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VAIHERIKAS VUOSI 

skoon sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymän 53. toi-
mintavuosi oli vaiherikas 
vaalivuosi. Seurasimme 

henkeä pidätellen Sote-lainsää-
dännön etenemistä perustuslaki-
valiokuntaan ja sieltä eteenpäin 
kohti uutta valmistelua. Valinnan-
vapaus muotoiltiin uudelleen ja 
tuotiin kuntiin ja kuntayhtymiin 
lausunnolle loppuvuodesta 2017. 
Samaan aikaan koko Sote-uudis-
tuksen toimeenpanoa siirrettiin 
vuodella eteenpäin. 

Kuntayhtymä sai uudet valtuute-
tut ja hallituksen, jotka ryhtyivät 
ripeästi käsittelemään uusittua 
strategiaa ja tavoitteita. Eskoon 
tavoitteena on uudistaa palvelu-
tuotteiden perusta vuoden 2019 al-
kuun. Tämä edellytti vastuualuei-
den johtamisen tehostamista ja 
tukipalveluiden organisoinnin 
valmistelua kohti uutta maakun-
takonsernia. Eskoon viranhaltijat 
ja työntekijät olivat edelleen ak-
tiivisesti mukana molemmissa 
maakunnissa rakentamassa uutta 
maakunnallista tulevaisuutta. Uu-
teen maakuntarakenteeseen liit-
tyvistä kehittämishankkeista mai-
nittakoon LAPE-hanke, jossa Eskoo 
on mukana valtion rahoituksen 
piirissä omalla projektityöntekijäl-
lään kahden vuoden ajan.

Merkittävin toiminnan kehittä-
mispäätös tehtiin uudessa val-
tuustossa marraskuussa, jolloin 
valtuusto päätti lahjoittaa yhdessä 
EPSHP:n ja VSHP:n kanssa yhteen-
sä 825.000 euroa psykologian tut-
kimusryhmään ja lahjoitusprofes-
suuriin EPKY:n kautta Jyväskylän 
yliopiston psykologian laitokselle. 

Tutkimusryhmän ja professuurin 
tavoitteena on kehittää kustannus-
tehokkaita hoitomalleja erityis-
ryhmille, joilla esiintyy haastavia 
kehityksen ja oppimisen vaikeuk-
sia sekä psyykkistä oireilua.  

Toimitusjohtajan katsaus

E

Tavoitteena on 
kehittää uusia 
kustannustehokkaita
hoitomalleja.

Tuki- ja osaamiskeskuksen in-
vestointihankkeen L2-vaiheen 
hankesuunnitelma hyväksyttiin 
tammikuussa ja poikkeamislupa 
investoinnin toteutukselle saatiin 
STM:stä huhtikuun alussa. Poik-
keamisluvan perusteissa on mai-
ninta siitä, että investointi palve-
lee koko nykyistä toiminta-aluetta 

eli tulevaisuuden kahta pohja-
laismaakuntaa. Muista investoin-
neista mainittakoon Lastentalon 
II-vaiheen valmistuminen ja Pää-
kujan palveluyksikön investoin-
nin aloitus. Toiminnallisesti hyvin 
merkittävä oli myös Risuviidan 
autismiyksikön valmistuminen ja 
käynnistyminen syksyllä 2017. 

Kaavoitus eteni maakauppojen 
myötä niin, että Seinäjoen kau-
punki vahvisti kuntayhtymän 
omistukseen jääneet tontit asema-
kaavassaan marraskuussa 2017. 
Tämä vahvisti ja mahdollisti lopul-
lisesti suunniteltujen investointi-
en toteuttamisen ja koko kaupun-
ginosan tulevan kehittämisen. 

Kuntayhtymän tilinpäätös oli 
414.000 euroa alijäämäinen. Suo-
ritehintoja oli korotettu vuodesta 
2016 hyvin maltillisesti vain 0.7 %. 
Kuntayhtymän pitkän aikavälin 
vakaa talous ja vanhojen kiinteis-
töjen myynti helpottivat kuntayh-
tymän alijäämäistä tilinpäätöstä. 
Investointien määrä oli yhteensä 
3,7 miljoonaa.

Yhteistyö uusien päättäjien, joh-
don ja henkilöstön kanssa alkoi 
erittäin hyvin. Saimme vietyä toi-
minnan kehittämistä eteenpäin 
kohti uusia maakuntarakenteita 
tavoitteiden mukaisesti. Lämmin 
kiitos taas teille kaikille, jotka olit-
te vuonna 2017 rakentamassa uut-
ta sisältöä Tuki- ja osaamiskeskus 
Eskoon brändin alla.

Jouni Nummi,
sosiaalineuvos
kuntayhtymän johtaja
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Tuki- ja osaamiskeskus 
Eskoo on erityistä 
tukea tarvitsevien 
henkilöiden yksilöllisten 
palvelutarpeiden 
osaava arvioija, tukija ja 
palvelujen tuottaja.

TOIMINTA-AJATUS

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

•	 Yksilölähtöisyys ja osallisuus
•	 Vahva toimija kumppanuus- 

ja kehittämisverkostoissa
•	 Vuorovaikutus kuntien kanssa

koon yksilöllisiä palveluja lähdet-
tiin muotoilemaan syyskuussa 2017. 
Eskoossa aloitti tuolloin työnsä erityis-
palvelujen johtaja Mervi Huttula, ja 

palvelumuotoiluun ryhdyttiin hänen johdol-
laan. Tavoitteena on, että Eskoon palvelutuottei-
den perusta on uudistettu vuoden 2019 alkuun 
mennessä.

Asiakaslähtöisen palvelujen kuvaamiseen ja 
prosessien uudistamiseen valittiin ICF-viiteke-
hys. ICF (International Classification of Functio-
ning, Disability and Health) on kansainvälinen 
WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja 
terveyden luokitus. 

Palvelumuotoilun toteuttamissuunnitelma laa-
dittiin syksyn aikana. Kehitystyöhön lähdettiin 
asiakaskuulemisten avulla. 

Maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun 
osallistui useita Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon 
edustajia kaikilla sote-uudistuksen foorumeilla. 
Eskoo oli mukana Etelä-Pohjanmaan lisäksi 
myös joissakin Pohjanmaan maakunnan val-
mistelu- ja työryhmissä. Eskoon edustajat ovat 
muun muassa pitäneet yllä asiakasnäkökulmaa 
tulevissa rakenteissa.

Eskoo hakeutui edelleen aktiivisesti moniin ver-
kostoihin. Yhteistyöverkostoissa mietittiin mah-
dollisia uusia yhteistoimintamalleja. Älykkäissä 
verkostoissa kehitetäänkin muun muassa uusia 
poikkihallinnollisia palvelutuotteita.

E
Yksi Eskoon palvelujen käyttäjien toimintaky-
kyyn liittyvä yhteistyöverkosto on Etelä-Poh-
janmaan monialainen työllistymistä edistävä 
yhteispalvelu (TYP). TYP on Etelä-Pohjanmaan 
kuntien ja kuntayhtymien, Etelä-Pohjanmaan 
TE-toimiston ja Kelan keskisen vakuutuspiirin 
yhteistyöverkosto. 

TYP tukee asiakkaiden työllistymistä tarjo-
amalla  heidän palvelutarpeensa mukaisia 
kuntien sosiaali- ja terveyspalveluita, julkisia 
työvoima- ja yrityspalveluja ja Kelan kuntou-
tuspalveluja. Eskoossa alettiin valmistautua 
siihen, että uudistilojen käyttöönottovaiheessa 
Café-palveluita ja muita tukipalveluita voidaan 
tuottaa työtoimintana ja asiakkaiden työval-
mennuksena. 

Yksilöllistä elämää tukevien palvelujen ja asumi-
sen kehittämiseen on investoitu merkittävästi. 
Isoja hankkeita olivat esimerkiksi Lastentalo 
II:n eli Kotopihlajan sekä autistisille henkilöille 
tarkoitetun Risuviidan uuden asumisyksikön 
valmistuminen.

Yksilölliset 
palvelut

 Mervi Huttula käynnisti Eskoossa 
 palvelumuotoilun. Asiakaskuulemiset 
 pääsivät vauhtiin jo syksyn aikana. 

K
u

va: Tim
o

 A
alto
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Palvelumuotoilu 
käynnistyi 
asiakaskuulemisilla

Eskoon palvelumuotoilu sai heti 
alkusyksystä vauhtia, kun eri-

tyispalvelujen johtaja Mervi Hut-
tula käynnisti Eskoon asiakaskuu-
lemiset.

