjotaan 
monenlaista erityistason osaamis-
ta jäsenkuntien tarpeisiin. Tuki- ja 
osaamiskeskus Eskoo tulee ole-
maan oman alueensa vammais-
palveluita tarjoava resurssikeskus, 
joka tuottaa myös vammaispalve-
luihin liittyviä lastensuojelupalve-
luita. 

Uudenlainen toiminta edellyttää 
toimivia ja monikäyttöisiä tilo-
ja, jotka vastaavat toiminnallisiin 
tarpeisiin myös vuosikymmenien 
kuluttua. Tuki- ja osaamiskeskus 
tarvitsee toimiakseen asianmu-
kaiset tilat, joiden sijoittuminen 
osaksi kasvavaa kaupunkiraken-
netta luo hyvät edellytykset inte-
groitujen palvelujen toteuttami-
seen. Palvelujen organisoinnissa 
korostuu asiakaslähtöisyys ja saa-
vutettavuus sekä valmistautumi-
nen sote-uudistukseen.

Teksti: Katja Valkama

ARKKITEHTITOIMISTO
JÄÄSKELÄINENHAVAINNEKUVA 19.5.2016

ESKOO TUKI- JA OSAAMISKESKUS
LASTENTALO II

 Lastentalolta on suojaisa kävelyreitti
 Kaukonpolkua pitkin vaikka 
 Niittyvillan koululle ja Terapiatalolle.
 Lastentalon laajennus on merkitty
 kuvaan tummemmalla. 
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Tutkimusta & osaamista

Tutkimusta 
ja uutta 
osaamista
TUTKI-hanke toi uusinta tietoa 
käytännön työhön

E skoon toimintaa kehitetään jatkuvasti mm. erilaisten tutkimus-
hankkeiden kautta. Viime vuonna TUTKI-hankkeessa lisättiin eri-

tyisosaamista soveltamalla neurokognitiivista käyttäytymisanalyysia 
käytännön työhön. Joulukuussa 2016 järjestetty päätösseminaari ke-
räsi ison joukon alan asiantuntijoita kuulemaan projektin tuloksista ja 
uusista toimintamalleista. Keskeistä antia seminaarissa olivat henkilö-
kunnan kokemukset neurokognitiivisen käyttäytymisanalyysin sovel-
tamisesta käytännön työhön Eskoossa sekä koulutukseen myös osallis-
tuneessa Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirissä. Tutkimusjohtaja, PsT 
Tero Timonen kiteytti ydinajatuksen TUTKI-hankkeen päätösseminaa-
rissa näin: ”Tärkeintä on nähdä ihminen vamman, diagnoosin ja kaiken 
analysoinnin takana. Suurin vamma yhteiskunnassamme on valitetta-
vasti asennevamma.”

Toimintoja kehitettiin NERO-koulutuksen kautta. Koulutuksen 
osa-alueita olivat muun muassa lapsen kehityspolku, nuorten ja aikuis-
ten neuropsykiatriset ongelmat, näyttöön perustuvat arviointi- ja kun-
toutusmenetelmät eri ikävaiheissa sekä neuro-kognitiivinen käyttäyty-
misanalyysi.

Seminaarin aineistot on julkaistu Eskoon verkkosivuilla.

E skoon Pikkupihlajan eli kuuden lapsen asu-
misyksikön henkilökunta innostui TUT-

KI-projektin ansiosta kehittämään omia toimin-
tatapojaan suunnitelmallisesti lapset ja heidän 
lähipiirinsä huomioiden. Uuden tiedon ja osaa-
misen myötä myös henkilökunnan omat asen-
teet ovat muuttuneet.

 Eskoon palveluyksikön esimiehen 
 Maarit Vinnin mukaan 
 henkilökohtaisen avustajan 
 käyttäminen mahdollistaa 
 vammaiselle henkilölle niin tavallisen 
 elämän kuin mahdollista. 

Koulutus innostaa käytännön työssä

Toiminnanohjaaja Johanna Alarenko piti pro-
jektia onnistuneena: ”Käyttäytymisanalyysi 
on hyvä malli, josta löytyy ratkaisuehdotuksia 
eri tilanteisiin. Meillä on alettu etsiä ratkaisuja 
entistä avoimemmin keskustellen. Roolit ovat 
selkeytyneet; omahoitajan rooli on vahvistu-
nut ja ymmärrys ja arvostus toista työntekijää 
kohtaan on kasvanut entisestään.”
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Kompassi käyttöön

Osaamista vietiin eteenpäin Kompassi-verkko-ohjel-
man ja ICF-toimintakykymittariston käyttöönottami-

sella sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian menetel-
mien (HOT) opiskelulla. Tuulentuvan mielenterveysyksikön 
tutkimus- ja kuntoutusjaksot alettiin toteuttaa käyttäyty-
misanalyysin pohjalta. Kaarisillassa käynnistyneessä Kult-
tuuripaja-toiminnassa selvitettiin, mikä osallistujille on 
elämässä tärkeää ja merkityksellistä.

