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SISÄLLYS

Vuosi 2020 on ensimmäinen vuosi, jolloin  

toimimme kokonaan uusitussa palvelu

rakenteessa ja uusissa kiinteistöissä. Olemme 

muokanneet palvelurakennetta niin, että koko 

tuotevalikoima on tarjolla neljässä palvelu

keskuksessa lähipalveluina. Nämä paikka

kunnat ovat Seinäjoki, Vaasa, Kristiinan

kaupunki ja Pietarsaari. Laitosrakenteet on 

purettu niin, että jäljellä on kuusi pitkäaikaista 

lapsille suunnattua laitospaikkaa. Kaikki muut 

asumisen palvelut toimivat avohuollon  

rakenteessa.

Jatkamme edelleen toimintojen uudelleen  

järjestelyjä ja palvelujen muotoilua. Vakiinnu

tamme toimintakyvyn arvioinnin ICF viite

kehyksen ja tarjoamme sitä jäsenkuntiemme 

käyttöön. Palvelutuotteidemme sisältöjä  

muokkaamme kokemusten perusteella ja 

kuvaamme niitä vielä entistäkin selkeämmin.

Hallinto ja tuotantorakenteemme muodostuu 

hallinnon ja kehittämisen vastuualueesta sekä 

palvelujen vastuualueesta. Kykenemme  

säilyttämään tuotteissamme vuoden 2019  

hintatason. Korotukset ovat tältä osin 0 %. 

Valtuusto vahvisti syyskuussa uuden poisto

suunnitelman. Vuoden 2014 jälkeen rakennettu

jen uudisrakennusten poistoaikaa pidennettiin 

minimipoistoajoista kymmenellä vuodella. 

Talousarvion toimintatuotot vuodelle 2020 ovat 

Kohti uutta
yhteensä 27,3 milj. €, josta kuntalaskutuksen 

osuus on 23,8 milj €. Toimintamenot ovat 

yhteensä 27,8 milj. € ja tilikauden tulos poisto

jen, korkojen ym. jälkeen on tasapainoinen. 

Henkilöstön kokonaismäärä vuodelle 2020  

on 384 vakanssia.

 

Menoihin sisältyy psykologian professuuri, 

jonka kulu vuodelle 2020 on 175 000 €.  

Ulkopuolista rahoitusta ollaan hankkimassa 

kumppanuusverkostoissa Green Care toiminnan 

kehittämiseen ja työikäisten palveluissa 

moniammatillisen työvalmennuksen edistä

miseen. Johtamisen ja esimiestyön kehittä

miseen Työsuojelurahasto on jo myöntänyt 

avustusta vuodelle 2020.  

Kuntayhtymän investoinnit, yhteensä  

200 000 €, koostuvat korjauksista ja  

pienimuotoisista rakennustöistä sekä  

itohjelmistojen loppu hankinnoista.

Eskoo ostaa 1.1.2020 alkaen kirjanpito palvelut 

Seinäjoen kaupungilta. Eskoon taloushallin

nosta siirtyy kaksi työntekijää Seinäjoen  

kaupungin palvelukseen. Tähtäämme kohti 

tulevaisuutta kehittäen ja tehostaen toimin

taamme kumppanuuksien kautta. 
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LYHYESTI JUTUT KOKOSI IINA ÅMAN

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon Kristiinankaupungin palvelukeskuksessa juhlittiin 
työ- ja päivätoiminnan yksikkö Purjeen avajaisia 16.9.

Sadan juhlavieraan joukko teki juhlapäivästä ainutkertaisen. Tilaisuudessa  
oli mahdollista tutustua Purjeen toimintaan ja koko koko keskuksen uusittuihin  
tiloihin. Kiinnostusta herättivät erityisesti pihaan rakennettu laavu, valmisteilla  
oleva pergola sekä sisätiloissa uudet audiovisuaaliset laitteet.

Palveluesimies Mikko Heiniluoma  
vastaa tuotannon puolella Eskoon  
turvallisuusasioista. Hän käy keskuste-
lua yhtenäisistä käytännöistä ja  toimii 
linkkinä yksiköiden ja johdon välillä. 
Lisäksi hän vaihtaa tietoja vartiointi-
yritysten, hätäkeskuksen sekä  

Lisää turvallisuutta

Tervetuloa Purjeeseen! Ilmassa suuren 
Elokisan tuntua

Eskoon Elokisat järjestettiin 30.8.  
Seinäjoen keskusurheilukentällä.

Kilpailulajeina olivat 60 metrin 
juoksu, elämyskisa eli 60 metriä,  
avustajan työntämänä, 20 metrin  
pyörätuolikelaus, turbokeihäänheitto, 
pituushyppy, pallonheitto seisten,  
pallonheitto istuen sekä mölkkykisa. 

Tuomo Ringman on kahminut voittoja pika-

juoksusta ja pituushypystä kansain välisissä 

vammaisurheilukisoissa.

Eri lajit kisattiin iloisissa tunnelmissa.

ensihoito- ja pelastusviranomaisten 
kanssa.

Eskoossa koulutetaan 20 henkilöä 
defusing-jälkipurkutyöhön. Ryhmä 
kootaan siten, että joka yksiköstä on 
edustus ryhmässä. 

Defusing tarkoittaa ammattilaisten 
työssään kohtaamien traumaattisten 
kokemusten, esimerkiksi väkivallan  

tai kuolemantapauksen, välitöntä  
purkukeskustelua. 

Tilanteet voivat olla kaoottisia, ja  
defusingissa kaikki osalliset voivat  
kokoontua ja käydä läpi, miten kukin 
on nähnyt ja kokenut tilanteen.  
Tarpeen voi tunnistaa itse tai sen  
voi nähdä sivusta seurannut.

EteläPohjanmaan korkea

kouluyhdistys ja Eskoon  

sosiaalipalvelujen kunta

yhtymä solmivat perjantaina 

23.8.2019 rahoitussopimuksen 

Nepsy lahjoitusprofessuuri 

hankkeesta. Sopimuksen 

allekirjoittivat korkeakoulu

yhdistyksen toiminnan  johtaja 

Olli-Pekka Viinamäki ja  

kuntayhtymän johtaja   

Jouni Nummi.

Eskoon sosiaalipalvelujen kunta

yhtymä lahjoittaa EteläPohjanmaan 

korkeakouluyhdistykselle 525 000 

euroa viisivuotisen professuuri

hankkeen toteutta miseen 1.8.2019–

31.7.2024. 

Hankkeen tutkimus ja kehitys  

työ kohdistetaan etenkin lapsiin  

ja nuoriin, joilla ilmenee kehitys

vammaisuuden tai autismikirjon 

ongelmia, muita neurologisia  

ongelmia sekä näihin usein liittyviä 

psykologisia ongelmia. 

Korkeakouluyhdistys on tehnyt 

professuurista sopimuksen Tam pe

reen yliopiston kanssa. Professorin 

tutkimusalana on kliininen ja kun

toutuspsykologia. Professorin toimi

piste on Seinäjoella. Hänen lisäkseen 

hankkeeseen palkataan 1–2 tutkijaa. 

HYVINVOINTIA JA KANSAINVÄLISTÄ 
MAINETTA ETELÄ-POHJANMAALLE
– Meillä on käsissämme todella hieno 

uusi avaus. Se tukee suoraan ihmis

ten hyvinvointia ja terveyttä maa

kunnassa. Eskoon tuoma rahoitus on 

ainutlaatuinen Seinäjoen yliopisto

keskuksen Epanetverkostossa. 

Hanke monipuolistaa verkostoamme 

ja vahvistaa sen monitieteisyyttä. 

Saamme tuotettua EteläPohjan

maalla tuoretta tutkimustietoa alan 

toimijoiden käyttöön, OlliPekka  

Viinamäki iloitsee.

– Professori ja tutkimusryhmä  

saavat tuekseen ammatillisen tuki

ryhmän. Tähtäämme siihen, että 

tietoa levittyy puolin ja toisin eri 

tahoille. Tämä tarjoaa meille  

hienon mahdolli suuden rakentaa 

myös kansain välistä verkostoa ja  

tutkimustoimintaa. 