Ensimmäiset kuulemiset toteu-
tettiin sisäisissä käyttäjäryhmis-
sä, joita ovat sekä henkilöstö että 
palveluiden käyttäjät, asiakkaat 
ja asukkaat. Kartoituksen avulla 
saatiin vahvistusta siihen, että yk-
silöllisiä palveluja on avattava asi-
akkaille aiempaa selvemmin. Jotta 
asiakkaat löytävät tarvitseman-
sa palvelut nykyistä helpommin, 
niistä viestimistä on uudistettava.

– Aluksi saimme yksittäisiä toi-
veita ja aloitteita. Eskoon palve-
lut on koettu hyviksi, ja palaute 
painottuikin hyvien käytäntöjen 
toteamiseen. Korjaavaa palautet-
ta emme tässä vaiheessa saaneet, 
Mervi Huttula toteaa. Ulkoiset 
kuulemiset jätettiin seuraavaan 
vuoteen. 

Asiakaskuulemisten lisäksi Eskoon 
asiantuntijapalveluista vastaavat 
kartoittivat aktiivisesti kysyntää ja 
käyttäjien palvelutarpeita.
 

– Teimme tätä laajalla rintamalla. 
Saimme tärkeää pohjatietoa sii-
tä, minne palvelumuotoilun pai-
nopistettä kannattaa ohjata. Tun-
nistimme myös katveessa olevat 
palvelut suhteessa kentällä oleviin 
palveluihin. 

Yksittäisiä tuotteita syntyi jo syk-
syllä yhteistyötapaamisten tulok-
sena, ja näiden tuotteistamiselle 
saatiin konkreettinen pohja. Pää-
tös projektiluontoisten palvelu-
muotoilun työryhmien perustami-
sesta tehtiin myös syksyn aikana.

Projektipäällikkö Maarit Vinni:     
Opus Eskoo koulutti ja rekrytoi henkilökohtaisia avustajia

O pus Eskoo auttaa järjestämään vaikeasti vammaiselle ihmiselle 
vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista tukea ja apua. Ku-

luneena vuotena ohjauksessa ja neuvonnassa teimme yhteistyötä työn-
antajien ja työntekijöiden kanssa työsuhteen moninaisissa tilanteissa. 

Pohdimme myös peruskysymyksiä: mitä henkilökohtainen apu on ja mi-
ten itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus siihen liittyvät.

Avustajien rekrytointi onnistui pääosin sujuvasti. Yhteistyö TE-toimiston 
kanssa ja osallistumiset rekrytointimessuille lisäsivät henkilökohtaisen 
avustajan työn tunnettuutta. Lisäksi järjestimme henkilökohtaisen avus-
tajan kurssin Seurakuntaopiston Lapuan kampuksella (entinen Lapuan 
Kristillinen opisto). Kurssilta valmistui kymmenkunta osaajaa, joista osa 
jo työskenteli henkilökohtaisena avustajana ja osa lähti kurssin jälkeen 
hakemaan henkilökohtaisen avustajan työtä.

Raportoimme asiakaskontaktien määrän vuosittain THL:lle. Saimme 
tilastoiduksi 23 asiakaskontaktia/päivä vuonna 2017. Vaikka kaikkia 
kontakteja emme päivän mittaan pysty tilastoimaan, luvuista saa käsi-
tyksen asiakastyön suuresta määrästä ja käyttäjien tarpeista. Kuntien 
sosiaalityöntekijät ilmaisivatkin toiveensa Opuksen asiakastyön lisäre-
sursseista. Palveluiden tarve ja kysyntä ovat edelleen kasvussa.

4195
puhelua

5533
yhteydenottoa

260
kotikäyntiä 

asiakkaan luona

1193
rekrytointiapua

1759
vammaisen 
työnantajan 

yhteydenottoa

3126
neuvonta- ja 
ohjauskertaa

159
uutta kontaktia

OPUS 
ESkOO 
VUOnnA 
2017

Eskoon tulkkauspalvelut kelan tulkkilistalla

Tulkkauspalveluiden järjestämisvastuu on Kelalla. Tieto Eskoon tulk-
kauspalvelujen hyväksymisestä Kelan tulkkilistalle saatiin syyskuus-

sa. Eskoon tulkkauspalvelujen tulkit toimivat siis Kelan toimeksiannosta.
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T uki- ja osaamiskeskus Eskoon 
Lastentalo II:n eli Kotopihlajan 

harjannostajaisia juhlittiin Es-
koon alueella Seinäjoella maalis-
kuun lopulla. Talo valmistui käyt-
tövalmiiksi elokuussa. Uusi talo 
kytkettiin Lastentalo I Pikkupihla-
jaan, jossa on asunut tammikuus-
ta 2016 alkaen kuusi lasta.

Kotopihlaja on tarkoitettu lyhyt- ai-
kaiseen huolenpitoon lapsille ja 
nuorille. Kotopihlajassa on 4 huo-
netta alle 12-vuotiaille, 4 huonet-
ta yli 12-vuotiaille sekä 2 huonetta 
kahdelle muulle lapselle tai nuorel-
le, jotka tarvitsevat erityistä huolen-
pitoa lyhytaikaisen jakson aikana. 

Työntekijät ja Eskoon asiantunti-
jat olivat mukana talon suunnitte-
lutyössä. Suunnittelussa on otettu 
huomioon lasten ikä ja yksilölliset 
tarpeet, ajanmukaiset esteettö-
myysvaatimukset ja muunnelta-
vuus. Esimerkiksi ikkunat ulot-
tuvat yleisissä tiloissa maahan 
saakka. Näin pyörätuolissa istuva 
lapsi voi nähdä ulos. 

TARVETTA  lYhYTAIKAISEEN 
hUOlENpITOON
Jäsenkuntamme ovat ilmaisseet 
tarvitsevansa jatkossakin moni-
vammaisten lasten ja haastavasti 
käyttäytyvien lasten ja nuorten ly-
hytaikaista huolenpitoa. Noin 40 
perheen lapset tai nuoret käyttä-
vät taloa yksilöllisen tarpeen mu-
kaisesti kolmesta päivästä kah-
teen viikkoon kuukaudessa. 

Kotopihlajassa olevilla lapsilla ja 
nuorilla on erilaisia diagnoose-
ja. Kotopihlajan esimiehen Tiina 
Kuivamäen mukaan tärkeintä on 
tunnistaa kunkin lapsen omat tar-
peet ja tarjota hänelle yksilöllistä 
apua ja hoitoa. Myös koko perheen 
huomioiminen ja heidän tarpei-
densa tunnistaminen on tärkeää.

VARAVOIMAA KOKO pERhEEllE
Vammaispalvelujen johtajan Mar-
jut Mäki-Torkon mukaan vam-
maisen lapsen tulee saada nauttia 
täysipainoisesta ja hyvästä elä-
mästä. Siihen sisältyy myös leik-
kiä ja vapaa-ajan toimintaa, niin 
kuin jokaisen lapsen kehitykseen 
kuuluu. Vammainen lapsi on aina 
ensisijaisesti lapsi ja sitten vasta 
erityistä tukea tarvitseva. 

– Säännöllinen, lyhytaikainen huo-
lenpito tuo varavoimaa perheiden 
jaksamiseen sekä lapsen kasvun, 
kehityksen ja kuntoutuksen tuke-
miseen. Näin voidaan tukea lap-
sen tai nuoren kasvamista omassa 
lähiyhteisössään oman perheensä 
kanssa.

Tiivis yhteistyö kuntien sosiaali-
työntekijöiden sekä Eskoon omien 
sosiaalityöntekijöiden kanssa ta-
kaa lapsille parhaan mahdollisen 
hoidon. Pitkään jatkunut yhteis-
työ maakunnan koulujen ja opet-
tajien kanssa tarjoaa lapsille ja 
nuorille mahdollisuuden koulu-
tehtävien suorittamiseen myös pi-
demmillä hoitojaksoilla.

Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas

Lapsille valmistui 
kodikas kotopihlaja

– Tuki ja osaamiskeskuksen alueella 
on myös Niittyvillan koulu ja Aisti-
keskus Sateenkaari. Lyhytaikaista 
huolenpitoa tarvitsevat lapset tar-
vitsevat säännöllisesti eri alojen 
asiantuntijoita hyvään kasvuun, 
hoitoon ja kuntoutukseen. Lasten-
talo II on ollut hyvä rakentaa Tuki- 
ja osaamiskeskuksen alueelle, Mar-
jut Mäki-Torkko toteaa.

kuvat: Timo Aalto ja Iina Åman

1.
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1. Lastentalo 
Kotopihlajan 
harjakaisissa oli 
sydämellinen tunnelma.

