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pääkirjoitus

2017s i d o

k u n t

l e h t

k u n t a y h t y m ä n

l e h t i

12

etevan yhtymähallitus käsitteli 
sote-uudistukseen valmistautumista 
seminaarissaan maaliskuussa 2014. 
Jatkuva parantaminen, laadukas 
ja tehokas toiminta sekä kertyneen 
alijäämän kattaminen nähtiin keskei-
siksi keinoiksi, joiden avulla etevalaiset 
pärjäävät, muuttuu toimintaympäristö 
ympärillämme kuinka voimakkaasti 
tahansa. Emme ole pysähtyneet pai-
kallemme, vaan eläneet arjessa näiden 
linjausten mukaisesti. Toiminta ja talous 
on saatu tasapainoon ja samanaikai-
sesti henkilöasiakkaiden tyytyväisyys 
on parantunut.

Sote- ja maakuntauudis-
tukseen valmistautuminen 
jatkuu ja konkretisoituu. 
Eteva on tiiviisti mukana 
maakunnallisessa valmiste-
lussa Uudellamaalla ja Kanta-
Hämeessä. Tästä työstä kerrotaan 
tarkemmin toisaalla lehdessämme.

eteva päivittää strategiansa kuluva-
na keväänä. Uusi strategiakausi kattaa 
vuodet 2018-2019. Isoja muutoksia 
ei ole odotettavissa, sillä haluamme 
jatkossakin tuottaa asiakaslähtöisiä ja 
vaikuttavia palveluja, jotka mahdollis-
tavat asiakkaillemme omannäköisen 
elämän. Arvomme –  positiivinen uskal-
lus, yhteistyön voima, ihmisen kunnioit-
taminen ja avoimuus – ovat näyttäneet 
voimansa arjessa. Samoille arvoille on 
kysyntää myös valtakunnallisessa sote- 
ja maakuntauudistuksessa.

Kehitysvammalain muutos astui 
voimaan viime vuoden kesäkuussa. 
Toimeenpanon alkuvaiheessa rajoi-
tustoimenpiteet ovat olleet valmistelun 
keskiössä. Lainmuutoksen tavoitteena 
on kuitenkin ennen kaikkea asiakkaiden 
itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
ja sitä kautta hyvä elämä. Tähän tu-

lemme panostamaan enene-
vässä määrin muun muassa 
koulutusten ja kansallisen 
yhteistyön avulla.

vuodenkierto on kääntynyt 
valoa ja lämpöä kohti. Haluan 
kiittää kaikkia sidosryhmiämme 
yhteistyöstä ja toivottaa hyvää 
kevättä ja kesää!

e t e v e t e v a 

s i d o s r y h m ä -

16

Kuva Tiina Roikonen.
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Etevan tekevät  
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 - muutoksessakin

pääkirjoitus

eteva on facebookissa. Käy tykkäämässä meistä, saat tuoreimmat kuulumisemme. 

Työosuusraha 
vai palkka
Työosuusraha on vaikea 
termi ja menee usein 
sekaisin palkan kanssa. 
Etevan asiakasraati halusi 
selvittää näiden kahden 
asian eroja. 

Asia oli hankala ym-
märtää, sillä tosiasiassa 
kyseessä on 2 eri asiaa: 
työosuusrahaksi kutsuttu 
avustus ja varsinainen 
palkka. Usein puhekielessä 
molempia kutsutaan 
palkaksi, vaikka tarkoitet-
taisiinkin työosuusrahaa. 
Sitkeän selvitystyön 
jälkeen tuloksena on 
selkokielinen opas asiasta. 
Löydät sen uutisesta 
Etevan nettisivuilta: www.
eteva.fi/Ajankohtaista/   

Itsemääräämisoikeudesta 
tilaisuuksia omaisille
Kehitysvammalakiin kesäkuussa 2016 tulleet 
muutokset nostavat keskiöön asiakkaan 
itsemääräämisoikeuden vahvistamisen sekä 
rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksien 
ja päätösprosessin uudistamiseen. Näistä 
asioista Eteva järjesti omaisille tilaisuudet 
Mäntsälässä ja Lohjalla. Tilaisuuksissa 
alustajina toimivat Kehitysvammaisten 
Tukiliiton johtava lakimies Sirkka Sivula, 
ihmisoikeuslakimies Liisa Murto Kynnys ry/
Vammaisten ihmisoikeuskeskus VIKE:stä sekä 
Anne Merisaari VIA-projektista. Tilaisuuksiin 
osallistui yhteensä noin 80 henkilöä. 

Hei varo vähän!  

Viime vuonna Etevassa toteutetussa Hei varo 

vähän! -projektissa saatiin hyviä ehdotuksia 

asiakkaiden ja henkilöstön arjen turvallisuuden 

kohentamiseksi. Kampanjan aikana henkilöstö 

löysi helposti arjessa toteutettavia keinoja, joilla 

mm. liukastumisia voi ehkäistä. Vuoden aikana 

työmatkatapaturmat vähenivät peräti 17,4 %. 

suomiareena. Eteva osallistuu heinäkuussa SuomiAreenaan teemalla  
vammaisten henkilöiden työllistyminen itsenäisyyden aikana. 
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L aki koskee erityishuollon an  
tamista henkilöille, joiden ke-
hitys tai henkinen toiminta on

estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen 
tai kehitysiässä saadun sairauden tai 
vamman vuoksi ja jotka eivät muun 
lain nojalla voi saada tarvitsemiaan 
palveluita. Lainmuutos velvoittaa eri-
tyishuoltopiirejä edelleen vastaamaan 
lain toteutuksesta, ja samalla lakiin on 
lisätty itsemääräämisoikeuden vahvis-
tamista ja sen rajoittamisen edellytyk-
siä koskevat säädökset. Samoin tah-
dosta riippumattoman erityishuollon 
säädöksiä uudistettiin. 