Professori tuo tullessaan tietoa  

tännepäin. Samalla saamme viedyksi 

EteläPohjanmaalla tuotettua tietoa 

ja täällä kehitettyjä toimintamalleja 

myös kansainvälisille areenoille. 

– Odotan kansainvälisen kiinnos

tuksen nousevan eteläpohjalaista  

tutkimusta kohtaan, OlliPekka  

Viinamäki toteaa. 

Etelä-Pohjanmaa sai

PSYKOLOGIAN
LAHJOITUSPROFESSUURIN

TEKSTI JA KUVA IINA ÅMAN

Olli-Pekka Viinamäki ja Jouni Nummi allekirjoittivat sopimuksen lahjoitusprofessuurista.
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Seinäjoen Ravikeskus on yksi ensim

mäisistä Eskoon työvalmennuksen 

yhteistyökumppaneista. Ravikeskus 

ja Eskoo ovat sopineet työvalmen

nuksesta lounasravintola Kaffila  

Murrossa ja ravirataalueen ulko

tiloissa. 

– Kahvila on monitahoinen yhteis

työmalli, joka luontevasti rikastuttaa 

molempien arkea. Toivon lounas

tarjonnan houkuttelevan kahvilaan 

ulkopuolisiakin ja tekevän siitä  

kaikille sopivan kohtaamispaikan, 

Ravikeskuksen toiminnanjohtaja  

Jyri Saranpää sanoo.

Eskoo toimii Kaffila Murrossa 

yhdessä Seinäjoen vammaispalvelu

jen kanssa. Eskoon asiakkaat  

osallistuvat ruoan valmistukseen ja 

asiakaspalvelutyöhön. Samalla he 

oppivat kahvilatyöskentelyä moni

ammatillisesti tuettuna. Vaativat 

tehtävät edellyttävät usein valmen

tautumista ennen uuteen työympä

ristöön siirtymistä. 

Asiakas voi hankkia ja vahvistaa 

työtaitojaan ensin Kaarisillan  

työpajoissa. Taitojen kartuttua hän 

voi edetä työpolullaan ja siirtyä työ

valmentajan ohjattavaksi Eskoon 

kahvioon. Kun hän on valmis vaati

vampiin tehtäviin, työvalmennusta 

voi jatkaa raviradan toimintaympä

ristössä. Kaffila Murrossa työvalmen

taja tukee asiakasta vahvuuksien 

vahvistamisessa ja omalla urapolulla 

etenemisessä. 

– Meidän on luontevaa lähteä  

tällaiseen avustavaan toimintaan 

mukaan. Uskon molempien organi

saatioiden hyötyvän yhteispelistä. 

Meillä on jatkuvasti tarpeita, johon 

tarvitsemme apua. Esimerkiksi  

seuraaviin Kuninkuusraveihin  

tarvitsemme lisäkäsiä siisteyden  

ylläpitoon. Tässä yhteistyössä ravi

rata pääsee toimimaan sosiaalisesti 

vastuullisesti, Saranpää iloitsee.

ULKOTYÖRYHMÄ AHKEROI  
PIHA-ALUEELLA
Lounaskahvilan lisäksi Eskoon  

työvalmennukseen osallistujat  

työskentelevät raviradan pihaalueen 

kunnossapitotehtävissä. Ulkotyö

ryhmä koostuu erilaisista osaajista, 

joista jokainen tuo omat vahvuutensa  

ryhmän käyttöön. 

– Ulkoalueiden puhtaanapito ja 

ympäristön kunnostaminen eivät 

edellytä erityisosaamista. Lähes 

jokaiselle löytyy sopivia tehtäviä, 

projektipäällikkö Sirpa Bomberg  

täsmentää.

Tuki ja osaamiskeskuksen piha

alue on työvalmennuksen alusta, 

jolta voidaan turvallisesti aloittaa 

työvalmennuksen polku. Ryhmässä 

voi olla mukana silloin tällöin tai 

säännöllisesti. Näin palvelun tuotta

vuus perustuu koko ryhmän toimin

nalle, ei yksittäisten suorittajien 

työpanokselle. 

TYÖVALMENNUKSEN VERKOSTO
Eskoo on satsannut huomattavasti 

työvalmennukseen. Kaikki Eskoon 

palvelukeskukset ovat aktiivisesti 

mukana kehittämistyössä. Sopi

muksia yritysten kanssa työvalmen

nuksen alustoista on solmittu myös  

Kristiinankaupungissa, Pietar   

saa ressa ja Vaasan Tervajoella. 

Valmennuksen verkostossa on 

tällä hetkellä 17 työntekijää. Heistä 

useimmat vahvistavat osaamistaan 

työvalmennuksen oppisopimus

koulutuksilla. Joukko kokoontuu  

kuukausittain hiomaan yhteisiä  

käytäntöjä. 

Kynnys päästä mukaan työ    

valmen nukseen on matala. Näin 

varmiste taan asiakkaille tasa

vertaiset mahdollisuudet tehdä 

oikeaa työtä riittävällä tuella ja 

oikeissa työ ympäristöissä.

Tällä hetkellä Eskoon alueen ulko

puolista valmennusta toteutetaan 

vain raviradalla. 

– Kiinnostus työvalmennusta  

kohtaan on jo nousussa. Sopivien 

yhteistyökumppaneiden löydyttyä 

toiminta on helposti laajennettavissa 

muuallekin, Bomberg selostaa.

PALKKATYÖN JA ELÄKKEEN 
YHTEENSOVITTAMINEN 
Asiakkaan työvalmennus voi johtaa 

osaaikaiseen palkkatyöhön. Se edel

lyttäisi kuitenkin lainsäädäntöuudis

tusta kehitysvammalakiin. Uudis

tus turvaisi asiakkaan taloudellisen 

tilanteen, jos hän vastaanottaa 

palkka työtä. 

Tähän viittaa oikeustieteen tohtori 

Jaana Paanetoja sosiaali ja terveys

ministeriölle tekemässään selvityk

sessä. Hänen mukaansa ongelmana 

on, että työsuhteelta vaadittavat 

tunnusmerkit voivat täyttyä, kun 

työtoimintaa järjestetään kehitys

vammaisille. 

– Paanetoja esittää muutoksia  

etenkin kehitysvammaisten 

henkilöiden työtoimintaan. Hänen 

mukaansa vammaisten henkilöiden 

asema olisi turvattava paremmin 

lainsäädännöllä. Erityisesti turvaa 

tarvitaan avotyötoiminnassa, ja 

lisäksi työsuhteen syntymisen riski 

olisi pystyttävä poistamaan, Bomberg 

tiivistää. 

PAANETOJAN MUUTOSESITYKSIÄ
•  Sosiaalihuollon ja kehitysvammalain 

mukaisten toimintojen yhdistämi-
nen ja palvelupolun vahvistaminen.

•  Tarkempi lainsäädäntö työtoimin-
nasta ja sen toteutuksen mallinta-
misesta.

•  Sosiaali- ja TE-palvelujen yhteistyö. 
TE- toimistoihin enemmän henki-
löitä, joilla on osaamista vammaisten 
työllistymisen edistämisessä.

• Vammaisen asiakkaan tulee olla 
oikean palvelun piirissä, mikä vaatii 
jatkuvaa arviointia. Edellyttää  
tiiviimpää yhteistyötä eri hallinon-
alan toimijoiden kesken.

• Aito työtoiminta on erotettava  
tapauksista, joissa työtoimintamallia 
käytetään kiertämään työsuhdetta.

Jyri Saranpää ja Sirpa Bomberg ovat  

tyytyväisiä Ravikeskuksen ja Eskoon  

sopimukseen työvalmennuksesta.

Eskoon väki kävi kesällä poniraveissa  

ottamassa tuntumaa Ravikeskukseen. 