2. Ella Riskumäki nautti 
syyslomaviikollaan 
lekotteluhetkestä 
Natasha Lahti-Viidan 
hoivissa.

2.
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Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas

Risuviita toi oman 
kodin rauhan 

Seinäjoen Kasperin asuinalueelle valmistui 
elokuussa 2017 Risuviidan asumisyksikkö 

yhdeksälle autismin kirjon henkilölle. Asuk-
kaat muuttivat koteihinsa syyskuussa. Muut-
to Risuviitaan oli asukkaiden tiedossa jo pari 
vuotta etukäteen. Sopeutumista edesauttoi hy-
vin suunniteltu muuttovalmennus. 

Kaikki yksikön tilat on suunniteltu autismikir-
jon henkilöiden elämänlaatua ajatellen. Suo-
jaisalla sisäpihalla on erillistalo, jossa on kaksi 
tuetun asumisen asiakkaille tarkoitettua huo-
neistoa. Seitsemän asukasta asuu vastavalmis-
tuneen, tavallisen kerrostalon ensimmäises-
sä kerroksessa, kukin omassa huoneistossaan. 
Yksikössä on lisäksi yhteisiä oleskelutiloja, sau-
na sekä henkilökunnan työtilaa. 

Eskoo järjesti muuttovalmennuksen muuttajil-
le, henkilökunnalle ja läheisille. Arjen kysymyk-
siä ratkomaan perustettiin moniammatillinen 
tukitiimi, jossa toimivat autismikuntoutus-
ohjaaja, psykologi, puheterapeutti ja muutto-
valmentaja. Vuorovaikutukseen saatiin apua 
Opus Eskoon kommunikaatio- ja tulkkipalve-
luista. 

UUSI ARKI RAUhOITTI ElÄMÄN
Risuviidalla asukkaiden yksilöllisyys huomioi-
daan syvemmin kuin koskaan aikaisemmin. 

Yksilöllisen elämän madollistavat onnistu-
neet tilat, viihtyisä ympäristö ja ennen kaikkea 
oman kodin yksityisyys. Jokainen on kalusta-
nut kotinsa makunsa mukaan.

1.
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1. Risuviidan asukas Niko Jaskari on sisustanut kotinsa oman 
maun mukaan. Vierailulle tulleet sisaret Sofi ja Sara viihtyivät 
Nikon keittiössä. 

2. Sevas Kodit Oy:n toimitusjohtaja Jukka Penttilä ja 
kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi allekirjoittivat syyskuun 
alussa vuokrasopimuksen Eskoon käyttöön tulevista huoneistoista 
ja muista tiloista Risuviita 6:ssa.

3. – Tätä on odotettu. Saamme luoda Risuviitaan alusta asti 
asukkaiden omaa kulttuuria. Sitä tukee yksikkömme kokeileva 
työkulttuuri, ohjaaja Marita Harju iloitsi syksyllä.

Yksikön materiaalit ovat puuta ja rauhallisia 
sävyjä. Himmentimillä säädetään valon mää-
rää sopivaksi. Ulkoa tuleva liika auringonvalo 
tai lumen kirkkaus torjutaan kaihtimien avul-
la. Akustiikka vaimentaa äänet ja poistaa kaiun.

Jokaiselle asukkaalle on rakennettu omaehtois-
ta yksilöllistä ohjelmaa. Tuetun asumisen puo-
lella asukas elää hyvinkin itsenäisesti omaa 
elämäänsä. Hän hyödyntää henkilökuntaa 
niissä asioissa, joissa tarvitsee apua ja tukea.

Kaikki tämä on tuonut asukkaille iloa, omatoi-
misuutta ja turvallisuuden tuntua. Hankalat, 
haastavat tilanteet jäivät heti muuton jälkeen 
käytännössä pois.

ESTEETöNTÄ ARKKITEhTUURIA 
Suomessa arvioidaan olevan autismikirjon 
henkilöitä noin 55 000 eli 1 % väestöstä. Tarkoi-
tuksenmukaiset tilat, ympäristöt ja itsenäistä 
asumista tukevat esteettömät ja tekniset rat-
kaisut parantavat merkittävästi autismikirjon 
henkilöiden elämänlaatua ja osallisuutta yh-
teiskunnan toiminnoissa. 

ARAssa syntyi ajatus suunnittelukilpailun jär-
jestämisestä toimivien asumisratkaisujen ke-
hittämiseksi autismikirjon henkilöille. Asian 
valmisteluun osallistuivat ARA, ympäristömi-
nisteriö, Kehitysvammaliitto, autismin asian-
tuntijoita sekä autismikirjon henkilöitä ja hei-
dän läheisiään. Konseptikilpailu päätettiin 
toteuttaa Kotkassa ja Seinäjoella kaupunkien 
osoittamille tonteille. 

Seinäjoella kilpailun järjestivät Sevas Oy, ARA, 
YM, Kehitysvammaliitto, Autismi- ja Asperger-
liitto, SAFA sekä Seinäjoen kaupunki. Kutsu-
kilpailun voitti Lassila Hirvilammi Arkkitehdit 
(nyk. OOPEAA). 

Hanke toteutettiin ARAn myöntämän inves-
tointiavustuksen ja korkotukirahoituksen 
avulla. ARA edellyttää yleisesti, että tuettavat 
asunnot ovat asuttavuudeltaan tarkoituksen-
mukaisia, asuinympäristöltään toimivia sekä 
uudisrakentamis-, ylläpito- ja asumiskustan-
nuksiltaan kohtuullisia.

kuvat: Iina Åman

2.

3.
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Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas

kristiinankaupungissa 
tuulee yhteishenki

Kristiinankaupungissa sijaitseva Merituuli 
tarjoaa yksilökeskeiseen elämänsuunnit-

teluun perustuvaa asumispalvelua 13 suomen-
kieliselle kehitysvammaiselle aikuiselle Suu-
pohjan alueella. 

Suurin osa Merituulen asukkaista käy arki-
päivisin työ- ja päivätoiminnassa läheisessä 
Suupohjan toimintakeskuksessa. Keskukseen 
asiakkaita tulee myös Isojoelta, Karijoelta, Teu-
valta ja Närpiöstä.

Naapurissa sijaitsee ruotsinkielisen Kårkullan 
kuntayhtymän asumisyksikkö ja päivätoimin-
takeskus. Erikoisjärjestelyjen avulla jotkut asi-
akkaat voivat hyödyntää molempien yksiköi-
den palveluja.

kuvat: Timo Aalto
 

Pietarsaaressa koti tuo 
rauhaa ja Veturi rytmiä

P ietarsaaren Kotilinnassa asuu 14 aikuista 
asukasta, joista osa on autismikirjon hen-

kilöitä. Kodin välittömässä läheisyydessä sijait-
see Päivätoimintakeskus Veturi. 

Autismikirjon henkilöitä ajatellen Kotilinnaan 
ja Veturiin on valittu levolliset sisustusvärit ja 
vaaleita puupintoja. Veturissa on kaksi ääni-
eristettyä huonetta ja mahdollisuus vetäytyä 
valkoisen huoneen rauhaan. 

Kotilinnassa on lisäksi intervalliasumiseen tar-
koitettu viihtyisä huoneisto lapsille ja nuorille. Se 
tarjoaa läheisille mahdollisuuden vapaapäiviin.

Asiakkailla on mahdollisuus toimia aktiivisesti, 
tehdä töitä ja toteuttaa itseään. 

kuvat: Timo Aalto

1.-2. Päivi Varsamäki 
ja Raimo Hirvonen 
purkivat ja lajittelivat 
GSM-asemia.

3. Isolla joukolla 
osallistuttiin Mun on 
hyvä olla (MOHO) 

-kurssille. Luennolla 
muisteltiin, onko tullut 
syödyksi ylimääräisiä 
herkkuja viikon aikana. 
Muutama tunnustuksen 
sana irtosi. Kuvassa 
kurssilaisia.

Normipäivä Veturissa: 
käsitöitä ja päiväkirjan 
pitoa. 

1. 2.

3.
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Arjen taidot vahvistuvat kaarisillassa 

Erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö Kaarisillan asiakkaat opis-
kelevat, harrastavat ja vahvistavat arjen taitojaan. Näin asiakas voi 

osallistua kansalaisena yhteiskunnan elämään. 

Erityiskoulutusryhmässä koulutus kestää 1–3 vuotta. Ryhmään voivat 
hakeutua peruskoulunsa päättäneet tai muuten koulumaista opetusta 
tarvitsevat nuoret ja nuoret aikuiset. 

Kaarisillassa opiskellaan tiedollisia ja taitoaineita, kuten matematiikkaa, 
musiikkia ja kädentaitoja, elämänhallintaa, motorisia taitoja ja liikku-
mista.