Erityishuollon johtoryhmä toimii 
Etevassa lakisääteisenä yhtymähalli-
tuksen alaisena toimielimenä. Erityis-
huollon johtoryhmä seuraa ja ohjaa 
toiminnallisten tavoitteiden kautta 
kehitysvammalain määräysten mukai-
sen toiminnan toteutumista neljännes-
vuosittain laadittujen tavoitetasojen ja 
mittareiden avulla.

 Kehitysvammalakiin tulleiden muu-
tosten toimeenpanoa varten  asetettiin 
tulosalueet ylittävä työryhmä, jonka 
vastuulla on lain soveltamisen ja 

toimintaohjeiden valmistelu. Keskeistä 
soveltamisohjeissa on ollut itsemää-
räämisoikeuden vahvistaminen ja 
toimenpiteet itsenäisen suoriutumisen 
tukemiseen.

Tulosalueet ylittävä valmisteluryhmä 
on valmistellut ohjeistuksen palvelu- ja 
hoitosuunnitelman sisällöstä, rajoi-
tustoimenpiteiden käytöstä ja päätös-
prosessin uudistamisesta. Lisäksi on 
tehty ohjeet rajoitustoimenpiteiden 
kirjaamisesta ja jälkiselvittelystä sekä 
selvityksestä ja tiedoksiantovelvolli-
suudesta asiakkaalle ja hänen omai-
sil leen. Tahdosta ri ippumattoman 
erityishuollon muutetut säädökset 
otettiin käyttöön ensimmäisenä, jo ke-
säkuussa 2016.

Kehitysvammalain muutoksessa on 
kysymys johtamisen ja palvelukulttuu-
rin muutoksesta.

Etevassa toteutetaan vuoden 2017 
aikana lain voimaantulon toimeenpa-
nokoulutus henkilöstölle siten, että lain 
edellyttämät osaamisvaatimukset ja 
koulutustarpeet on huomioitu. Koulu-
tuksiin osallistuvat kehitysvammapsy-
kiatrian yksiköistä koko henkilöstö ja 

Elämän tuesta IMO (itsemääräämisoi-
keus) -vastaavat. Henkilöstö toteuttaa 
yhdessä kehitysvammalakia. Alue-
päälliköt ohjaavat kehitysvammalain 
toteutusta ja yksilöllisen itsemäärää-
misoikeuden tukemista käytännössä. 
Omaisille on myös järjestetty kaksi 
saman sisältöistä keskusteluiltaa.

Itsemääräämisoikeutta ja rajoitustoi-
menpiteitä koskeva käsikirja valmistuu 
kevään 2017 aikana ja on arjen apuna 
asiakkaiden itsemääräämisoikeuden 
ja mielipiteiden kuulemisessa sekä 
rajoitustoimenpiteiden toteutuksessa.

Valmistelutyö on edennyt hyvin. 
Uudistuminen edellyttää henkilöstöltä 
johtamisen ja palvelukulttuurin muu-
tosta sekö rohkeutta toteuttaa asiak-
kaiden hyvää elämää uudella tavalla. 
Ohjauksessa huomioidaan ja vahvis-
tetaan asiakkaan omaa toimintakykyä, 
vastuunottoa, itsenäisyyttä, valinnan-
vapautta ja positiivista uskallusta. 

Teksti Elli Tuomiharju, Pirjo Riikonen 
Kuva Tiina Roikonen

Itsemääräämisoikeus ja  
kehitysvammalain muutokset Etevassa
Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki muuttui ja tuli voimaan 10.6.2016.

Etevan koulutuspäivän asiantuntijoina Kynnys ry:n ihmisoikeuslakimies Liisa Murto (vas.) ja Valviran ylitarkastaja Sari Mehtälä.
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Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki muuttui ja tuli voimaan 10.6.2016.

Järvenpään Lampipuisto
Etevan k i in te is tö jen hal l innasta 
vastaava tytäryht iö Uudenmaan 
Vammaispalvelut Oy rakennuttaa Jär-
venpäähän kerrostaloa yhteistyössä 
Etevan ja Järvenpään vammaispalve-
luiden kanssa. Talo valmistuu syksyllä 
2017 keskustan palvelujen ja hyvien 
julkisten liikenneyhteyksien välittö-
mään läheisyyteen. 

Taloon on tulossa 5 asukkaan ryh-
mäkoti ja 15 erillisasuntoa. Ryhmä-
kodin henkilökunta antaa tarvittavat 
palvelut myös omissa asunnoissaan 
asuville asukkaille. 

Lohjan Touhula
Lohjan Touhula on omakotitalo, jossa 
arkisin keskitytään autismin kirjon asi-
akkaiden päiväaikaiseen toimintaan, 

Muutoksia toimintayksiköissä
ja viikonloppuisin talo täyttyy lyhytai-
kaiseen hoitoon tulevista lapsista ja 
nuorista. 

Päiväaikaisessa toiminnassa harjoi-
tellaan arjen askareita, välillä käydään 
ulkoilemassa tai vaikkapa uimassa. 
Osa ryhmästä käy harjoittelemassa 
”oikeita töitä” esimerkiksi kaupassa. 

Viikonloppuisin järjestettävä lasten 
ja nuorten lyhytaikainen hoito tukee 
vanhempien jaksamista tarjoamalla 
turvallista ja yksilöllistä huolenpitoa. 
Päivät Touhulassa kuluvat asiakkaan 
kiinnostuksen kohteet huomioiden 
mukavan puuhan parissa.