Työvalmennuksella asiakkaalle

OIKEAA 
TYÖKOKEMUSTA

TEKSTI SANNA KEISALA KUVAT SAMUEL HOISKO JA SANNA KEISALA

Tuki ja osaamiskeskus Eskoo panostaa erityistä tukea tarvitsevien 

työvalmennukseen. Palvelutuotteina ovat työvalmennus ja psyko

sosiaalinen työvalmennus. Eskoo on tehnyt kuluvan syksyn aikana 

yritysten kanssa yhteistyösopimuksia eri paikkakunnilla. 
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Lokakuun ensimmäisenä 

päivänä Eskoon Hela kodin 

asuinpalveluyksikössä 

hyvästeltiin talven ajaksi kääpiö

luppakorvakani Inkeri Iloinen. Kani 

muuttaa talveksi lämpimään Seinä

joen Ravikeskuksen poniravitalleille, 

jossa sillä on seuranaan toinenkin 

kani, Sosuli. Aluksi Inkerin piti olla 

Helakodissa vain väliaikaisessa  

hoidossa. Kani päätettiin ostaa, kun 

sille saatiin talvihoitopaikka.

–  Kasvattaja ei sitten suostunut

kaan ottamaan maksua Inkeristä. 

Hän oli huomannut, kuinka paljon 

siitä on meille iloa, ohjaaja Elisa  

Ylikojola paljastaa.

KIINTYMYSTÄ JA HUOLENPITOA
Kanin hankkiminen lähti käyntiin 

muutti talveksi poniravitalleille

Helakodin asukkaasta Sannista. 

Eläinrakkaalle asukkaalle toivottiin 

karvaista kaveria seuraksi. Nykyään 

Inkeri on Sannin paras kaveri, josta 

hän on huolehtinut päivittäin ohjaa

jan avustuksella. Yhdessä he ovat 

antaneet ruoan ja siivonneet häkin  

ja pihan.

– Aitauksessa on tuoli, jossa Sanni 

istuu ja kutsuu pupua. Inkeri on oppi

nut tulemaan hänen luokseen, mutta 

ei noudata muiden kutsua. Sanni on 

oikea kanikuiskaaja.

Inkeristä on pidetty muutenkin 

hyvää huolta. Arjen kuntouttaja Jouni 

Pellikka rakensi Inkerille aitauksen ja 

majan yhdessä Eskoon Risuviidalla ja 

Kärjenkortteerissa asuvien miesten 

kanssa. Intrassa on ollut näkyvillä 

Inkerin ulkoiluajat. Aikataulun  

jakaminen on tuonut monia henkilö

kunnan jäseniä ja asukkaita paikan 

päälle. 

– Inkeri ei ole vain Sannin tai  

meidän yksikkömme kani, vaan  

ihan kaikkien. 

Muutosta huolimatta Inkerille on 

ollut tilausta syyskaudellakin, esi

merkiksi lasten syyslomaleirillä ja 

marraskuussa muistiseminaarissa.

VIHREÄ HOIVA KEHITTYY
Elisa Ylikojola on käynyt asiakkaiden 

kanssa talleilla pari vuosikymmentä 

ja kutsunut yksikköön karvakavereita 

kyläilylle. Elisan serkku Seija Pirho-

nen käy Murukissansa kanssa Hela

kodissa joka toinen viikko. Vihreää 

hoivaa on siis harrastettu epäviralli

sesti jo kauan.

TEKSTI SANNA KEISALA KUVAT TIMO AALTO

– Mutta nyt sillä on vihdoin nimi! 

Parasta on päästä jalostamaan  

toimintaa virallisesti ja hyödyntä

mään sitä eri tavoin asiakkaiden 

hyväksi. Yksi haaveistani on hyödyn

tää ympäröivää pihamaata ja saada 

viljely osaksi Green Carea. 

Syksyllä Eskoossa on alkanut jo 

toinen Green Care koulutus, jossa 

perusteisiin pureutuu 20 työntekijää. 

Koulutus kestää ensi vuoden touko

kuuhun saakka. Syksyllä 2020 alkaa 

kolmas koulutus. 

Koulutukseen kuuluu lähiopetus

päiviä, itsenäistä työskentelyä  

asukkaiden kanssa sekä tutustumis

käyntejä Green Care palveluita  

tarjoaviin yrityksiin. Koulutus antaa 

työntekijöille eväitä käyttää vihreää 

hoivaa osana arjen kuntoutusta.

– Odotan koulutuksen alkamista 

suurella innolla. Asiakkaiden kanssa 

olen nähnyt, kuinka paljon esimerkiksi 

eläimet vaikuttavat psyykkisesti ja 

fyysisesti, Ylikojola kertoo.

PONIEN TAIKAA
Eskoon ja poniravitallin välinen 

yhteistyö on jatkunut jo kymme ni sen 

vuotta. Kuusi Eskoon yksikköä käy 

kahdesti viikossa ponitallilla  

hoitamassa Iina-Justiinaponia ja 

tekemässä tallitöitä. 

Asukkaista käyvät ne, joille arjen 

kuntoutukseksi on valikoitunut Green 

Care toiminta. Sanni hoitaa Inkeri 

kanin lisäksi myös Teppoponia, 

jonka kanssa hän on ystävystynyt yli 

kuusi vuotta sitten. Poniravi koulun 

tallin vetäjä Heli Myllykoski käy 

monissa Eskoon tapahtumissa ponien 

kanssa, jolloin asiakkaat pääsevät 

hoitamaan poneja ja ajamaan niiden 

kyydissä kärryissä.

Elisa Ylikojola sanoo, että hänen 

ajatuksensa Green Caren toimivuu

desta ja tärkeydestä on vain vahvis

tunut ajan myötä. 

– Eläimillä on suunnattoman iso 

merkitys jo pelkällä läsnäolollaan.  

Ne ymmärtävät ihmistä ja osaavat 

lukea hänen tarpeitaan. Tämä on tär

keää, elämyksiä tarjoavaa toimintaa.

NÄKÖALAT LAAJENEVAT
Green Care on levittäytymässä yhä 

laajemmin Eskoon palveluyksiköihin. 

Poikkialaista hankeyhteistyötä on 

suunniteltu muun muassa ProAgrian 

kanssa tuleville vuosille. Verkostoja 

haravoidaan, jotta palvelujen tuotta

miseen saadaan mukaan Green Care 

toiminnasta innostuneita toimijoita. 

Sellaisia voisivat olla vaikka luonnon

varaalan yrittäjät. 
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Green Care

HOIVAA JA AKTIVOI

Luonto ja eläinavusteinen Green Care edistää ihmisten  

hyvinvointia ja elämänlaatua. Tuki ja osaamiskeskus Eskoossa 

tavoitteena on kehittää Green Care menetelmiä osaksi  

asumis palveluiden kuntoutusta sekä rikastuttaa asiakkaiden  

päiväaikaisen toiminnan palveluita.

Green Care jaetaan neljään osa 

alueeseen, joita ovat luonto, eläin, 

puutarha ja maatilaavusteisuus. 

Toiminta on tavoitteellista, vastuul

lista ja säännöllistä.

Menetelmä lisää asukkaiden ja 

henkilökunnan hyvinvointia, yhdessä 

tekemistä, toimintakykyä, palautu

mista ja osallisuutta. Ihmiset saavat 

kokea luonnon elvyttävyyden ja olla 

osallisina toiminnassa kykyjensä 

mukaan.

–Luonto, puutarha ja eläinavus

teisuus ovat osa arkeamme, Eskoon 

asumispalveluyksikkö Kotomarkin 

palveluesimies Johanna Mäki- 

Rautila kertoo. 

MALLIT TÄYDENTÄVÄT TOISIAAN
Osallistumismahdollisuuksien  

luomi nen kaikille eskoolaisille vaatii 

henkilöstöltä uusien työmuotojen 

haltuun ottamista. Lisäksi useimmat 

asiakkaat tarvitsevat vaihtoehtoisia 

tapoja ilmaista itseään ja kommuni

koida ympäristön kanssa. Esimerkiksi 

kinestetiikka on voimavaralähtöinen 

toimintamalli, jossa hyödynnetään 

ihmisen luonnollisia liikemalleja ja 

aistitoimintoja.

– Eikä sovi unohtaa muistiin ja  

psykososiaaliseen kuntoutukseen 

liittyvää toimintaamme. Kun mallei

hin yhdistetään vielä Green Care, 

kaikki mallit tukevat ja täydentävät 

toisiaan, MäkiRautila korostaa. 