Kaarisillan päivätoimintaryhmissä asiakkaat voivat opetella työmene-
telmiä ja kotiaskareita. Kulttuuripaja-toiminta toimii kuntoutuspolkuna 
luovien menetelmien avulla. Asiakas voi harrastaa musiikkia, kuvatai-
detta ja toimittaa vaikkapa Kaarisillan omaa lehteä. Pienten ryhmäko-
kojen ansiosta jokainen voidaan huomioida yksilöllisesti. 

kuvat: Timo AaltoPelisäännöt 
ohjaavat toimintaa 
Tervajoella

Tervajoella Toukorannan asumis-
palveluyksikössä asuu 15 ym-

pärivuorokautista ohjausta, apua 
ja tukea tarvitsevaa kehitysvam-
maista aikuista. Asukkaat käyvät 
arkipäivisin työssä ja opiskele-
massa Koivusillan työ- ja päivätoi-
mintakeskuksessa. 

Koivusillassa on 39 asiakasta Ter-
vajoen lisäksi Vaasasta, Mustasaa-
resta, Laihialta ja Isostakyröstä. 
Osa heistä asuu vanhempien luo-
na, osa itsenäisesti tai muissa pal-
veluyksiköissä.

Yhteisö laatii syksyisin yhteistuu-
min tavoitteet ja kurssitarjotti-
men seuraavaa vuotta varten. Syk-
syn tarjottimella oli Egypti-kurssi, 
autot, kahvi- ja teekurssi, taide-
kurssi, englannin kieli ja lasten-
hoito. Vuoden iso teema oli Suomi 
100 vuotta. Sen myötä käytiin läpi 
erilaisia ammatteja, perinneruo-
kia ja kirjallisuutta.

kuva: Timo Aalto

1. Fillaripajassa oli töitä 
ruuhkaksi asti.

2. Elämäntaitoryhmässä 
käsiteltiin syksyllä 
ihmisen elämänvaiheita.

3. ”Akkaryhmä” valmisti 
koruja joulumyyjäisiin.

 Sanna Välkkilän paperilla 
 räiskyvät syksyn värit. 

1. 2.
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VALTUUSTO 1.8. ALkAEn

Puheenjohtaja 
Matti kuvaja, Seinäjoki 
 
I varapuheenjohtaja 
Tarja Tenkula, Seinäjoki

II varapuheenjohtaja 
hanna Mäkynen, Seinäjoki

Pöytäkirjan pitäjä 
hallintojohtaja

hALLITUS 1.8. ALkAEn
  
Puheenjohtaja
Merja Uusitalo, Kristiinankaupunki

Varapuheenjohtaja 
niina-Maria Mäkinen, Vaasa

Timo Rajala, Seinäjoki
kauko Ukonmäki, Alajärvi
Minna huhtamäki-kuoppala, Kauhava
Eija Marttila, Kurikka
Mauri kankaanpää, Isojoki
Risto Saharinen, Laihia
Raija kujanpää, Vaasa

Pöytäkirjan pitäjä
hallintojohtaja

kuntayhtymän 
päätöksenteko

Valtuustoon kuului 31 jäsen-
kunnasta 47 jäsentä. Kullakin 

jäsenellä on ollut kokouksessa 
käytettävissä kehitysvammalain 
määräysten mukainen äänimää-
rä, joka määräytyy asianomaisen 
kunnan asukasluvun perusteel-
la. Suurimmat äänimäärät olivat 
Vaasalla (67 ääntä) ja Seinäjoella 
(63 ääntä).

Eskoo järjesti tuttuun tapaan kun-
tien edustajille toukokuussa yhtei-
sen seminaaripäivän. Hallitus ja 
valtuusto kokoontuivat edellisten 
vuosien tapaan. Kevään kuntavaa-
lien jälkeen koolla olivat uusiutu-
neet valtuusto ja hallitus.

Päätöksentekoa

JOhTORYhMÄ 31.8. SAAkkA
 
Kuntayhtymän johtaja 
Jouni nummi, puheenjohtaja
 
Hallintojohtaja 
kaija Metsänranta 
 
Laatupäällikkö 
Eija-Riitta Uusihauta 
 
Vammaispalvelujen johtaja 
Marjut Mäki-Torkko 
 
Asiantuntijapalvelujen esimies 
Ulla Yli-hynnilä 
 
Ylilääkäri 
Juha Leppälä

Talouspäällikkö 
Seija Ylitalo, sihteeri

JOhTORYhMÄ 1.9. ALkAEn
 
Kuntayhtymän johtaja 
Jouni nummi, puheenjohtaja
 
Hallintojohtaja vs. 
Eija-Riitta Uusihauta 
 
Vammaispalvelujen johtaja 
Marjut Mäki-Torkko 

 
Erityispalvelujen johtaja 
Mervi huttula  
 
Ylilääkäri 
Juha Leppälä
 
Talouspäällikkö 
Seija Ylitalo, sihteeri

ERITYIShUOLLOn JOhTORYhMÄ
 
Kuntayhtymän johtaja 
Jouni nummi, puheenjohtaja
 
Ylilääkäri 
Juha Leppälä
 
Vammaispalvelujen johtaja 
Marjut Mäki-Torkko 
 
Psykologi 
Ari-Matti Saari
 
Esittelijät:
Sosiaalityöntekijä 
Ulla Yli-hynnilä, sihteeri
Kuntoutussuunnittelijat

TILInTARkASTUSYhTEISÖ

KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Eskoon hallitus yhteiskuvassa. 
Edessä: Hanna Mäkynen, Tarja Tenkula, Matti Kuvaja, Merja Uusitalo ja Niina-Maria Mäkinen.

Takana: Kauko Ukonmäki, Risto Saharinen, Eija Marttila, Minna Huhtamäki-Kuoppala, 
Jouni Nummi (esittelijä), Raija Kujanpää, Mauri Kankaanpää, Eija-Riitta Uusihauta 

(pöytäkirjanpitäjä). Kuvasta puuttuu Timo Rajala.

ESkOOn SOSIAALIPALVELUJEn kUnTAYhTYMÄn 
PÄÄTÖkSEnTEkIJÄT JA ORGAnISAATIOn JOhTO
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Eskoon uusi valtuusto 
aloitti työnsä

Eskoon uusi valtuusto kokoontui ensimmäistä kertaa   
Terapiatalon salissa elokuun 25. päivänä. Koolla oli sekä 

vanhoja tuttuja valtuutettuja että uusia vaikuttajia 31 poh-
jalaiskunnasta. Kokouksessa valtuuston puheenjohtajaksi 
valittiin Matti Kuvaja, 1. varapuheenjohtajaksi Tarja Ten-
kula ja 2. varapuheenjohtajaksi Hanna Mäkynen. Eskoon 
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Merja Uusitalo ja va-
rapuheenjohtajaksi Niina-Maria Mäkinen.

Sekä valtuuston että hallituksen puheenjohtaja ovat kum-
matkin toimineet samassa luottamustehtävässä jo edellisel-
lä valtuusto- ja hallituskaudella.

 Hanna Mäkynen (vas.), Matti Kuvaja ja Tarja Tenkula 
 johtavat valtuustossa puhetta. 
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•	 Osaava henkilöstö
•	 Hyvä johtaminen 

ja esimiestyö

skoossa on jatkettu  en-
tistä suunnitelmallisem-
man ja tehokkaamman 
henkilöstöhallinnon ke-

hittämistä työntekijöiden osaa-
misen ja työhyvinvoinnin ke-
hittämiseksi. Työkykyä tuetaan 
muun muassa aktiivisen tuen 
mallin mukaisesti.

Henkilöstön keskimääräiset sai-
rauspoissaolot vähenivät edel-
lisestä vuodesta ja olivat kes-
kimäärin 16,6 kalenteripäivää 
henkilötyövuotta kohti. Edelli-
seen vuoteen verrattuna poissa-
olot vähenivät 7 %.

Henkilötyövuodella tarkoitetaan 
vuoden aikana tehtyjä työtun-
teja. Tunnit on muutettu täyttä 
työaikaa tekevän henkilön työpa-
nokseksi, johon sisältyvät kaikki 
palkalliset työlomat. Henkilötyö-
vuosien määrä kuvaa työvahvuut-
ta koko vuoden ajalta.

Kuntayhtymässä oli kuluneena 
vuonna suureen kokoonsa näh-
den erittäin vähän ennenaikaisia 
eläköitymisiä.
 
Toimintavuoden lopulla kehitys-
keskustelumenetelmää alettiin 

kehittää ryhmäkehityskeskuste-
lujen muotoon. Työ Eskoossa on 
paljolti tiimi- ja ryhmätyötä, jol-
loin tavoitteetkin kohdistuvat 
ryhmien eivätkä yksilöiden työ-
hön. Ryhmäkeskustelut säästävät 
myös kehityskeskusteluihin käy-
tettävää työaikaa. 

lAITOShOIdON hAJAUTTAMINEN 
TOI SISÄISIÄ SIIRTOJA
Laitoshoidon hajauttaminen jat-
kui toimintavuonna, kun Risu-
viidan palveluyksikkö aloitti toi-
mintansa ja laitososasto Neliapila 
lakkautettiin. Henkilöstö järjes-
teltiin sisäisin siirroin. 