Porvoon tuntihoito 
toimintakeskuksessa
Tuntihoito on erityistä tukea tarvit-
seville lapsille ja nuorille tarkoitettu 

lyhytaikainen hoito Etevan Porvoon 
toimintakeskuksen tiloissa. Käyttäjä-
perheiltä saadun palautteen perusteel-
la nostimme vuoden vaihteessa palve-
lun käyttäjien ikärajan 16 vuodesta 18 
vuoteen ja keskitymme palvelemaan 
vain lauantaisin. Näin toiminta palve-
lee perheitä paremmin. Toimintapäivät 
ovat kivaa puuhaa täynnä ja tuottavat 
iloa palvelun käyttäjille! Tuntihoidon 
tapahtumista voit lukea Tuntihoidon 
blogista Etevan nettisivuilta: www.ete-
va.fi/Blogit/Tuntihoidon-blogi/ 

Teksti Tiina Roikonen

etevan yhtymähallitus päätti  
kokouksessaan 19.5.2016 (§ 36) vara-
henkilöstön pilotoinnin toteuttamisesta 
ajalla 1.1.-31.12.2017. Pilotointi to-
teutetaan toimintayksiköissä, jotka si-
jaitsevat Espoon, Kauniaisen, Kirkko-
nummen, Keravan 
ja  Nurm i jä rven 
alueilla. Pilotoin-
t ialueen nimeä-
misen kriteereinä 
ol ivat  henki lös-
tön saatavuuden 
haasteel l isuus, 
sijaishenkilöstön 
suuri tarve ja si-
jaiskustannusten 
kasvu.

Varahenki lös-
tön pi lotointi  on 
osa rekrytoinnin 
uudistamista. Pi-
lotoinnille asetetut 
tavoitteet ovat si-
jaiskustannusten 
hallinta, asiakkaiden saaman palvelun 
tasalaatuisuuden varmistaminen sekä 
henkilöstön saatavuuden ja pysyvyy-
den takaaminen. Tavoitteiden toteutu-
misella on välillisiä vaikutuksia sekä 

työhyvinvointiin ja turvallisuuteen että 
sijaishankinnan toimintatapoihin. 

Varahenkilöstötoiminta aloitettiin 
tammikuun alussa.  Tavoite on rekry-
toida 13 ohjaajaa, joka sijaistavat toi-
mintayksikön henkilöstön lyhytaikaisia 

poissaoloja. Varahenkilöstöyksikkö 
toimii HR-tulosalueella ja palvelupääl-
likkönä toimii pitkän linjan etevalainen 
Salla Kauppinen. Hän toivoo näke-
vänsä varahenkilöstön käytön edut 

Varahenkilöstön pilotointi
pilotoinnin aikana, niin talouden ja 
asiakastyön turvallisuuden kannalta 
kuin myös työyhteisöjen työhyvinvoin-
nin. 

Etevassa jo aiemmin työskennellyt 
Anu Nurmi vaihtoi toimintayksikköä 

ja voi nyt käyttää 
työssään hyväksi 
aiemmin hankittua 
osaamistaan ja 
kehittää ammatil-
l isuuttaan lisää. 
Toimintayksikön 
vaihdos toi Anun 
arkeen vaihtelua 
ja uusia haastei-
t a .   A i van  uus i 
etevalainen Katja 
Vilhunen on kai-
vannut vuorotyötä 
ja useammassa 
t o i m i p i s t e e s s ä 
työskentelyn tuo-
maa va ih te lua . 
Varahenkilöstön 

liikkuva työ alueittain ja 2-vuorotyö 
oli juuri hänelle sopiva tapa toteuttaa 
työtä. 

Teksti Irma Oinonen, Salla Kauppinen

Etevan koulutuspäivän asiantuntijoina Kynnys ry:n ihmisoikeuslakimies Liisa Murto (vas.) ja Valviran ylitarkastaja Sari Mehtälä.
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Kokemuksia Dialektisen  
käyttäytymisterapian soveltamisesta  

D ialektinen käyttäytymistera pia 
(DKT) on yhdysvaltalaisen 
psykologian professori Marsha 

Linehanin ja työryhmän 1980 – 1990 
luvuilla kehittämä kognitiivisen psy-
koterapian niin sanottu kolmannen 
aallon terapiamuoto. DKT on kehitetty 
hoitomuodoksi erityisen vaikeasti 
hoidettaville asiakkaille, joilla esiintyy 
epävakautta, emotionaalista herkkyyt-
tä, impulsiivista, tuhoavaa käytöstä, 
itsetuhoisuutta, syömishäiriöitä ja 
erilaisia riippuvuuksia. DKT:ssa on 
yhdistetty kognitiivis-behavioraalista 
teoriaa, oppimisteoriaa, dialektista fi-
losofiaa, tietoisuustaitoja ja biososiaa-
lista teoriaa yhtenäiseksi hoidolliseksi 
kokonaisuudeksi. 

DKT:lla autetaan asiakkaita löy-
tämään keinoja ongelmallisten tun-
netilojen ja elämän hallintaan sekä 
saavuttamaan hyväksyvämpi suh-
tautumistapa. Hoitokokonaisuuteen 
kuuluvat ryhmämuotoinen taitoval-
mennus, yksilöterapia ja mahdollisuus 
puhelinkonsultaatioon tapaamisten 

välillä. Lisäksi ryhmien ohjaajien ja 
terapeuttien työnohjaustyyppinen 
konsultaatiotiimi on olennainen osa 
hoitoa. 

DKT:ssa asiakkaan vaikeuksien kat-
sotaan johtuvan puutteellisista taidois-
ta tai kyvyttömyydestä käyttää taitoja. 
Siksi hoidon perustana on puuttuvien 
taitojen opettelu. 