Lisää Kotomarkin ja Vanamon 

Green Care -asiaa ja kuvia löydät 

verkko lehdestämme eskoossa.fi.

LUONTO RAUHOITTAA JA HOIVAA 
•  Verenpaine laskee
•  Stressi vähenee
• Masennus lievittyy 
• Palautuminen paranee
• Keskittymiskyky kasvaa 
• Mielialahormonit lisääntyvät
• Liikkuminen lisääntyy
• Osallisuuden tunne voimistuu
• Eri aistikanavat aktivoituvat
• Antaa väylän kommunikoida  

ympäristön kanssa

Green Care luo lisää laatua elämään, sanoo 

Johanna Mäki-Rautila.

Green Care -pihan avajaiset toukokuulla oli näkyvä alku Eskoon Green Care -toiminnalle. 

TEKSTI IINA ÅMAN KUVAT TIMO AALTO

TEKSTI IINA ÅMAN KUVAT TIMO AALTO

HYBRIDILUOKKA
turvaa erityislapsen koulunkäyntiä

Seinäjoella Tuki ja osaamiskeskus Eskoon alueella on toiminut hybridiluokka 

vuoden 2019 helmikuusta alkaen. Koululaisille tarkoitettu intervalliopetus  

alkoi syksyllä. Hybridiluokan toiminnasta vastaavat yhteistyössä  

Seinäjoen kaupunki, Niittyvillan koulu sekä Lasten ja nuortenkoti Vanamo. 

Hybridiluokka on tarkoitettu sijoite

tuille koululaisille, joille ei sovi kou

lunkäynti heidän normaalissa koulu

ympäristössään. Samalla voidaan 

antaa opetusta kuntoutusjaksolla  

oleville oppilaille. Niittyvillan  

koulussa sijaitsevaan luokkaan voi 

päästä lapsi, jolle kaupunki osoittaa 

opiskelupaikan. Seinäjoen kaupun

gissa erityisopetuksen rehtorina  

toimii Ville Järvi.

– Valtakunnallinen vaativan eri

tyistuen kehittämisraportti valmistui 

vuonna 2017. Siinä yhtenä suosituk

sena on kehitysvammaisten lasten 

opetuksen turvaaminen kuntoutus

jaksojenkin aikana. Periaatteessa 

lainsäädäntö ei velvoita kaupunkia 

tähän, mutta Seinäjoella on katsottu 

parhaaksi järjestää opetusta yhteis

työssä Eskoon alueella sijaitsevan 

Niittyvillan koulun ja Vanamon  

lastensuojeluyksikön kanssa.

– Vanamossa käy erityishuolto

piirin alueelta lapsia ja nuoria myös 

lyhytaikaisilla jaksoilla. Kun oppilas 

tulee jaksolle, pidetään palaveri, jossa 

on mukana oppilaan kotikunnan kou

lutoimi, joskus myös sosiaali ja vam

maispuoli, Niittyvillan koulu, Eskoon 

Kotopihlaja ja Vanamon yksikkö. 

eskoossa sivu 10

Ville Järvi vastaa erityisopetuksesta  

Seinäjoella.



eskoossa sivu 12

ERITYISOPETUS  
SEINÄJOEN KAUPUNGISSA 
• 2 erityiskoulua
• 1 hybridiluokka
• 57 erityisluokkaa
• 35 laaja-alaista erityisopettajaa 
• 150 koulunkäynnin ohjaajaa  

erityisopetuksen tehtävissä
• 500 erityisen tuen piirissä olevaa 

kouluikäistä

– Seinäjoella on erityisen tuen  

piirissä olevia kouluikäisiä lapsia 

noin 500, eli keskimäärin 5–7 %  

oppilasmäärästä. Erityisopetuksen  

ja varhaiskasvatuksen kesken  

tehdään tiiviisti yhteistyötä, että 

jokaiselle lapselle löytyisi oikea tuki 

oikea paikkaan. Seinäjoki on  

erityisopetukselle myönteinen  

kaupunki. Lapsille on tarjolla  

pien ryhmiä, ja erityisluokat myös 

täyttyvät aina.

– Hybridiluokka sopii sellaisille  

lapsille, joiden koulunkäynti ei 

onnistu normaalissa kouluyksikössä. 

Ensisijainen tavoite on se, että 

saamme järjestetyksi lasten  

ope tuksen tarkoituksenmukaisesti. 

Opettajaresurssia tämä ei vie valta 

 vasti. Eskoo palvelee koko maakuntaa, 

ja koulunkäynti mahdollistetaan 

erityishuoltopiirin alueelta tuleville 

vaikeavammaisille lapsille ja nuorille. 

Kunnat voivat sopia tarvittaessa  

opetusjärjestelyistä.

– Pilotoimme nyt Hybridiluokkaa ja 

haemme mallia, joka voisi jatkossakin 

turvata oppilaille heidän mahdolli

suutensa käydä koulua. Arvioimme 

tätä ohjausryhmässä kuluvan vuoden 

aikana toiminnallisen arvioinnin 

avulla. Oppilaiden kotoa ja koti

kunnilta tulee varmasti palautetta 

siitä, onko tämä tarpeen. 

– Kehitysvammaiset lapset tarvit

se vat toiminnallisen ja rauhallisen 

ympäristön, joka antaa opettajille 

mahdollisuuksia joustoon lasten  

tarpeiden mukaan. Yleinen trendi  

on se, että puhutaan paljon perus

koulun haasteista. Julkisessa keskus

telussa unohdetaan, että meillä  

Suomessa on peruskoulussa myös 

moni asia todella hyvin.

– Suomalainen koulujärjestelmä 

ylipäätään on hyvä, ja meillä on  

pätevät pedagogit. Inkluusio eli  

erityisopetusta tarvitsevien lasten 

sijoittaminen tavallisiin luokkiin on 

kohdannut kritiikkiäkin. Onkin  

tärkeää, että oppilaan toiminnalli

sessa lähiympäristössä on joustavasti 

Hybridiluokka aloitti helmikuussa 

toimintansa Lasten- ja nuortenkoti 

Vanamon tiloissa. Syysluku kauden 

alussa luokka muutti Niittyvillan 

kouluun.

– Kun koti ja koulu olivat samassa 

rakennuksessa, lapsilla oli aika 

matala kynnys lähteä kodin puolelle, 

jos jokin alkoi ottamaan päähän. 

Osoittautui paljon paremmaksi 

ratkai suksi, että lapset lähtevät  

kouluun muutaman sadan metrin 

päähän, Vanamon palveluesimies 

Tiina Pitkänen kertoo.

Hybridiluokassa koululaiset ottaa 

aamuisin huomaansa Kirsi Kunnari 

kollegoineen. Tällä hetkellä hybridi-

luokassa työskentelee yhdeksän 4.–9. 

luokan oppilasta, kaksi opettajaa ja 

viisi koulunkäynnin ohjaajaa.

Eskoosta koulua käyvät myös  

Kotopihlajassa asuvat lapset.  

Jotkut lapset saattavat viettää  

vuorotellen pari viikkoa kotona 

ja pari viikkoa intervallissa Koto-

pihlajassa. On tärkeää, että lapset 

pääsevät kouluun myös intervalli-

jaksoillaan.

Koulupäiviä helpottavat tuttu  

ja turvallinen luokka, turvalliset  

aikuiset, toistuvat päivärutiinit  

ja asioiden ennakointi.

– Kivijalkana on luottamus, joka 

syntyy aidossa vuorovaikutus-

suhteessa. On tärkeää, millaisin  

mielin katsomme oppilasta: että 

näemme hänet oppivana ja kehitty-

vänä. Positiivisella pedagogiikalla  

on iso merkitys, ja meillä siihen  

liittyy myös kosketus ja hyväksyntä. 

Ainoastaan turvallinen mieli voi 

oppia, Kirsi Kunnari korostaa.

Kunnarin mukaan hybridiluokan 

koululaiset pitävät toiminnallisista 

aineista ja matematiikan opiske-

lusta digitalisaatiota apuna käyttäen. 