Laitoshoidon hajauttamisen tu-
kemiseksi on kuntayhtymässä 
koulutettu henkilökuntaa yksi-
lölliseen elämänsuunnitteluun. 
Vuosina 2016–2017 koulutettiin 
kaksi sisäistä yksilöllisen elämän-
suunnittelun valmentajaa, joiden 
tehtävä on ylläpitää, kehittää ja 
perehdyttää asukkaiden yksilöl-
listä elämänsuunnittelua.

hENKIlöSTö lÄhTI AKTIIVISESTI 
OpISKElEMAAN 
Syksyllä 2017 suunniteltiin vuo-
sille 2018 - 2019 mittava kou-
lutuskokonaisuus yhteistyössä 
Sedun kanssa. Oppisopimuksena 
toteutettava koulutus on tarkoi-
tettu sekä lisäämään ammatillis-
ta osaamista ja valmiuksia että 

E

Osaaminen
ja työhyvinvointi

Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas

kehittämään ja uudistamaan Es-
koon toimintaa. Johtamisen ja 
tuotekehittäjän erikoisammat-
titutkintoihin tähtäävään kou-
lutukseen oli lähdössä noin 25 
työntekijää. Mielenterveys- ja 
päihdetyön erikoisammattitut-
kintoa lähti tavoittelemaan noin 
30 työntekijää. 

YhTEISTOIMINTAA hYVÄKSI 
KOETUllA VUOROVEdOllA
Eskoon yhteistyötoimikuntaan 
kuului 14 jäsentä, joista kuusi edus-
ti työnantajaa ja seitsemän työnte-
kijöitä. Yhteistyötoimikunta toimi 
myös kuntayhtymän työsuojelu-
toimikuntana. Puheenjohtajana 
toimii vuorovuosin työnantajan ja 
työntekijöiden edustaja. Toimin-
tavuonna puheenjohtajana toi-
mi työntekijöiden edustaja Maria- 
Liisa Niemelä.

1.  Yhteistyötoimikunnan 
puheenjohtaja, ohjaaja Maria-

Liisa Niemelä kehittää Aistikeskus 
Sateenkaaren toimintaa.

2. Eskoon Sosiaalipalvelujen 
Kuntayhtymän henkilökuntabändi 

Let's Go Boys edusti Eskoota 
Helsingissä Apollo Live Clubilla 
Companyrock-bändikilpailussa.
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132
määräaikaista 

henkilöstöä

371
vakituista 

henkilöstöä

439
kävi koulutuksessa

2,7 %
henkilötyövuosien 

kasvu

1520
henkilöstön 

koulutuspäiviä

458
henkilötyövuodet

ESkOO LUkUInA

1.

2.

K
u

va: Tim
o

 A
alto
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•	 Eskoo asiantuntijana  
ja osaavana tuottajana

•	 Erityistilanteiden hallinta
•	 Viestintä ja asianhallinta ovat 

sähköistä ja ajantasaista

alvelumuotoilu aloitettiin Eskoossa 
syksyllä, ja palvelutuotteiden määrit-
tely ja palveluprosessien kuvausten 
laatiminen saatettiin alkuun. Intraan 

päätettiin avata osio, jonne kerätään palvelu-
muotoilun ja tuotteistamistyön edetessä val-
mistuvat tiedot esimiesten ja henkilökunnan 
hyödynnettäväksi. 

Kinestetiikka ja AVEKKI -tuoteperhettä alet-
tiin uudistaa ja suunnitella syksyn aikana. Es-
koo ja Suomen Kinestetiikkayhdistys ry val-
mistelivat yhteistyösopimusta kumppanuuden 
syventämiseksi. Kinestetiikan toimintamallia 
vammaispalveluissa kehitetään henkilöstön 
johdonmukaisella kouluttamisella, kehittämis- 
ja tutkimustiedon avulla sekä erilaisten vies-
tintäkanavien kautta. Laajamittaiset toistuvat 
koulutukset tuotetaan tulevaisuudessa simu-
laatioiden ja asiakastilanteiden reflektoinnin 
avulla.

Sopimuslähtöiset
palvelut

Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas

P

Eskoon ”Suuri Sali” nosti keskiöön 
asiakkaan palvelutarpeisiin 
vastaamisen

Monipuolinen osallistujajoukko kokoontui lokakuussa 
valtuuston puheenjohtajiston ja hallituksen johdolla 

tiivistämään ajatuksia Eskoon strategiaa ja talousarviota 
varten. Asioita ristivalotettiin monipuolisen osallistujajou-
kon voimin. Hallitus ja valtuuston puheenjohtajisto, yh-
teistyötoimikunta, asiakasneuvosto, yksiköiden esimiehet 
ja johtoryhmä olivat kaikki edustettuna tilaisuudessa. Ete-
lä-Pohjanmaan maakuntajohtaja Asko Peltola avasi maa-
kuntauudistuksen taustoja ja pohti niitä eväitä, joilla on 
mahdollista pärjätä ja menestyä tulevaisuudessa.

Eskoon hallituksen puheenjohtaja Merja Uusitalo pohti se-
minaarin avauspuheenvuorossaan Eskoon roolia sote-Suo-
messa. 

– Meidän tehtävämme on pitää huolta, että vammaisten elä-
mä on elämisen arvoista. Haluamme pitää huolen siitä, että 
pohjalaismaakunnissa on riittävästi laadukkaita vammais-
palveluita, että ei tarvitse lähteä hakemaan muualta sitä, 
mihin täällä on jo valmis osaaminen. 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi johdatti seminaariin 
osallistujia perusteelliseen ajatteluun.

– On välttämätöntä, että palvelumme kehittyvät edelleen 
kohti aitoa asiakaslähtöisyyttä, ja että ne sopivat entistäkin 
paremmin maakuntien tuleviin palvelutarpeisiin. Palvelu-
jemme perusta on arvojemme mukaisessa toiminnassa: ih-
misarvon kunnioittamisessa, vastuullisuudessa ja uudistu-
miskyvyssä.
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LAPE-hanke 
hoitopolkujen uudistajana

Eskoo on osallistunut hallituksen LAPE-kärkihankkee-
seen eli Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. 

Palveluverkko lasten ja nuorten neuropsykiatrisissa häiri-
öissä -hanke ja Etelä-Pohjanmaan LAPE-sote-työskentely 
ylipäätään on edistynyt hyvin. Tavoitteena ovat nykyistä 
lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannus-
tehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä 
toimintakulttuurin uudistaminen.

Eskoon LAPE-hankkeen projektityöntekijä Heidi Pakkala 
toteaa, että hanke on saanut sote-alan eri toimijat tosissaan 
miettimään, miten lapsi- ja perhelähtöiset palvelut tulisi 
maakunnassa toteuttaa ja millaisia muutoksia prosesseihin 
ja toimintatapoihin tulisi tehdä. 

Eskoossa käynnistettiin palveluiden ja hoitopolkujen uudis-
taminen:

•	 Hankkeen ajatusmaailmaa ja sisältöjä tuodaan 
osaksi lasten, nuorten ja perheiden palveluita 
asiantuntijapalveluissa, lasten tilapäisessä ja 
pitkäaikaisessa hoidossa sekä lastensuojelun 
laitoshoidossa. 

•	 Esimiesten ja työntekijöiden osaamista vahvistetaan 
ottamalla käyttöön THL:n julkaisema Luo luottamusta, 
suojele lasta -verkkokoulutusohjelma, jossa käsitellään 
mm. vuorovaikutuksen ja oikeanlaisen kohtaamisen 
merkitystä.

•	 LAPE-muutostyön perhehoidon työryhmissä fokuksena 
on perhehoidon käytäntöjen yhtenäistäminen ja 
perhehoidon sisällön kehittäminen.   

Maakunnallisessa LAPE-hankkeessa kokeillaan hallintora-
jat ylittäviä toimintatapoja ja menetelmiä. Tavoitteena on 
saada aikaiseksi yhteinen asiakassuunnitelma, joka kat-
taa kaikki lapsen ja perheen tarvitsemat palvelut ja hoidot. 
Suunnitelmasta käy ilmi asiakkaan kokonaisvaltainen ti-
lanne sekä se, kuka hoitaa ja mitkä ovat vastuut ja tavoitteet. 