Taitovalmennus perustuu käsikir-
jaan, jonka avulla ryhmissä harjoitel-
laan tietoisuus- ja vuorovaikutustaitoja 
sekä tunteiden säätelyn ja ahdistuk-
sen sietämisen taitoja. Ryhmässä 
asiakkaat saavat tukea toisiltaan ja 
he voivat kohdata ihmisiä, joilla on sa-
mankaltaisia vaikeuksia. Taitovalmen-
nusta tasapainotetaan yksilöterapialla, 
jossa asiakkaan akuutteja vaikeuksia 
käsitellään yksityiskohtaisesti. DKT on 
yhdistelmä hyväksyntää ja muutosta. 
Asiakkaan kokemukset otetaan vaka-
vasti ja suhtautuminen asiakkaaseen 
on tukea tarjoavaa. Terapiaa leimaa 
avoimuus ja läpinäkyvyys. Asiakasta 
autetaan kohtaamaan hyväksyvästi 

itsensä ja elämänsä sellaisina kuin 
ne ovat. 

Hämeenlinnan kehitysvammapsy-
kiatrian yksikössä toteutettiin vuoden 
kestävä DKT-pilotti, joka päättyi helmi-
kuun lopussa. Taitoharjoitteluryhmän 
vetäjinä toimivat psykologi Anne Lem-
pinen ja erikoisohjaaja Anne Simola. 
Yksilöpsykoterapian toteutuksesta 
vastasi psykoterapeutti, toimintatera-
peutti Tarja Roponen. Taitovalmennus-
ryhmän ja yksilöterapeutin tapaamiset 
olivat viikoittain. Ryhmässä oli aluksi 
kolme asiakasta ja myöhemmin kaksi. 
Kaikki kolme asiakasta saivat yksilöte-
rapiaa koko pilotin ajan. Kaikki ryhmä-
läiset olivat motivoituneita ja sitoutunei-
ta sekä taitoryhmään että yksilöllisiin 
psykoterapiatapaamisiin. Ryhmään 
osallistuneilla asiakkailla oli monenlai-
sia vaikeuksia: tunne-elämän epäva-
kautta, impulsiivista ja aggressiivista 
käyttäytymistä sekä puutteita elämän-
hallinnan taidoissa. Ryhmäläiset olivat 
kognitiiviselta tasoltaan keskiasteisesti 
tai lievästi kehitysvammaisia henkilöitä.

Hämeenlinnan kehitysvammapsykiatrian yksikössä

Älyllinen asenne
Rationaalinen
Järkevä
Looginen mieli
Empiiriset tosiasiat
Suunnittelu
Keskittyminen

Tunteellisen ja 
älyllisen 
mielen yhteys, 
intuitiivinen
tieto

Tunteet 
ohjaavat ajattelua, 
käyttäytymistä, 
“kuumat ajatukset”, 
logiikka vaikeaa, 
tosiasiat hämärtyvät

JÄRKEVÄ 
MIELI

VIISAS
MIELI TUNNE-

MIELI

Esimerkki välitehtävästä: 
Mukavien asioiden tekeminen ja ajatteleminen 
saa meidät tyytyväisemmäksi. 
Mukavia asioita ja toimintoja. 

Kirjoita tai piirrä alla olevaan laatikkoon.  
Merkitse joka päivälle tekemäsi tai ajattelemasi 
mukava asia.
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Kokemuksia Dialektisen  
käyttäytymisterapian soveltamisesta  

  Kehitysvammapsykiatrian palvelu 
 

 ■ Tarkoitettu henkilöille, joilla on vaativia erityistarpeita liittyen 
mielenterveyden ja autismin kirjon häiriöihin tai eri syistä 
johtuvaan haastavaan käyttäytymiseen

 ■ Yksiköt Lahdessa, Hämeenlinnassa ja Keravalla 

 ■Asiakaspaikkoja 42

 ■Asiantuntijat ja lähityöntekijät toteuttavat palvelun

 ■ Palvelun käyttäjistä yli 20 % Etevan ulkopuolelta

Pi lo t t ikokemuksis ta k i r jo i te taan 
raportti, mutta kerromme tässä jo 
joitain havaintoja. Taitoharjoittelun 
ensimmäisessä vaiheessa opeteltiin 
tietoisuustaitoja. Ryhmäläiset kehit-
tyivät omien tunteidensa, ajatustensa 
ja reaktioidensa tunnistamisessa, tie-
dostamisessa sekä hyväksymisessä. 
Harjoittelun myötä löydettiin uusia 
voimavaroja ja taitoja, jotka vahvistivat 
itsekunnioitusta sekä empatiakykyä. 
Asiakkaiden kognitiiviset puutteet 
eivät olleet este harjoittelulle, sillä 
asiat esitettiin heille ymmärrettävässä 
muodossa. Harjoittelun myötä asiak-
kaat saivat käyttöönsä kognitiivisia ja 
emotionaalisia piileviä taitoja.

Ryhmäläiset edistyivät vuorovai-
kutustaidoissa, mikä näkyi sekä ryh-
mässä että arjen tilanteissa. Asiakkaat 
olivat rohkeampia ja avoimempia 
ilmaisemaan itseään. He kehittyivät 
positiivisen palautteen ja tuen anta-
misessa sekä vastaanottamisessa. 
Vertaistuki edisti motivoitumista ja 
sitoutumista harjoitteluun. Ryhmä 

edisti kaverisuhteiden muodostumista 
ryhmäläisten välille, missä aiemmin oli 
ollut paljon tuen tarvetta. Luottamus 
itseen ja muihin ihmisiin lisääntyi. Tai-
toharjoittelu vahvisti positiivisempaa 
minäkuvaa ja myönteistä persoonalli-
suuden kehittymistä.

Kaikille ryhmäläisille oli tyypillistä 
psyykkisen voinnin vaihtelu ja suh-
teellisen hidas palautuminen kriisiti-
lanteista. Taitoharjoittelun edetessä 
ryhmäläiset eivät olleet yhtä alttiita 
negatiivisten tunteiden ja tapahtumien 
vaikutuksille. Vaikeammat psyykkisen 
voinnin vaiheet eivät pitkittyneet sa-
malla tavalla kuin ennen. Vaikeuksia 
kyettiin käsittelemään toimivammilla 
keinoilla. 