Uusia avustajia 
valmistui 
joulukuussa

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on 
kouluttanut henkilökohtaisia 

avustajia jo vuosia. Viime joulu-
kuussa valmistui 17 uutta avusta-
jaa Lapuan kristillisessä opistossa 
pidetyltä kurssilta. Opiskelijat tu-
levat kursseille ympäri maakun-
taa ja kauempaakin, sillä vastaavia 
koulutuksia on Suomessa tarjolla 
vain vähän.

Etelä-Pohjanmaalla on noin 400–
500 henkilökohtaista avustajaa. 
Avustajien tarve kasvaa muun 
muassa vammaisten laitoshoidon 
purkamisen seurauksena.

Henkilökohtaisen avun keskus 
Opus Eskoo auttaa työnantajia 
rekrytoinneissa. Työnantajana 
toimii vammainen henkilö. Hen-
kilökohtaiset avustajat avustavat 
vammaista henkilöä arjen asiois-
sa, esimerkiksi kodinhoidossa, pe-
seytymisessä, asioinnissa ja har-
rastuksissa.
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Eskoo mediassa 2016

20.1.
Ilkka: Lastentalo on 
viimeistelty koti

01/2016 

Lakeuden Risti 
-lehti: Eskoo kutsuu 
Selkokirkkoon

31.1.
Ilkka: Eskoo pyysi 
Kuntaliiton lausuntoa 
laskutuksesta

15.2.
Ilkka: Opintiellä kohti 
omaa elämää

25.2.
Ilkka: Selkokielen 
maailmaan pääsee 
kaikilla aisteilla

19.3.
Ilkka: Eskoon 
kuntayhtymälle 
alijäämäinen tilinpäätös

5.4.
Ilkka: Erityisopetukselle 
huipputilat

Mediaseurantaa

Kuvakaappaukset: 
Digi-Ilkka ja Yle uutiset -sivu
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12.4.
Ilkka: Eskoon 
uudistamisen 
suunnittelu vauhtiin

14.4.
Ilkka: Tuire 
Wuorijärvestä 
kehitysvammaistyön 
pastori

19.4.
Ilkka: Eskoon 
työntekijöiden bändi 
lähtee kisaamaan 
Company Rockiin 

6.6.
Sedu Aikuiskoulutus 
verkossa: 
Oppisopimuksella 
lähihoitajaksi

4.8.
Ilkka: "Omassa 
kodissa asuminen on 
mahdollista ihan kaikille"

6.9.
Ilkka: Kuurolle teatteri 
on kaikkea muuta kuin 
itsestäänselvyys

30.9.
Ilkka: Puhevammaisten 
viikko kutsuu Apilaan
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6.10.
Ylen tv-alueuutiset:
Puhevammaisille tarjolla 
tulkkauspalveluita

7.10.
Yle uutiset verkossa:
Harva puhevammainen 
tietää olevansa 
oikeutettu 
tulkkipalveluun

29.10.
Ilkka: Eskoo investoi 
yhdeksällä miljoonalla

12.11.
Ilkka: Eskoon valtuusto 
haluaa lisäselvitystä 
investoinneista

17.11.
Ilkka: Koivusilta mallina 
muille

21.11.
Yle uutiset verkossa: 
Riitta-Liisa puhuu 
sen mitä Samuli 
ajattelee 
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25.11.
Ilkka Seinäjoki ostaa 
maata Eskoolta 2,6 
miljoonalla

30.11.
Ilkka: Kaupunki ostaa 
Eskoolta maata ja 
kaavoitta sitä asutukselle

4.12.
Ilkka: Eskoon hallitus 
esittää maakaupan 
sopimista 

11.12.
Ilkka: Kuntalaki 
edellyttää 
johtajasopimuksen 
laatimista myös 
kuntayhtymien johtajilta

17.12.
Ilkka: Henkilökohtaisille 
avustajille on jatkuva 
tarve

17.12.
Ilkka: Eskoon 
valtuusto hyväksyi 
tilasuunnitelmat
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