Lahjoitusprofessuuri 
hoitomallien 
kehittämiseen

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän 
valtuusto päätti kokouksessaan 17.11., että 

Eskoo tekee 525.000 euron suuruisen kertalah-
joituksen Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyh-
distyksen rahastoon. Yhteistyössä ovat muka-
na Jyväskylän yliopisto sekä Etelä-Pohjanmaan 
ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Molemmat sai-
raanhoitopiirit osallistuvat kumpikin rahoi-
tukseen 175 000 eurolla. Hankkeen kokonais-
rahoitus on 875 000 euroa.

Korkeakouluyhdistys käyttää lahjoitetut varat 
kokonaisuudessaan Jyväskylän yliopiston psy-
kologian professuuriin ja tutkimusryhmään 
vuosina 2018 – 2022.
Lahjoitusprofessuuri on tarkoitettu kustan-
nustehokkaiden hoitomallien kehittämistä 
ja tutkimista varten. Tavoitteena on kehittää 
kuntoutus- ja palvelumalleja asiakasryhmäl-
le, joka tarvitsee vaativaa kuntoutusta ja eri-
tyisosaamista. Työssä keskitytään henkilöihin, 
joilla ilmenee autismin kirjon ongelmia ja mui-
ta neurologisia ongelmia sekä näihin usein liit-
tyviä psykologisia ongelmia ja käyttäytymisen 
haasteita.

Hankkeelta odotetaan uutta, myös kansain-
välisesti kiinnostavaa tutkimustietoa ja jul-
kaisutoiminta. Tietoja hyödynnetään myös 
kuntoutusmenetelmien ja -palvelumallien ke-
hittämisessä ja tutkimisessa ja alan asiantunti-
joiden koulutuksen kehittämisessä.

Lahjoitusprofessuurin käytännön toteutus on 
suunniteltu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan 
korkeakouluyhdistyksen ja Seinäjoen yliopis-
tokeskuksen kanssa. Lahjoitusprofessuurin si-
joituspaikka on Seinäjoki. Tutkimuspoliklinik-
ka sijoitetaan Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon 
tiloihin.
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Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas

Viestinnän strategisista suunta-
viivoista järjestettiin heti alku-

vuodesta 2017 viestintätoimiston 
kehittämä sähköinen, pelillistet-
ty Epeli-kysely. Kysely lähetettiin 
sähköpostitse koko henkilöstölle 
ja lisäksi vielä hallitukselle, val-
tuustolle ja ulkoisille kohderyh-
mille. Vastauksia saatiin erittäin 
runsaasti. 

Sivutuotteena saatiin paljon kom-
mentteja myös johtamisesta, joh-
tamisviestinnästä ja tiedonkulus-
ta. Vastaukset käytiin ajatuksella 
läpi, ja niiden perusteella saatiin 
hyvää pohjaa varsinkin sisäisen 
viestinnän kehittämiseen.

VIESTINTÄÄ KANAVOITIIN 
UUSIIN UOMIIN
Eskoon sidosryhmälehti Eskoos-
sa ilmestyi entiseen tapaan kaksi 
kertaa vuodessa. Viestinnän saa-
vutettavuutta ja esteettömyyt-
tä silmällä pitäen kehitettiin 
paperisen Eskoossa-lehden rin-
nalle Wordpress-alustalla toimi-
va  eskoossa.fi-verkkolehti. 
Verkkolehdellä on mahdollisuus 
saavuttaa laajempi lukijakunta, ja 
lisäksi se mahdollistaa nopean uu-
tisoinnin. Lehti päätettiin inter-
groida Eskoon verkkosivuille siten, 
että siellä ei olisi enää tarvetta päi-
vittää uutisia erikseen. Integrointi 
päätettiin viedä loppuun vuoden 
2018 alkupuolella. 

Eskoon vuosi 2016 -vuosikertomus 
ilmestyi keväällä 2017.

Sisäisen viestinnän pääkanavaksi 
valittiin Intra, minkä vuoksi pää-
tettiin lakkauttaa paperisen Eskoon 
uutiset -tiedotteen tuottaminen.

Talon sisältä yhä useammasta 
yksiköstä saatiin aktiivisia Face-
book-päivittäjiä. Näin tavoite elä-
västä ja ihmisläheisestä tiedo-
tus- ja vuorovaikutuskanavasta 
realisoitui jo hyvin pitkälle.

INTRA SAI KEhITYSRUISKEEN
Epäkäytännölliseksi koettu Intra 
päätettiin uudistaa. Sen sisällön 
suunnittelussa otettiin huomioon 
tiedontarpeet, käytettävyys, läpi-
näkyvyys sekä viestinnän nopeus 
ja ajantasaisuus. Sisällöt jaoteltiin 
uudelleen muun muassa karsi-
malla IMSin ja Intran tietosisältö-
jen päällekkäisyydet. Tähän ryh-
dyttiin syksyllä 2017. 

Uudistuksen toteuttajaksi valit-
tiin Web Tech Design. Samassa 
yhteydessä Intran uudistamiseen 
ja sisäisen viestinnän kehittämi-
seen perustettiin viestintäryhmä, 
jonka vetäjäksi valittiin henkilös-
töassistentti Riikka Stenfors. Vies-
tintäryhmässä jäsennettiin uudel-

Viestintä sai lisää 
sähköisyyttä

leen organisaation asianhallinta 
ja tiedot Intran ja IMSin kesken.

Epeli-kysely antoi vahvistusta myös 
ulkoisen viestinnän kehittämisaja-
tuksille. 

Vuoden mittaan saatiin vahvistus-
ta ajatukselle, että verkkosivut on 
uudistettava palvelujen käyttäjiä 
ajatellen toimivammaksi. Tämä 
jätettiin vielä odottamaan palve-
lumuotoilun sisällön konkretisoi-
tumista.

lOgOlINNUSTA
lEIVOTTIIN hOlgER
Eskoon logon yhteydessä olevaa 
liikemerkkiä päätettiin hyödyn-
tää eri tavoin. Ensimmäinen askel 
oli Vanamon jakotavaraksi muun 
muassa messuille ideoitu linnun 
muotoinen piparkakkumuotti, joka 
saavutti suuren suosion. Muottia 
on tilattu lisää jaettavaksi mainos-
lahjatarpeisiin.
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holger sai siivet

Eskoon asiakkaille, asukkaille ja henkilökunnalle järjestettiin marras-
kuussa kilpailu, jossa etsittiin Eskoon logon linnulle sopivaa nimeä. 

Kilpailuun saatiin 123 mainiota ehdotusta.

Ehdotusten joukosta raati valitsi äänestysten ja monipolvisen keskustelun 
tuloksena linnulle nimeksi HOLGER – tuttavallisesti HOLKERI.

Raati lämpeni nimelle erityisesti siksi, että sillä on mielenkiintoinen ta-
rina, joka on osa eskoolaisten elämää. Nimi oli vieläpä valmiiksi kaksikie-
linen. Voittoisan nimiehdotuksen teki Kristiinankaupungissa toimivan 
Suupohjan toimintakeskuksen väki.

– Nimiajatus syntyi luonnostaan koko porukalla, sillä herra Holger on meil-
lä päivittäisissä jutuissa mukana. Mainitsemme hänestä usein vieraillem-
mekin. Nimi on lähtöisin Suupohjan toimintakeskuksen tiloista eli vanhan 
suomenkielisen ala-asteen käytäviltä ja luokkahuoneista. Siellä asustaa 
hyväntahtoinen ja vaatimaton kummitus, joka tottelee nimeä Holger (tut-
tavallisemmin Holkeri), palveluyksikön esimies Sirpa Bomber valottaa.

Holger on arviolta 110-vuotias. Hän toimi aikanaan kiinteistössä talonmie-
henä huolehtien muun muassa talon lämmittämisestä. 

– Holger pitää edelleen huolta talon käyttäjistä. Kummitusherran ovat näh-
neet ja kokeneet esimerkiksi useimmat ohjaajat ja talonmies. Holger ilmes-
tyy liikkuvana hahmona. Hän on kätevä aiheuttamaan ääniä ja tavaroiden 
mystisiä siirtymiä paikasta toiseen. Kova on mies huokailemaan ja huo-
hottamaankin. Erityisesti Holger viihtyy talon kellarikerroksessa, jossa si-
jaitsevat vessat. 

– Myös uusi tekniikka on Holgerille tuttua. Hän on erikoistunut sulkemaan 
ja avaamaan radioita ja tiskikonetta, mikä sinällään on jo aikamoinen suo-
ritus henkiolennolle. Holger ei ole kaikesta huolimatta ollenkaan pelotta-
va. Hän on hyväntahtoinen henkiolento, jonka läsnäolo vain lisää vanhan 
rakennuksen kodikkuutta ja omaa erityistä omalaatuisuutta, Bomberg va-
kuuttaa.