Joitain haasteitakin havaittiin pilotin 
aikana. DKT:n teoriataustan sekä vali-
doivan ja dialektisen työskentelyotteen 
sisäistäminen oli vaikeaa osalle työn-
tekijöistä. Taitoharjoitusten mielekkyyt-
tä arjessa ei myöskään aina nähty. 
Jatkossa panostetaan lähihenkilöstön 
perehdytykseen ja selkeytetään 

kirjallista materiaalia. 
DKT:n tausta-ajattelu tukee itsemää-

räämisoikeutta, yksilön kunnioitusta ja 
tasavertaisuutta. Tämä näkyy henki-
löstön osaamisessa siten, että ulkoa-
päin ohjaamisesta ja rajaamisesta on 
siirrytty yksilön taitojen kehittämiseen 
ja vastuunoton tukemiseen. Uudet tai-
dot ovat auttaneet asiakkaita selviyty-
mään vaikeista vaiheista nopeammin 
eteenpäin ja haastava käyttäytyminen 
on vähentynyt.

Syksyllä 2017 järjestetään DKT-
koulutusta kehitysvammapsykiatrian 
henkilöstölle. Tavoitteena on laajentaa 
työskentelymalli Etevan kaikkiin kehi-
tysvammapsykiatrian yksiköihin vuo-
sina 2017 - 2018. Myös Elämän tuen 
asiakkaiden kanssa voidaan hyödyn-
tää DKT:n periaatteita ja harjoituksia. 

Teksti  Anne Lempinen, Tarja Roponen, Marketta 
Salminen ja Päivi Vuorinen

eu:n tietosuoja-asetus on hy-
väksytty 14.6.2016. Asetus astuu voi-
maan 25.5.2018 kahden vuoden siir-
tymäajan jälkeen. Asetus tuo rekiste-
rinpitäjille uusia hallinnollisia tehtäviä, 
ja teknisten vaatimusten toteuttamista. 

Jokaisen henkilötietoja käsittelevän 
viranomaisen, yrityksen ja organisaa-
tion tulee tarkastaa, miten tuleva lain-
säädäntöuudistus on huomioitava ny-
kyisessä henkilötietojen käsittelyssä. 
Samassa yhteydessä on suunnitelta-
va, miten lainsäädännön edellyttämät 

vaatimukset toteutuvat siirtymäkau-
den jälkeen myös silloin toiminnassa 
olevissa palveluissa ja prosesseissa, 
joissa henkilötietoja käsitellään.

Rekisterinpitäjän kannattaa aloittaa 
asetuksen voimaantuloon valmistautu-
minen saman tien. Asetuksen voimaan-
tuloa edeltävä kahden vuoden siirtymä-
aika on lyhyt mahdollisten puutteiden 
tunnistamiseksi ja  korjaamiseksi joka-
päiväisten operatiivisten toimien ohella.
 E tevassa  on  va raudu t tu  EU :n 
tietosuoja-asetuksen voimaantuloon 

perustamalla työryhmä, jonka tehtä-
vänä on valmistella ja toteuttaa EU:n 
tietosuoja-asetuksen vaatimukset 
henkilötietojen käsittelyssä. Lisätieto-
ja antavat työryhmän puheenjohtaja 
Kalle Eklund, tietosuojavastaavat Iiris 
Hyppänen ja Leenamaija Sipponen 
sekä tietohallintopäällikkö Saku Salo-
nen. 

EU:n tietosuoja-asetus

Teksti Iiris Hyppänen
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E tevan päiväaikaista toimintaa 
kehitetään tulevan Teos- ja 
Valas-lainsäädännön mukai-

sesti jakamalla se työelämävalmiuksia 
edistävään ja osallisuutta tukevaan 
toimintaan. Aikaisemmin työvalmen-
nusta on toteutettu samoissa tiloissa 
ja saman henkilökunnan ohjauksessa 
kuin päiväaikaista toimintaa. Nyt nämä 
toiminnot jaetaan eri tiloihin ja eri oh-
jaajien tehtäväksi.

Työelämävalmiuksia edistävä toi-
minta siirtyy kahden palvelupäällikön 
vastuulle ja lisäksi heidän apunaan 
toimii kaksi erikoisohjaajaa, jotka koor-
dinoivat toimintaa Etevan alueella. 
Tehtävänä on laatia asiakaskohtaiset 
suunnitelmat, joissa määritellään 
konkreettisesti asiakkaan työllistymi-
seen liittyvät tarpeet ja tarvittavat yh-
teistyötahot, tehdä tiivistä yhteistyötä 
kuntien ja alueen sosiaalisen kuntou-
tuksen sekä etsivän nuorisotyön toimi-
joiden ja työpajojen kanssa sekä luoda 
yhteydet alueellisiin yritysjärjestöihin 
ja yrittäjiin.

Osallisuutta tukevassa toiminnassa 

laaditaan asiakaskohtaiset suun-
nitelmat, joissa määritellään konk-
reettisesti asiakkaan mielenkiinnon 
kohteet ja miten niitä voidaan hänen 
kanssaan toteuttaa siten, että asiak-
kaan voimavarat kehittyvät, luodaan 
yhteistyöverkostoja Etevan ulkopuo-
listen tahojen, kolmannen sektorin ja 
kuntien eri toimijoiden kanssa (muun 
muassa nuorisotoimi, kirjastopalvelut, 
liikuntatoimi, työväenopisto). Näin 
luodaan uudenlaisia päiväaikaisen 
toiminnan malleja, jolloin asiakkaat 
voivat monipuolisesti hyödyntää 
yleisiä tiloja ja toimintoja, jotka ovat 
halpoja tai maksuttomia ja tarkoitettu 
kaikille kuntalaisille.