Ympäristöoppia saatetaan opiskella 

ensin kirjasta, minkä jälkeen siirry-

tään valokuvasuunnistuksen pariin. 

Tiina Pitkäsen mukaan yhteis-

työ koulun ja Niittyvillan välillä on 

avointa. Vanamon lasten kuulumisia 

vaihdetaan päivittäin.

– Hybridiluokka mahdollistaa sen, 

että lapsi voi käydä koulua silloinkin, 

kun hänen jaksamisensa on koe-

tuksella. Jo pelkästään koulumatkan 

taittaminen kaupungille voi olla  

silloin iso ponnistus. Aikaisemmin 

lapsi lähetettiin tällöin koulusta 

lomalle, mikä saattoi tuntua eristä-

mi senä ja pois sulkemisena. Nyt 

meillä on lähellä hyvä ja yksilöllinen 

ratkaisu. 

TURVALLISESTI KOULUUN VAIKEINAKIN PÄIVINÄ

erilaisia palveluja käytössä. Jos hän 

tarvitsee lähikoulussaan erityis

opetusta, sitäkin on meillä tarjolla.  

Monipuolista opetuksen kirjoa pitäisi 

pystyä pitämään Suomessa yllä.
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JOHTAMISEN
 PALVELU-

MUOTOILUA
Eskoossa

Eskoo on viime vuosina uudistanut toimintaansa palvelumuotoilun avulla. 

Sama rohkea ja uudistava linja jatkuu nyt sisäisissä palveluissa, joihin  

johtaminenkin kuuluu. Uuden johtamisen ytimeksi, periaatteeksi,  

hallitus on valinnut toimijuusjohtamisen kehittymisen tavoitteena lisätä 

hyvinvointia sekä tuottavuutta samanaikaisesti.  

Maailma on tiivistynyt, nopeutunut 

ja muuttunut yllätykselliseksi.  

Kompleksisessa maailmassa on  

toimittava toisin kuin aiemmin.  

On edettävä kokeilujen kautta ja  

vahvistettava organisaation sisäisiä 

verkostoja. Uuden johtamisen tehtä

vänä on tukea ihmisten toimintavoi

Salme Mahlakaarto ja Risto-Jussi Salminen.

maa, heidän keskinäisiä suhteitaan 

ja rohkaistava kokeiluihin.  Sanonta 

”viisaus on systeemissä” luo tilaa 

työntekijöiden päätöksille toimia.   

Johtaminen nähdään palveluna.

JOHTAMINEN MUUTOSTEN  
VIRRASSA
Eskoo on Suomessa ensimmäisiä 

organisaatioita polulla uudenlaiseen 

toimijuusjohtamiseen. Matkaa  

tehdään nyt johtamisen kulttuuria  

muotoilemalla. Syyskuussa alkaneen 

puolen vuoden projektin aikana  

muotoillaan uusiksi sekä johtamisen 

palvelu että uudistetaan ammatilli

sen kasvun tukipilareita henki

löstölle. Työsuojelurahasto tukee 

innovaatiohanketta kehittämis

avustuksen muodossa. 

Eskoon lause ”henkilöstö on  

tärkein voimavaramme” sanat näky

vät muotoutuvina tekoina, arvoina 

ja kulttuurina. Kulttuuri on lopulta 

näkymä arjen teoista ja siksi se on 

myös uudistuvaa energiaa ja vahvis

tumista.  Sopimalla johtamisen ns. 

Simple Rulesit, jotka tulevat ohjaa

maan ihmisten tekoja, kulttuuri 

uudistuu nopeasti. Hyvät uudet tavat 

tarttuvat kuin virus, joka näkyy  

parhaimmillaan myös asiakkaiden 

elämässä voimaannuttavana.

TOIMIJUUDESSA SYNTYY  
YHTEISÖLLISTÄ VOIMAA
Toimijuudessa ihmiset osallistuvat, 

vaikuttavat ja kehittävät työtään 

siten, että he vahvistuvat työssään 

ja elämässään. Toimijuuden teoria 

perustuu ihmislähtöisen työelämän 

rakentamiseen. Ihminen ja hänen 

vahvuutensa voimavaraistetaan 

organisaation voimaksi. 

Jokainen työntekijä ja johtaja on 

kehittämässä yhteistä johtajuutta. 

Syntyy hyviä uusia arjen ratkaisuja, 

henkistä hyvinvointia sekä voima

varojen ja osaamisen parempaa 

käyttöä. Toimijuuden vahvistuminen 

Identiteettitarina

Organisaatiopositio

Suhdeasetelma

Ammatillisuus,  
osaaminen ja
amma tillinen 
kehittyminen

AUTONOM
IA

AUTONOM
IA LIIT

TYM
IN

EN

LIIT
TYM

IN
EN

TYÖIDENTITEETIN IKKUNAT

ID-JOHTAMINEN

Tunne oma ja yhteinen identiteetti

Tunnista yksilön piilopotentiaali ja 

hänen tarinansa

Tue ihmisten suhteiden syntymistä

Rakenna tiloja vuorokuuntelulle ja  

keskusteluvirroille

Varmista ihmisten osallisuus

Pienet teot ovat suuria muutoksia 

onkin sekä työntekijöitä että johtajia voimaannuttava 

prosessi.

Toimijuuskulttuuri edellyttää systemaattista johta

juuden ja yhteisöllisen toimintatavan rakentamista,  

ja tätä Eskoossa juuri tehdään.

TOIMIJUUDEN TUKEMISTA VALMENTAMALLA
Toimijuusjohtamisessa korostuu valmentava johta

minen. Oman johtajaidentiteetin tunnistaminen ja 

vahvistuminen on tärkeä osa toimijuutta. 

Toimijuutta tukeva kulttuuri vahvistaa ihmisten 

toistensa tuntemista ja jokaisen osallistumista keskus

teluun ja toimintaan. Se tukee kehittymistä ja käyttää 

innostavia menetelmiä. Toimijuusjohtamisen askeleet 

voidaan tiivistää kolmeen teemaan:  

KOHTAA – OSALLISTA  EDISTÄ.

Eskoon hankkeessa palveluesimiehet saavat henkilö

kohtaista valmennusta omaan kasvuunsa johtajana ja 

osaamista työidentiteettien johtamiseen.

VAHVAKSI TYÖSSÄ VOIMAANTUMALLA
Työntekijän työroolin kokonaisuutta voidaan kuvata 

nelikenttäisen työidentiteettiikkunan kautta. Työ

identiteetillä tarkoitetaan omien vahvuuksien tunnis

tamista ja käyttöä työssä, kohtaamistaitoja, oman 

ammattitaidon kehittämistä sekä omaa vaikuttamis

tapaa työyhteisössä. Jokaisen tehtävänä on vahvistaa 

omaa toimijuuttaan. 

Esimies kohtaa ja johtaa muutosten aallokossa monia 

identiteettityöhön kohdistuvia asioita. Osaamisen  

vahvistaminen, uudistuminen ja kasvu eivät tapahdu 

itsestään eivätkä pakottamalla. Työntekijät tarvitsevat 

tukea ja tsemppausta.

Eskoon hankkeessa luodaan ja kokeillaan digitaalista 

Kohtaamoa, joka tulee kehityskeskustelun rinnalle. 

Sillä voidaan tukea työidentiteettien kehittymistä 

ja samalla koko organisaation kasvua. Kohtaamossa 

käyte tään uutta teknologiaa. Kirjoitettuja jäsennyksiä 

voidaan korvata kuvilla, podcasteilla, videoilla ja 

muilla menetelmillä.

TUOTTAVUUS JA HYVINVOINTI
Kun ihmiset itse ryhtyvät muotoilemaan työtään,  

hukkatyö vähenee itsestään. Samalla oman työn  

merkityksellisyys kasvaa. Se taas on oleellinen osa 

hyvinvointia.

Hankkeessa luodaan uusi, positiivinen ”virus”,  

joka lähtee leviämään, kun se tuo hyvää kantajalleen.   

Tartuttuaan se näkyy arjen teoissa. Hyvä lähtee  

kiertämään.  