Lintu-liikemerkki päätettiin herät-
tää myös eloon, ja siihen valjastet-
tiin oman talon väki asiakkaineen 
ja asukkaineen julistamalla nimi-
kilpailu. Kilpailun voittajanimi 
keksittiin Kristiinankaupungissa, 
ja lintu sai nimekseen Holger, tut-
tavallisesti Holkeri. Holgerille on 
sittemmin kehitetty erilaisia hah-
moja, muun muassa talvi-Holger 
joulutervehdyksiin ja Rokkikuk-
ko-Holger kesän Kulttuuripäivien 
tunnukseksi.

MEdIAVIESTINTÄ AJAN TASAllA
Media seurasi Eskoon tapahtumia 
entiseen tapaan ja uutisoi näyttä-
västi merkittävistä uudistuksista, 
muun muassa rakennushankkees-
ta. Eskoolla on vuosien mittaan 
kehitetyt hyvät ja toimivat medi-
asuhteet, joita vahvistettiin muun 
muassa yhteistyökeskusteluin.

Mediaviestinnän vahvistukseksi 
päätettiin ottaa käyttöön Postivii-
dakko- jakelujärjestelmä.

Ylhäällä: Lasten- ja nuortenkoti 
Vanamon kanssa kehitettiin tirpasta 
piparkakkumuotti.

Holger nousi siivilleen ja 
on mukana eskoolaisten 
elämänmenossa.
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Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus valitsi 
perjantaina 29.9.2017 uuden Tuki- ja osaamiskeskuksen 

rakennusurakoitsijaksi Lemminkäinen Talo Oy:n, joka jätti 
määräaikaan mennessä edullisimman tarjouksen, 9,2 mil-
joonaa euroa. Hanke toteutetaan jaettuina urakoina. 

Tuki- ja osaamiskeskuksen suunnittelijana toimii Arkkiteh-
dit Siistonen Oy. Tilojen suunnittelussa painottuu muun-
neltavuus ja monikäyttöisyys. Tarkoitus on rakentaa tilat, 
jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin myös vuosikymme-
nien kuluttua. 

Kaupungilta saatiin rakennuslupa lokakuussa. Tämän jäl-
keen allekirjoitettiin urakkasopimus, ja rakennustyötkin 
alkoivat jo lokakuussa vanhan koulurakennuksen purkami-
sella ja maanrakennustöillä.

JÄSENKUNTIEN ASUKKAIllE VAATIVIA 
ERITYISpAlVElUITA
Eskoon toiminta perustuu nykyisen kuntayhtymän jäsen-
kuntien tarpeisiin. Tuleva resurssikeskus palvelee jatkossa-
kin kahden maakunnan asukkaiden ja myös maakuntarajat 
ylittäviä asiakkaiden vammaispalvelutarpeita. Lisäksi pal-
veluihin kuuluvat lastensuojelupalvelut. 

Tuki- ja osaamiskeskus tulee olemaan kooltaan n. 7000 m2. 
Kokonaisuuteen kuuluvat asiantuntijapalvelut, talous ja 
hallinto, henkilökohtaisen avun ja tuen Opus Eskoo, tulk-

kauspalvelut, sosiaaliasiamies, monitoimi- ja terapiatilat, 
ravintopalvelut sekä kolme palveluyksikköä. 

Palveluyksiköt ovat tutkimus- ja kuntoutusyksikkö, paljon tu-
kea tarvitsevien yksikkö sekä vaativaa hoivapalvelua tarjoava 
yksikkö. Palveluyksiköiden asunnot sijaitsevat pienissä nel-
jän-viiden asunnon kotiryhmissä. Asuntojen koko on 25 m2. 

Terapiatalon saneerattavat terapiatilat ja uima-allas raken-
netaan täysin esteettömiksi. Terapiatilojen välittömässä yh-
teydessä sijaitsee jo olemassa oleva Aistikeskus Sateenkaari. 

Terapiatalon tarjoamia palveluja voi jatkossa käyttää ny-
kyistä käyttäjäkuntaa laajempikin asiakaskunta. Ympärille 
rakentuvan asuinalueen asukkaat voivat hyödyntää Tuki- ja 
osaamiskeskuksen palveluita. Esimerkiksi palvelukeittiön 
lounas ja Cafén palvelut ovat kaikkien hyödynnettävissä.

TAlOUdEllISESTI JÄRKEVIN RATKAISU
Eskoo on myynyt kaikki tarpeettomat kiinteistönsä Seinä-
joen kaupungille ja toimii siirtymäajan vuokralla näissä ra-
kennuksissa.

Jos rakennuksia ei olisi myyty kaupungille, maakuntien so-
te-kiinteistöyhtiöt olisivat ottaneet tilat haltuunsa ja vuok-
ranneet ne sitten toimijoille. Nykyiset tilat ovat tarpeet-
toman isoja ja siten myös vuokrakulut olisivat nousseet 
kohtuuttoman isoiksi. On taloudellisempaa rakentaa uudet 

TUlEVAn TUKI- jA OSAAmISKESKUKSEn RAKEnTAmInEn AlKOI
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tehokkaat ja toimivat tilat, joissa ei ole turhia neliöitä, kuin 
hallita ylisuuria vanhoja tiloja, joista jokaisesta neliöstä jou-
dutaan maksamaan markkinahintainen vuokra. 

Tämän hetken aikataulun mukaan rakennus valmistuu 
31.12.2018 ja voidaan ottaa käyttöön tammikuussa 2019.

YKSIlöllISEMpIÄ ASUMISRATKAISUJA
Valtioneuvoston periaatepäätös vuodelta 2010 on ohjannut 
Eskoossa tehtyjä investointeja jo usean vuoden ajan. Peri-
aatepäätöksessä linjattiin, että laitosasuminen on lakkau-
tettava tai sitä on vähennettävä. Sen tilalle tulee vastaavasti 
kehittää yksilöllisiä asumisen ratkaisuja. Siirtymävaihe on 
Eskoossa parhaillaan menossa. 

Elokuussa 2017 valmistui Seinäjoella Risuviidan palve-
luyksikkö, jossa on oma huoneisto jokaiselle yhdeksälle 
asukkaalle. Eskoon alueella Pääkujan palveluyksikköön ra-
kennetaan 20 asunnon yksikkö. Uuteen Tuki- ja osaamis-
keskukseen tulee kolme palveluyksikköä, joissa tarjotaan 
sekä pitkä- että lyhytaikaista asumista asiakastarpeen 
mukaan. Tuki- ja osaamiskeskuksen valmistuttua kukaan 
alueella pitkäaikaisesti asuva aikuinen kehitysvammainen 
ei asu enää laitoksessa, vaan jokaisella on oma asunto, jo-
hon hän saa yksilöllisen avun ja tuen. 

kuvat: Arkkitehdit Siistonen Oy ja Timo Aalto

 Tuki- ja osaamiskeskuksen rakennushankketta 
 ovat luotsanneet rakennuspäällikkö Timo Hakala ja 
 projektipäällikkö Tiina Paganus. 

TUkI- JA 
OSAAMISkESkUS 

LUkUInA

Asiantuntijoiden ja hallinnon tilat: 
3 kerrosta 
2807 m2

Palveluyksiköt (asuminen):  
2 kerrosta 

yht. 3209 m2

Saneerattavat tilat (Terapiatalo): 
977 m2
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Vahva talous
•	 Kuntayhtymän talous on 

tasapainoinen ja vastaa 
maakuntauudistuksen 
tavoitteita

•	 Henkilöstön ja toimitilojen 
kustannustehokas 
mitoitus ja rakenne

•	 Alueen maankäytön suunnittelu

Vakaa talous 
tasapainotti alijäämää

skoon sosiaalipalvelujen kuntayhty-
män ulkoisten toimintatuottojen yh-
teismäärä vuonna 2017 oli 25,6 miljoo-
naa euroa. Tuotot supistuivat edelliseen 

vuoteen verrattuna 1,1 %. Toimintatuotoista 
suurin osa oli myyntituottoja. Niistä merkit-
tävimmän osan muodostavat kunnilta saata-
vat korvaukset, yhteensä 22,3 miljoonaa euroa. 
Kuntien korvausten osuus kokonaistuotoista oli 
87 %. 

Jäsenkuntien ulkopuoliset kunnat ostivat palve-
luita 0,85 miljoonalla eurolla. Kunnilta perittä-
viä suoritehintoja korotettiin keskimäärin 0,7 %.

Muita merkittäviä tuloeriä ovat asiakkailta saa-
tavat maksut, joita kertyi 1,96 miljoonaa euroa. 
Lisäksi kuntayhtymä sai vuokratuottoja, avus-
tuksia ja muita myyntituottoja.