Toiminnan suunnittelu on alkanut 
tammikuussa edellä mainittujen pal-
velupäälliköiden ja erikoisohjaajien 
kanssa. Suunnittelussa on luotu 
selkeät päivämäärät mihin mennes-
sä yksiköiden sisäinen toiminta 
henkilöstön ja asiakkaiden osalta on 
jaettu työelämävalmiuksia edistävään 
toimintaan ja osallisuutta tukevaan 
toimintaan. Etevalla on muutama 

päiväaikaisen toiminnan yksikkö, joissa 
jaottelua ei tarvitse tehdä, koska ne 
ovat selkeästi osallisuutta tukevaa toi-
mintaa järjestäviä yksiköitä. 

Toimintasuunnitelmat ovat yksiköissä 
tehtynä kesäkuun alkuun mennessä. 
Tämän jälkeen toiminta käynnistyy 
toimintayksiköissä ja varsinaisen 
konkreettiseen toimintaan päästään 
viimeistään elo-syyskuussa 2017 heti 
lomien jälkeen.

Tavoitteena on, että jokaisen yksikön 
työelämävalmiuksia edistävän toimin-
nan ryhmässä on yksi tai useampi 
koulutettu työvalmentaja, joka  tekee 
yhteistyötä alueen palvelupäällikön ja 
erikoisohjaajan kanssa.Tähän Eteva on 
myös panostanut kouluttamalla haluk-
kaita ohjaajia työvalmentajaksi. 

Teksti  Elli Tuomiharju, Era Koivumäki 
Kuva Tiina Roikonen

Muutokset päiväaikaisessa  
toiminnassa –  jako kahteen

Osallisuutta tukevassa toiminnassa etsitään asiakkaalle mieluisaa ja hänen voimavarojaan kehittävää tekemistä.
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Porvoon autistien asumisen ja päiväaikaisen  
toiminnan tuottamisen uusi malli 

ihminen motivoituu kuntoutu-

miseensa, kun hän itse määrittelee 

omat tavoitteensa, seuraa tavoitteen 

toteutumista ja saa tarvitsemaansa 

tukea tavoitteen saavuttamiseksi. 

Etevan kehitysvammapsykiatrian 

yksiköiden 20 kuntoutujaa osallistui-

vat vuosina 2015–2016 Kuntoutujan 

osallistaminen tavoitteenasettamis-

prosessiin ja tavoitteen saavutta-

misen arviointiin - hankkeeseen, joka 

toteutettiin  Kela:n rahoituksella yh-

dessä Mikkelin ammattikorkeakoulun 

ja GeroCenterin kanssa. Tavoitteen 

asettamisessa ja seurannassa käy-

tettiin GAS-menetelmää (Goal Attain-

ment Scale). Hankkeen loppuraportti 

on julkaistu Kela:n julkaisusarjassa 

(Alanko ym. 2017).
Kehittämistyön tuloksena tavoitteista 

puhutaan asiakkaiden kanssa nyky-

ään enemmän kuin ennen. Asiakas 

tuo itse esille asiat, joissa haluaa ke-

hittyä. Asetettavat tavoitteet kuvataan 

konkreettisina askeleina, jolloin ne 

ovat asiakkaalle itselleenkin ymmär-

rettäviä. Tutkimuksessa havaittiin, 

että kognitiiviset rajoitteet eivät estä 

kuntoutujan aktiivista osallistumista 

tavoitteen asettamisprosessiin, mikäli 

ammattilaiset osaavat tukea kuntou-

tujan osallisuutta ja päätöksentekoa. 

Kun saavutetaan onnistumisia monis-

sa pienissä tavoitteissa, näkyvät posi-

tiiviset vaikutukset usein laajemminkin 

koko kuntoutumisprosessissa. Tässä 

on luotu malli tuettuun päätöksente-

koon, mitä tarvitaan myös tulevaisuu-

dessa henkilökohtaisessa budjetoin-

nissa. 

Teksti Marketta Salminen ja Petra Vuorinen

porvoossa toteutettiin vuo-
denvaihteessa 2017 autistien päi-
väaikaisen toiminnan ja asumisen 
yhdistäminen. Jatkossa asumisen    
ja päiväaikaisen toiminnan palvelut 
tuottaa yksi työryhmä. Tämä on uusi 
tapa tuottaa palvelua kuntayhtymässä. 
Yhdistymisen tavoitteena on saada 
mahdollisimman yksilölliset palvelut 
rakennettua haastavalle asiakas-
ryhmälle. Henkilöstön saumaton yh-
teistyö ilman turhaa päällekkäisyyttä 
takaa sen, että kaikki saatavilla oleva 
henkilöstöresurssi käytetään asiakas-
työhön. Mallin kehittely on lähtenyt liik-
keelle asiakastyön näkökulmasta eikä 
taloudellista säästöä lähtökohtaisesti 
tavoitella.

Asiakkaille yhdistyminen tulee nä-
kymään pitkin kuluvaa vuotta pieniä 

muutoksia.Tavoitteena on pienten 
asioiden avul la vaikuttaa omaan 
elämään.Tämä tarkoittaa sitä, että 
asiakkaat ovat mukana kaikissa omaa 
elämäänsä koskevissa asioissa. Van-
hojen rakenteiden aikaan saatettiin 
hoitaa joitain arkisia asioita ilman 
asiakasta, mutta nykyisessä käytän-
nössä pyritään siihen, että asiakas on 
aina läsnä. Päiväaikaisen toiminnan 
toimintoja suunnitellaan myös hyvin 
yksilöllisesti voimavarat ja asiakkaiden 
kiinnostusten kohteet huomioiden. 
Ryhmän tilat ovat pienet, joten ulko-
puolisia mielekkäitä paikkoja toteuttaa 
päiväaikaista toimintaa etsitään heille 
jatkuvasti. Kuntouttavaan päivätoi-
mintaan pyritään saamaan mahdol-
lisimman paljon mukaan lähialueen 
yrityksiä, joissa asiakkaat voivat tehdä 

työtä, kuitenkin niin, että tarvittava oh-
jausvastuu on Etevan ohjaajalla.