TEKSTI SALME MAHLAKAARTO JA RISTO-JUSSI SALMINEN
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TEKSTI TAIJA KANGAS KUVA TIMO AALTO

Henkilökohtainen apu on ollut subjektiivinen oikeus 10 vuotta. 

Henkilökohtaisen avun keskus Eskoossa on toiminut yhtä kauan. 

Me henkilökohtaisen avun keskuksessa eli Opus Eskoossa palve

lemme vaikeavammaisia työnantajia, henkilökohtaisia avustajia 

sekä kuntien vammaispalvelun sosiaalityöntekijöitä. Työnantajia 

on satoja. Päivittäin asiakaskontakteja kertyy noin 26. 

Tervetuloa kurkistamaan henkilökohtaisen

avun palveluneuvojan päivään.

Henkilökohtaisen avun palveluneuvojan

 PÄIVÄKIRJASTA

Hyvää huomenta, kello on  
puoli kahdeksan ja tietokone 

käynnistyy.
Eilisen iltapäivän rekrytointitarve, johon en 
ehtinyt enää paneutua, lähtee nyt eteenpäin. 
Uusia avustajia on ajoittain hankala saada. 
Työnantaja pyysi, että käytämme edellisessä 
työpaikkailmoituksessa ollutta tekstiä, koska 
sillä tuli viimeksi nopeasti työhakemuksia ja 
löytyi hyvä avustaja. Nyt tämä avustaja muut-
taa paikkakunnalta. Teksti, jonka työnantajan 
kanssa silloin suunniteltiin, löytyy helposti  
Kuntarekryn arkistosta. Ilmoitus lähti TE- 
toimiston ja Kuntarekryn sivuille. Haen aamu-
kahvin.

Ajelen uuden asiakkaan luokse. 
Ajomatka kestää reilun tunnin, 

ja sinä aikana kännykkä soi. Vastaan puhelin-
ajan puitteissa, muun ajan keskityn asiakkaan 
kohtaamiseen ja häneltä toimeksiantona saa-
tuihin tehtäviin. Työnantaja voi pyytää meitä 
esimerkiksi tekemään hänen kanssaan työ-
paikkailmoitusta, pohtia työvuorosuunnittelua 
tai järjestää sijaisuuksia vakituisille työnteki-
jöilleen. Työ on vaihtelevaa ja mielekästä. Työni 
painottuu työnantajavelvoitteiden ja -oikeuk-
sien asiantuntijuuteen. 

Asiakas on uusi henkilö-
kohtaisen avun käyttäjä.  

Nyt hän alkaa käyttää työnantajana  
henkilökohtaista apua ja valitsee itse itselleen 
sopivan avustajan. Teen kotikäynnin. Näin 
saamme yhdessä parhaan kuvan siitä, mitä 
työnantaja tulee tekemään asumisympäris-
tössään avustajan kanssa. Kyselen työnanta-
jan odotuksia siitä, miten työnantaja haluaa, 
että häntä autetaan kotona. Työnantaja on 
näkövammainen. Hän haluaa, että sisus-
tus on sommiteltu vuodenajan väreihin. Siksi 
hän toivoo, että avustajalla on osaamista 
sisustuk sesta. Työnantaja on hyvin aktiivi-
nen. Avustajan avulla hän aikoo lähteä pitkil-
lekin vaellusreissuille ystäviensä kanssa. Poh-
dimme mitä avustajalta hänen tilanteessaan 
vaaditaan, kun harrastukset vaativat fyysistä 
kuntoa. 
Kerron uudelle työantajalle työnantaja-
velvoitteista ja työnantajaoikeuksista.  
Annan tekemämme työnantajaoppaan, 

josta löytyvät kaikki tarpeelliset asiat ja 
lomakkeet. Työnantaja täyttää valtakirjan.  
Nyt hän voi antaa minulle toimeksiantoja, 
jotka kuuluvat työnantajavelvoitteisiin ja joissa 
hän tarvitsee käytännön apua. Työn antaja 
vastaa itse päätöksistään ja tekemisistään. 
Me neuvojat vastaamme työnantajan kysy-
myksiin ja annamme neuvoja. Meille on  
osunut vain mukavia työnantajia. Työtä on 
helppo tehdä, kun yhteistyö sujuu. Tästäkin 
tapaamisesta jää hyvä mieli.

Paluumatkan aluksi etsin 
paikkakunnalta mukavan 

kahvilan ja pidän pienen lounastauon.

Ajaessani takaisin toimistolle 
pohdin sitä, miten hienoa 

on seurata usean vuoden ajan heitä, joiden 
kanssa aloitetaan asiakkuutta. Heidän  
kasvamistaan hyväksi työnantajaksi.  
Jokainen haluaa, että juuri hänellä on se 
haluttu työpaikka, jossa pysytään pitkään ja 
jossa on hyvä olla töissä. On ilo saada seurata 
näitä tarinoita, taustalla ja aina valmiina  
auttamaan.

Olen palannut työpaikalle ja 
puran loppupäivän sähkö -

posteja ja soittopyyntöjä. Soitan ensimmäi-
seksi työnantajalle, joka on jättänyt kiireisen 
soittopyynnön. Hänellä on akuutti sijaisen 
tarve. Samalla hän ilmoittautuu järjestä-
määmme työnantajatapaamiseen, joka on 
parin viikon kuluttua. Työnantajatapaamisissa 
käymme läpi vuodenaikaan liittyviä työnanta-
javelvoitteita. On tärkeä käydä läpi kesäloma-
sijaisten hakuajat, lomautusmahdollisuudet ja 
muita kysymyksiä, mitä keskusteluissa sitten 
tuleekin esille. Kutsun ovat saaneet myös työn-
antajien yhteistyö- ja sopimuskumppani. Työ-
terveyshuollon ja palkkahallinnon edustajat 
tulevat tapaamaan työnantajia ja kertomaan 
ajankohtaiset kuulumiset. Yksi seuraavan 
tapaamisen pääteemoista on kehityskeskus-
telun käyminen ja kehityskeskustelulomake. 
Kehityskeskustelut kuuluvat näihinkin työsuh-
teisiin. 
Tarjoamme tänä vuonna työnantajatapaami-
sissa kunnon kahvit 10-vuotisjuhlan kunniaksi.
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8:45

10:00

12:30

13:00

14:30



Yksikkö
ilman seiniä

Varahenkilöt kiertävät paikkaamassa poissaoloja

Tuki ja osaamiskeskus Eskoo 

on perustanut lokakuun alussa 

uuden henkilöstöresurssi

keskuksen. Keskus korvaa 

aiemman tavan värvätä  

varahenkilöstöä äkillisiin  

henkilöstön lisätarpeisiin.  

Nyt on tavoitteena järjestäytyä 

siten, että äkillisten tarpeiden 

lisäksi vakituinen varahenki

löstö paikkaa myös suunni

telmallisesti vuosiloma

sijaisuuksia. Varahenkilöstöön 

kuuluu erilaisia ammatti laisia 

hoitajista kodinhuoltajiin ja 

työvalmentajiin.

Eskoossa on tavoitteena työllistää 

vuodenvaihteesta alkaen yhteensä  

24 vakituista varahenkilöä. Näin 

määräaikaisten sijaisten tarve vähe

nee. Eskoossa toimi entuudestaan 

muutama vakituinen varahenkilö. 

Keväällä rekrytoitiin lisäksi kuusi 

hoitajaa ja yksi kotiavustaja. 

– Uusi keskus säästää yksiköiden 

esimiesten aikaa, kun varahenkilö 

löytyy omasta talosta, varahenkilös

tön palveluesimies Mikko Heiniluoma 

mainitsee.

– Varahenkilön työnkuva sopii  

heittäytyjille, jotka ovat halukkaita 

kokeilemaan uutta. Paikka voi 

vaihtua kesken työvuoronkin, mikä 

vaatii sopeutumista, valmiutta  

muutoksiin ja kokemuksille avointa 

mieltä.