Ulkoisia toimintakuluja kertyi yhteensä 25 mil-
joonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuo-
teen verrattuna 1,3 %. Valtaosan kuluista muo-
dostivat henkilöstökulut, jotka olivat yhteensä 
20,1 miljoonaa euroa eli 81 % kaikista kuluis-
ta. Palveluiden ostoihin kului 2,2 miljoonaa eu-
roa ja tarvikkeiden ostoon 1,7 miljoonaa euroa. 
Vuokria maksettiin 0,7 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos vuodelta 2017 oli tilinpäätössiir-
tojen jälkeen  414 294 euroa alijäämäinen. Pit-

kän aikavälin vakaa talous ja kiinteistöjen myyn-
ti toivat kuitenkin tasapainoa tilinpäätökseen.

Lainaa kuntayhtymällä oli vuoden lopussa 10 
miljoonaa euroa.

E

Hallinnolliset palvelut 2 %

Muut toimintakulut 1 %

Ravinto- ym. palvelut 2 %

Laitoshuolto 40 %

Henkilöstökulut
80 %

Toimintatuottojen jako

Toimintakulujen jako

Asumista 
tukevat 
palvelut 43 %

Asiantuntija-
palvelut 4 %

Palvelujen
ostot 9 %

Lastensuojelu 7 %

Aineet, tarvikkeet, 
tavarat 7 %

Vammaispalvelut 2 %

Avustukset 0 %

Sos.asiamies.toiminta 0 %

Vuokrat 3 %

Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas
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Ylijäämä / alijäämä 2006 —2017

Investoinnit ja poistot 2006 —2017

Eskoo investoi tulevaisuuteen

Investointeja tehtiin yhteensä 3,7 miljoonalla eurolla. Kesällä valmistui Kotopihlaja eli Lastentalo II, joka kytkettiin yhteisti-
lojen kautta Lastentalo I:een eli  Pikkupihlajaan. Syksyllä aloitettiin Eskoon uuden tuki- ja osaamiskeskuksen sekä Pääkujan 

palveluyksikön rakentaminen.

Maakauppojen myötä Seinäjoen kaupunki vahvisti kuntayhtymän omistukseen jääneet tontit asemakaavassaan marras-
kuussa 2017. Tämä teki suunniteltujen investointien toteuttamisen ja koko kaupunginosan kehittämisen mahdolliseksi. 
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TUlOSlASKElMA 2017
  1000 €

2016
  1000 €

TOIMInTATUOTOT 25 587 25 587

TOIMInTAkULUT -24 998 -24 683

TOIMInTAkATE 589 1 185

RAhOITUSTUOTOT 
JA -kULUT:

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot 5 3

Korkokulut -83 -70

Vuosikate 511 1 185

POISTOT JA 
ARVOnALEnTUMISET -955 -1 046

TILIkAUdEn TULOS -444 72

TILInPÄÄTÖSSIIRROT 30 20

TILIkAUdEn ALIJÄÄMÄ 
(YLIJÄÄMÄ) -414 92

TULOSLASkELMAn 
TUnnUSLUVUT

Toimintatuotot / 
Toimintakulut, % 102,3 104,8

Vuosikate / Poistot, % 53,5 106,9
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Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas

Vuosi täynnä 
tapahtumia

20.1.2017:
Eskoon vammaispalvelujen johtaja Marjut Mäki-Torkko (vasemmalla) ja Opus Eskoo -palveluyksikön esi-mies Maarit Vinni esittelivät Es-koon toimintaa ja palveluja Vam-maispalvelujen neuvottelupäivillä Helsingissä.

11.1.2017:
 

Ylen toimittaja Hannu Puikkonen jututti 

henkilökohtaisen avun koordinaattoriamme Maarit 

Vinniä henkilökohtaisten avustajien työtilanteesta. 

13.2.2017: Pietarsaaren yksikön vihkiäisjuhlassa 

Kansanedustaja Anna-Maja henriksson (vassemmalla) piti juhlapuheen. Juhlatunnelmassa mukana Eskoon halli-tuksen puheenjohtaja Merja Uusitalo (2. vas.), kuntayhtymän johtaja Jouni nummi, Pietarsaaren kaupungin vammaispal-velujen osastopäällikkö hannele Grankvist, Eskoon vammais-palvelujen johtaja Marjut Mäki-Torkko sekä Pietarsaaren pal-veluyksikön esimies Tiina hautala.

14.2.2017:

Erityiskoulutus- ja 

päivätoimintayksikkö 

Kaarisillassa vietettiin 

Ystävänpäivää runojen 

äärellä. Vieraaksi 

saapui innostava ja 

värikäs Marleemumma 

mukanaan mm. Eppu 

Nuotion ja Ilpo Tiihosen 

tekstejä.
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Lentoon! 

Erityiskoulutus- ja päivätoimintayksikkö 
Kaarisillan Kulttuuripajan LENTOON!-tai-

denäyttely oli esillä Eskoon ruokasali Helmen 
tiloissa 3.5–30.6.2017 välisenä aikana. Sen jäl-
keen näyttely siirtyi kuukaudeksi Nurmon kir-
jastoon.

LENTOON!-näyttelyn symboliksi ryhmä 
taiteili yhteistyössä kotkan. Sami kirjoitti ja 
esitti avajaispuheen:

"Kotka voi symboloida ihmistä, jonka mie-
lestä jokin asia voi tuntua mahdottomal-
ta. Kun siipiänsä räpyttelee, niin yhtäkkiä voi 
huomata nousevansa ilmaan. Pienestä lin-
nusta voi kasvaa iso kotka. Taivas on vapaa, al-
haalla on ne asiat jotka kotka koki mahdotto-
miksi – se pääsi noin matalalta näin korkeaan 
lentoon."

15.–16.2.2017: 

Vanamo järjesti 

Läsnä & lähellä 

- Lastensuojelupäivät 

Seinäjoella

Toukokuussa juhlittiin kuntayhtymän johtajalle Jouni Nummelle myönnettyä arvonimeä. 

24.5.2017:

Eskoossa kokoontuva senioriryhmä teki toukokuussa 

retken Ylistaron Wanhaan Markkiin. Upea kesäsää, 

kesäinen kahvittelu ja eläinten vanhainkodin asukit 

tekivät päivästä ikimuistoisen.
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Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas

7.6.2017
Helakodin väki teki kesäkuussa 
perinteisen kesäretken Ähtäriin. 

Mesikämmenen runsaan lounaan 
jälkeen tutustuttiin eläinpuistoon. 

Reissun kruunasi hampurilaisateria 
Kalajärven kauniissa maisemissa.

Kaarisillasta on käyty 

keskiviikkoisin 

pitämässä kahvilaa 

Nurmon kirjastossa.
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Pikkupihlajan lapset karkasivat 

heinäkuussa kesälaitumille 

Seinäjoen Poniravikoulun 

Enska-ponin kyydissä.

10.6.2017
 

Vanamossa juhlittiin kesäkuun 
10. päivänä kahden nuoren ripille 
pääsyä. Tunnelma oli lämmin ja 
juhlat kodikkaat. Nuoret saivat 

yhdessä läheistensä ja Vanamon 
väen kanssa viettää ikimuistoisen 

päivän ja astuivat askeleen 
lähemmäksi aikuisuutta. 
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Henkilöstö Prosessit TalousAsiakas

16.7.2017:
 Keke fanittaa täysillä SJK:n jalkapallojoukkuetta. Hän maalasi Kaarisillan taidekerhossa taulun "Musta tuntuu mustakulta" ja kävi itse viemässä sen joukkueelle ennen kesäkuun 17. päivän matsia. Kohtaamisessa vaihdettiin lahjoja puolin ja toisin. Huikea kokemus!

Ilkka-lehti kirjoitti 

Louhenkatu 2:n talosta, 

jossa asuu sekä vammaisia 

että vammattomia 

henkilöitä. 

"Seinäjoen malli kelpaisi kyllä 

muuallekin Suomeen", Vuokralaiset 

ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita toteaa 

artikkelissa.

Kyse on myös siitä, miten kuntien 

asuntopolitiikassa otetaan huomioon 

vuokra-asuminen eri vaihtoehtoineen, 

lehdessä todetaan.
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Mervi huttula 
kutsui asukkaita 
ja henkilökuntaa 
ensimmäiseen 
asiakaskuulemiseen 
lokakuun alussa. 

Louhenkatu 2:n asukkaat perustivat yhteisen asukastoimikunnan. 

Mukana on myös kaksi Eskoon vuokralaisten edustajaa, edessä istuvat Timo Jääskä ja Mikko Hankkio. Takana Sevas Vuokrakotien asukasedustajat Joona Keskimäki, Aira Turunen ja Jarmo Rinta-Jaskari.

Itsenäisyyspäivä

100-vuotiasta itsenäistä Suomea juhlistettiin Eskoon 

eri yksiköissä teemaan sopivin tarjoiluin.
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