Henkilöstön näkökulmasta uusi tapa 
tuottaa palvelua on ammatillisesti 
kehittävä ja mielenkiintoinen. Amma-
tillinen haasteiden pohdinta tapahtuu  
nykyistä isommassa yhteisössä ja 
käytössä olevat työntuen ratkaisut 
ovat yhteiset. Tukitiimeissä, asiantunti-
joiden käytössä sekä työnohjauksissa 
näkökulma on aina kokonaisvaltainen 
eivätkä haasteet tai onnistumiset 
rajoitu johonkin työryhmään. Muutos 
on vastaanotettu työryhmässä erittäin 
positiivisesti ja koettu järkevänä.  

Teksti Marko Hyvärinen 
Kuva Tiina Roikonen

Oma tavoite motivoi kuntoutumiseen

”Mitä haluat tehdä tänään?” Jarre Aro valitsee itselleen päiväohjelmaa ohjaaja Laura   Hirvensalon avustuksella.



10  Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti  2017

Omannäköistä asumista Etevassa
Etevassa on paljon erilaisia asumisen mahdollisuuksia: ryhmäkoteja, ryhmäkotien välittömässä yhteydessä erillisiä 
yksiöitä ja kaksioita sekä palveluja, joita viedään henkilön omaan asuntoon. Myös asuinympäristöjä on erilaisia 
maatiloilta kaupunkien keskustoihin. Meillä on asumispalveluja 22 kunnassa, joten asukkaalla on mahdollisuus 
omannäköiseen elämään lähellä omia verkostojaan. 

maatilat. Etevalla on 2 maatilaa: Hakalan tila Orimattilassa ja Hakamaan tila Nastolassa. Molemmilla maatiloilla on mah-
dollista asua ryhmäkodissa tai omassa yksiössä. Maatiloilla luonto ja maatilan työt luovat elämään puitteet ja aikataulun. 
Molemmilla maatiloilla on paljon eläimiä, joiden hoitaminen on tärkeä osa vuoden jokaista päivää. Vuoden kierron mukaan 
myös kasvimaan viljelyksien ja kiinteistöjen hoito tuovat päiviin sisältöä. 

ryhmäkodit ja omat asunnot taajamissa. 
Viime vuosina Etevaan on rakennettu paljon uusia 
asumisyksiköitä eri puolille aluettamme. Uusissa 
yksiköissä on yleensä 2 ryhmäkotia ja useita erillisiä 
yksiöitä. Omissa asunnoissa asuvat saavat tarvit-
semansa tuen ryhmäkodista. Rakennukset ovat 
taajamissa hyvien liikenneyhteyksien varrella, joten 
erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin on helpompi osallis-
tua itsenäisesti. Esimerkiksi kirjastoon tai keilaamaan 
ehtii arki-iltanakin. 
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valtakunnallisten linjausten 
mukainen tukiasuminen asumismuo-
tona on päässyt alkuun yhteistyössä 
Mäntsälän, Lohjan ja Espoon kanssa. 
Eteva osallistuu omalta osaltaan rekry-
toimalla näitä hankkeita toteuttamaan 
palvelukehittäjän, joka on tärkeä linkki 
ja yhteistyökumppani kuntien vamm-
maispalvelujen sosiaalityön ja Etevan 
asumispalveluiden välillä. Tarkoitukse-
na on, että yhteistyössä kartoitamme 
asiakkaiden toiveet asunnosta ja sen 
sijainnista sekä asiakkaiden toiminta-
kyvyn vahvuuksineen ja etenkin millai-
sella ohjauksella voimme voimavaroja 
lisätä niissä asioissa, joita asiakas tar-
vitsee selviytyäkseen omassa asun-
nossa. Samalla kartoitamme tieto- ja 
viestintäteknisten ratkaisujen käyttöä 
yhteydenpidon ja turvallisuuden tun-
teen varmistamisessa. 

Kuntien tehtävänä on asuntojen 
hankinta ja aluksi Etevan henkilöstö eli 
samat tutut ohjaajat käyvät tukemassa 
asiakkaita heidän omissa kodeissaan, 
jotta muutto sujuu mahdollisimman 

hyvin ja asiakas kokee olonsa turval-
liseksi. Aluksi asiakas myös tarvitsee 
enemmän tukea, mutta voimavarojen 
karttuessa voidaan tukea vähentää. 
Kirjaamisella ja säännöllisesti tehdyillä 
arvioinneilla on siten suuri merkitys, 
jotta voidaan arvioida asiakkaan tarvit-
semaa avun ja tuen määrää ja niiden 
muutostarvetta. Kun asiakkaita siirtyy 
omiin asuntoihin, se mahdollistaa 
uusien, vahvempaa tukea tarvitsevien 
asiakkaiden muutot näille vapautuville 
paikoille. Näin voidaan asiakkaiden 
määrän lisääntyessä taata kustan-
nustehokkaat ja asiakkaan tarpeita 
vastaavat ratkaisut.

Samassa yhteydessä on tarkoituk-
sena pilotoida myös henkilökohtais-
ta budjetointia, joka tukee asiakkaan 
omaa osallistumista ja itsemäärää-
misoikeutta. Henkilökohtaisessa bud-
jetoinnissa kartoitetaan asiakkaan toi-
veet siitä, mitä hän toivoo asumisen 
lisäksi myös päiväaikaiselta toimin-
nalta ja muulta vapaa-ajan toiminnal-
ta. Asiakkaalle muodostetaan hänen 

Tukiasumisen kehittäminen ja  
henkilökohtainen budjetointi

    

    

Perinteiset ryhmäkodit ovat omakotitaloja, osana ihan tavallista omakotitaloaluetta. Taajamien keskustoihin on yleensä lyhyt 
matka, joten palvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat saavutettavissa. Ryhmäkodeissa on kodikasta, eikä rakennus eroa 
tavallisesta omakotitalosta kuin sosiaalitekniikan osalta. 