– Tietysti varahenkilön on oltava 

myös rautainen ammattilainen, joka 

pystyy toimimaan laajakirjoisesti 

koko asukas ja asiakaskunnan 

kanssa. Kyse on siitä, haluaako lähteä 

kehittämään omaa moniamatillisuu

taan ja pystyykö hyppäämään välillä 

oman mukavuusalueensa ulko

puolelle, Mikko Heiniluoma kuvailee.

KOHTI YHTEISTÄ TYÖKULTTUURIA
Varahenkilöt voivat olla asukkaille ja 

asiakkaille jo entuudestaan tuttuja, 

ja ainakin he tulevat ajan myötä 

tutuiksi, kun vakituinen väki kiertää 

yksiköissä.

Varahenkilölle itselleen työ tarjoaa 

vaihtelua oman organisaation sisällä. 

Monesti työntekijöille suositellaan 

työkiertoa, joka on tässä sisään  

leivottuna jo omaan työnkuvaan. 

Samalla oma näkemyksellisyys ja 

ammattiosaaminen laajenevat.

Aiemmin kaikilla varahenkilöillä 

oli eri esimies. Nyt resurssikeskus 

mahdollistaa yhteisen toiminta

kulttuurin kehittymisen.

– Pidämme parin viikon välein  

keskiviikkokahvit ja käymme työ

asioita läpi. Työntekijät saavat näin 

myös oman äänensä kuuluviin.  

Harjoitamme esimerkiksi yhteisöllistä  

työsuunnittelua, eli varahenkilöt 

suunnittelevat itse omat työvuoronsa 

tiettyjen pelisääntöjen mukaan.  

He ovat pilotoineet käytäntöä, ja  

nyt käytäntöä ollaan levittämässä  

muihinkin yksiköihin, Mikko Heini

luoma kertoo.

Varahenkilöt toimivat myös yksi

köiden välisinä sanansaattajina, 

jotka voivat yhtenäistää ja juurruttaa 

hyviksi havaitsemiaan käytäntöjä 

yksiköissä. Yhtenevät toimintatavat 

ovat myös turvallisuustekijä.

REIPASTA VÄKEÄ
Hoitajat Anne Lindberg ja Kati  

Lehtonen ovat hakeutuneet Eskoon 

varahenkilöstöön jo toistakymmentä 

vuotta sitten. 

– Tässä työssä saa vaihtelua ja 

mahdollisuuden harjoittaa moni

puolisesti hoito ja ohjaustyötä. 

Uskon että meitä arvostetaan juuri 

siksi, että osaamme laajasti asioita, ja 

koska menemme aina paikkaamaan 

poissaoloja tosi tarpeeseen, Anne 

Lindberg toteaa.

Kati Lehtosella on samanlaisia 

kokemuksia.

Mikko Heiniluoma, Milla Kallio, Kati Lehtonen, Minna Tiikkainen, Emma Ojanperä, Anne Lindberg ja Sirpa Salovaara 

kokoontuivat aamuhetkeen ennen siirtymistään päivän toimipaikkoihinsa.

TEKSTI JA KUVA IINA ÅMAN

– Näemme kiertäessämme  

kehittämisen mahdollisuuksia ja  

esitämme uusia näkökulmia. Joskus 

kysytäänkin, mitä ajattelen asioista 

oman kokemukseni perusteella.

Emma Ojanperälle Eskoo on  

tullut tutuksi jo työharjoittelussa. 

Lokakuun alusta alkaen hän aloitti 

vakituisena varahenkilönä. Sitä 

ennen reilu vuosi kului määrä

aikaisena Metsätähden hoiva

yksikössä. 

– Se on rakas paikka edelleen, 

mutta kaipasin virikkeitä ja 

vaihtelua. Tämä sopii minulle,  

kun saan olla joka päivä eri paikassa. 

Ammattitaito kehittyy ja opin  

jatkuvasti uutta. Eskoo myös 

kouluttaa hyvin henkilöstöään, 

Emma Ojanperä kiittää. 
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Tuki ja osaamiskeskus Eskoo värväsi 

Kaksi taivastelijaa taltioimaan ja 

esittelemään Eskoon toimipisteitä, 

tapahtumia ja toimintamalleja  

suurelle yleisölle. Eskoon kesätaivas

telijat Sanna Keisala ja Venla Aalto 

avasivat taivastelukautensa Seinä

joen pääkirjasto Apilan Olemisen 

Näkymiä näyttelyssä. Esille oli 

koottu Eskoon Kaarisillan  

asiakkaiden valokuvanäyttely. 

Seuraavaksi taivastelijat kutsuttiin 

tutustumaan Kotomarkin kesävierai

ESKOON IHMEIDEN
IHMETTELYÄ

siin. Paljon huomiota saaneet kana

rouvat Keijukainen, Lady Gaga,  

Miisa-Leena ja Söpö sekä Holger 

kukko asuivat lämpimien säiden yli 

yksikön takapihalla Kanalassa.  

Linnut olivat osa uutta Green Care 

toimintamallia ja toivat paljon iloa 

asukkaille sekä ohikulkijoille.

Kotomarkin vieressä sijaitsevassa 

Lasten ja nuortenkoti Vanamossa 

vietettiin kesäpäivää uimarannalla. 

Lasten uimareissun aikana kaksikko 

tutki yksikköä, joka sisältää kolme 

osastoa: Kanervan, Katajan ja  

Kaarnan. Luonnon helmassa 

sijaitseva Vanamo täydentyi kesän 

lopussa uudella leikkipihalla. 

Poniraveissa koettiin fyysisiä 

voittoja radalla ja henkisiä voittoja 

omien pelkojen ylittämisessä. Koto

markin asukkaita ja työntekijöitä kävi 

seuraamassa vauhdikkaita raveja  

Seinäjoen ravikeskuksella. Ravit  

huipentuivat palkinnonjakotilai

suuteen. Jouko ja yksikön palvelu

esimies Johanna pääsivät jakamaan 

palkinnon Eskoon nimikkolähdön 

voittajalle. Samalla joukko tutustui 

tallin poneihin, ja nähtävissä oli 

eläinten rentouttava vaikutus ihmis

mieleen. 

Pietarsaaren Kotilinnassa vietettiin 

elokuussa Elopäiviä. Yksikön palvelu

esimies Marina Rantanen suunnitteli 

tapahtuman yhdessä ohjaaja Anu  

Riihimäen kanssa. Päätavoite oli  

tarjota asukkaille enemmän sisältöä 

päiviin ja tuoda samalla neljä vuotta 

toiminutta yksikköä esille.  

Päivä toimintakeskus Veturin puolella  

asiakkaat pääsevät tekemään monen

laista työtä. Käsitöinä syntyy koruja, 

vuodenaikojen mukaisia hamahelmi

töitä, kangaskasseja ja mattoja.  

Pyyhkeet saavat uuden kirjailun. 

Helakotia remontoitiin kesällä, 

minkä vuoksi asukkaat asuivat väli

aikaisasunnoissa. Remontin jälkeen 

Helakoti sai asukkaat takaisin kotiin 

ja taivastelijat vieraikseen. Videolla 

tutustuttiin Pasin sisustussilmään. 

Pasi kertoi, miten hän oli tehnyt 

kodistaan kodin tuntuisen. 

Taivastelukesä päättyi valoisana 

syyspäivänä Eskoon kahvilaan.  

Videolla raotettiin uuden rakennus

kompleksin kahvilan arkea ja siellä 

toteutettavaa työhönvalmennusta. 

Kahvilassa seitsemän kuukautta 

työskennellyt Krista kertoo  

syvemmin työhönvalmennus 

kokemuksistaan. 

TEKSTI SANNA KEISALA KUVAT VENLA AALTO, SINI SAVELA JA SAMUEL HOISKO

Taivasteluvideot löytyvät Eskoon Facebook-sivuilta ja eskoossa.fi-verkkolehdestä.
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Jokaisella oikeus

SAAVUTETTAVAAN
VIESTINTÄÄN 

TEKSTI JA KUVAT SANNA KEISALA

Tietokoneen käyttäminen lasketaan 

jokaisen yhteiskunnan jäsenen  

oikeudeksi. Haitat, toimintaesteet tai 

sairaudet eivät saa estää digitaalisten 

sivustojen tai sovellusten käyttöä.

Viestinnän sisällön tulisi yhden

vertaisuuden vuoksi olla kaikille yhtä 

helppolukuista ja ymmärrettävää. 

Saavutettavuus antaa kaikille yhtä

läisen mahdollisuuden käsittää digi

taalisessa ympäristössä julkaistavaa 

tekstisisältöä.

– Saavutettavuus tulee huomioida 

jo esimerkiksi verkkosivustoja ja  

esitteitä suunniteltaessa, toteaa  

saavutettavuusasiantuntija Kari  

Selovuo Corellia Helsinki Oy:stä.  

SAAVUTETTAVUUDEN RAJAPINNAT 
Saavutettavuudesta viestinnässä ja 

laitteiden käytössä hyötyy jokainen, 

mutta erityisesti jonkinlaisia rajoit

teita omaavat henkilöt.  

Rajoitteita voivat olla näkökykyyn 

ja kuuloon liittyvät rajoitteet, fyysiset 

ja motoriset rajoitteet, kognitiiviset 

vaikeudet, puhevammat, neurologi

set sairaudet, muistamiseen tai  

suomen kielen ymmärtämiseen  

liittyvät vaikeudet sekä korkea ikä  

ja puutteet digitaidoissa. 

– Lukihäiriö on yksi yleisimmistä 

saavutettavuuden tarpeiden 

aiheutta jista. Myös muistisairaudet 

vaikeuttavat sisällön ymmärtämistä 

ja käyttöä. Vaikeasti liikuntavammai

nen tai halvaantunut henkilö voi 

kohdata käyttövaikeuksia, vaikka 

sisällöllinen saavutettavuus olisi 

toteutunut, Selovuo avaa asian  

laajuutta.

Selovuon mukaan esimerkiksi 

tavallinen hiiri ja näppäimistö voivat 

olla fyysisesti vaikeita hallita.  

Kosketusnäytöllä haasteena voi olla 

tuntuman puute jaruudun rajallinen 

koko. Tarjolla on erilaisia ohjain

laitteita sekä ohjelmallisia ja avusta

via tekniikoita, jotka helpottavat  

fyysisiä hankaluuksia. Näitä ovat 

näytön ääneen lukevat, näkymää 

suurentavat ja näytön värejä vaihta

vat apuohjelmat. 

 

SISÄLTÖ JA TEKNIIKKA  
PARANTAMAAN  
KÄYTTÖKOKEMUSTA 
Ollakseen saavutettava digitaalisen 

palvelun tulee olla teknisesti oikein 

toteutettu. Verkkopalveluiden saavu

tettavuuden kriteerit on määritetty 

kansainvälisessä WCAGohjeistossa. 

Verkkosivuston on oltava havaittava, 

hallittava, ymmärrettävä ja toiminta

varma, jotta se täyttäisi ohjeiston 

periaatteet. Tämä auttaa palvelun toi

mimista ja myös sijoittumista  

hakutuloksissa. Näin palvelun yllä

pitäjäkin hyötyy saavutettavasta 

toteutuksesta. 

– Sivustolla käytetty väärä  

tekniikka voi johtaa siihen, että  

kaikkea sisältöä ei saa luettavakseen. 

Jos taas kuvasta puuttuu teksti

seloste, lukija ei ehkä tiedä, mitä 

kuva esittää.  

Saavutettavassa viestinnässä 

sovelletaan helppolukuisesta selko

kielestä omaksuttua mallia. Täysin 

selkokieliseen ilmaisuun ei välttä

mättä kuitenkaan pyritä. Esimerkiksi 

tekstin rakennetta, sanoja ja sisältöjä 

muokataan helpommin luettavaksi. 

Sisällön ymmärrettävyyteen  

vaikuttavat myös värit, kontrastit, 

kirjasinkoon ja tyypin valinta sekä 

kuvien ja tekstin suhde ja tyhjän tilan 

käyttö.

– Saavutettavuuteen kuuluvat 

kaikki ymmärrettävyyteen vaikutta

vat tekijät. Siten siihen vaikuttaa 

kaikki, mistä luettava tai selattava 

kokonaisuus koostuu. Sisältöä  

luotaessa ajatellaan helposti, miten 

tekijä itse sisällön näkee, kuulee tai 

ymmärtää. Valitettavasti kaikki eivät 

havaitse tai koe asioita samoin,  

muistuttaa Selovuo.  

LAKI SAAVUTETTAVUUDEN  
PUOLELLA 
Huhtikuussa 2019 tuli voimaan laki 

digitaalisten palveluiden tarjoa

misesta. Lain soveltaminen otetaan 

käyttöön portaittain. Laki perustuu 

vuonna 2016 tehtyyn Euroopan  

Unionin saavutettavuusdirektiiviin. 

Suomessa direktiivi edellyttää, että 

julkisen sektorin, julkisten palve

luiden ja tiettyjen yleisölle tärkeiden 

palveluidentarjoajien tulee toteuttaa 

digitaaliset palvelunsa saavutetta

vina. Direktiivissä on määrätty 

yhdenmukainen eurooppalainen 

standardi (EN 301 549), joka kertoo 

saavutettavuuden vähimmäistason.

– Lain noudattamisen valvonta 

perustuu itsevalvontaan. Kansa

laisilla on mahdollisuus ilmoittaa 

valvontaviranomaiselle puutteista. 

Silloin valvontaviranomaisella on 

mahdollisuus velvoittaa palvelun

tarjoaja korjaamaan puutteet,  

Selovuo selittää.

Saavutettavuuslain alaisten organi

saatioiden, kuten Eskoon, tulee tehdä 

verkkosivuistaan ja mobiilisovelluk

sistaan saavutettavuusseloste.  

Selosteen tulisi löytyä organisaation 

verkkosivuilta.

ESKOO UUSII VERKKOSIVUSTOAAN 
Eskoon verkkosivustoa uudistetaan palvelu-
rakenteen uudistuksen seurauksena. Samalla 
varmistetaan, että sivusto on saavutettava ja 
direktiivin mukainen. Sivuston uusi rakenne 
ja sisältö on suunniteltu Eskoon ja Viestintä-
toimisto Tenhon yhteistyönä. Mainostoimisto 
Riima vastaa sivuston ulkoasusta ja teknisestä 
ratkaisusta.

Riimassa päävastuuta kantaa kokenut Web  
Art Director, verkon ulkoasusuunnittelija Tomi 
Kauhajärvi. Eskoon sivuston vuoksi hän on 
syventynyt saavutettavuuden merkitykseen.

– Saavutettavuuden ominaisuuksia kannattaisi 
tavoitella kaikilla uusilla verkkosivuilla. Myös  
sellaisilla, joita direktiivi ei koske. 

Eskoon vanhoilta sivuilta hyödynnetään 
hyväksi havaittuja ratkaisuja. Suurin muutos on 
tekstien kuuntelumahdollisuus. Visuaalisessa 
ilmeessä on keskitytty esimerkiksi tekstin ja 
taustan riittävään kontrastieroon, kirjasintyypin 
kokoon ja tekstikappaleiden rivien pituuteen.

– Saavutettavuuden toteutumiseksi myös sivu-
pohjien tulee olla mahdollisimman selkeät ja 
yhdenmukaiset läpi sivuston. Valikoilla, sisältö-
osalla, linkeillä ja painikkeilla tulee olla sama 
visuaalinen ilme. Kaikki nämä helpottavat 
sivuston käyttökokemusta ja logiikan oppi-
mista. Tällöin sisällön ymmärtäminen on  
helpompaa, Kauhajärvi selittää. 

Kuuntele
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VAKITUISIIN TÖIHIN
HARJOITTELUUN

KESÄTÖIHIN

KEIKKATÖIHIN

SIJAISUUKSIIN

OPPISOPIMUKSEEN

TYÖSSÄOPPIMISEEN

TYÖKOKEILUUN

MEILTÄ LÖYDÄT
MAHDOLLISUUTESI

KYSY LISÄÄ  eskoorekry@eskoo.fi  TUTUSTU MEIHIN  www.eskoo.fi, www.eskoossa.fi