Teksti ja kuvat Tiina Roikonen

avun ja tuen tarpeidensa sekä tuen 
ja palvelujen kustannusten pohjalta 
määritetty henkilökohtainen budjetti 
eli rahasumma, jolla henkilön palvelut 
on mahdollista järjestää yksilöllisesti, 
palvelujen käyttäjän toiveiden, tarpei-
den ja tavoitteiden mukaisesti. Tässä 
mallissa asiakas myös esittää toiveet 
siitä, kuka näitä palveluja hänelle an-
taa asumiseen, päiväaikaiseen toimin-
taan, harrastuksiin ja yhteiskuntaan 
osallistumisen mahdollistamiseen.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä  
henkilökohtainen budjetointi on Ete-
van asiakasryhmälle tapa toteuttaa 
valinnan vapautta.

Toivomme muidenkin kuntayhtymän 
jäsenkuntien ottavan meihin yhteyttä, 
olemme valmiita kehittämään ja kehit-
tymään yhdessä!  

Teksti Elli Tuomiharju
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E tevan yhtymähallitus hyväksyi 
helmikuun kokouksessaan 
vuoden 2016 toimintakerto-

muksen ja tilinpäätöksen esitettä-
väksi edelleen yhtymäkokoukselle 
19.5.2017.

Vuonna 2016 jatkettiin määrätie-
toisesti vuosille 2014–2016 laaditun 
ta louden tasapainotusohje lman 
toimeenpanoa, vaikka vuosilta 2009–
2013 kertynyt alijäämä olikin saatu 
katettua vuoden etuajassa. Tämän 
seurauksena Eteva teki 1,3 miljoonan 
euron ylijäämän, josta miljoona euroa 
esitetään palautettavaksi jäsenkunnil-
le viime vuoden ostojen suhteessa.

Järvenpäässä käynnistettiin vuoden 
2016 aikana uuden pienkerrostalon 
rakentaminen. Espoossa laajennet-
tiin päiväaikaisen toiminnan tiloja 
asiakasmäärän lisäännyttyä. Lohjalle 
ja Vihtiin syksyllä 2015 avatut uudet 

asumisyksiköt toimivat vuoden 2016 
alusta koko laajuudessaan.

Tilikauden aikana jäsenkuntamyynti 
ylitti talousarvion 1,9 % samoin kuin 
henkilöstökulut, joihin on laskettu 
mukaan henkilöstöpalvelujen ostot. 
Näiden kasvulukujen taustalla on asia-
kasmäärän kasvu. Muut toimintakulut 
alittivat talousarvion 2,0 %. Talousarvi-
ossa sitovaksi määritelty toimintakate 
ylitti talousarvion vajaat 1,3 miljoonaa 
euroa. 

Kuntayhtymän henki löstömää-
rä vuoden 2016 lopussa oli 1 266, 
mikä henkilötyövuosiksi muutettuna 
tarkoittaa 1 156 henkilötyövuotta. 
Toistaiseksi voimassa olevassa pal-
velussuhteessa oli 1 011 henkilöä. 
Määräaikaisen henkilöstön määrä oli 
255. Määräaikaisen henkilöstön osuus 
on vähentynyt 3,2 %. 

E teva  konsern in  tu los  o l i  1 ,4 

Eteva kuntayhtymän  
toiminta ja talous  
tasapainossa

mil joonaa euroa (2015: 2,4 M€). 
Konserni taseen loppusumma ol i 
67,2 miljoonaa euroa (2015: 66,1 
M€), josta lainat olivat 40,0 miljoonaa 
euroa (2015: 40,8 M€). Konsernin 
toimintatuotot kattavat toimintakulut. 
Vuosikate kattaa täysimääräises-
ti suunnitelman mukaiset poistot. 
Konsernin toiminnan rahavirta on 
positiivinen, ja investoinnit ja pääoma-
menot saadaan kokonaisuudessaan 
katettua tulorahoituksella. Lainan-
hoitokate osoittaa, että konsernin 
tulorahoitus riittää lainankorkojen 
ja -lyhennysten hoitoon lainanhoi-
tokyvyn ol lessa hyvä. Konsernin 
henkilöstömäärä oli kertomusvuonna  
1 272,  ja henkilötyövuosia kertyi  
1 162.  

Teksti Katrina Harjuhahto-Madetoja ja  
KaarinaKilpeläinen

etevalla on 45 omistajakuntaa 3 
tulevan maakunnan – Uudenmaan, 
Kanta- ja Päijät-Hämeen – alueella. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
Etevan nykyinen toiminta tulee jakaan-
tumaan 3 osaan 1.1.2019 alkaen. Ete-
van asiakkaille tämä ei tarkoita pakko-
muuttoja, vaikka nykyinen asuinkunta 
olisikin toisessa maakunnassa kuin 
nykyinen asumisyksikkö.

Etevan oma valmistelutyö käynnis-
tettiin yhtymähallituksen linjausten 
pohjalta jo keväällä 2014. Olemme ak-
tiivisesti mukana myös Kanta-Hämeen 
ja Uudenmaan maakuntien sekä Kes-
ki-Uudenmaan kuntien alueellisessa 
valmistelutyössä.

Kanta-Hämeessa uudistuksen val-
mistelusta vastaa Oma Häme -han-
ke, joka on organisoitu Hämeen liiton 
yhteyteen. Hankkeen tavoitteena on 
järjestää Kanta-Hämeen sote-palvelut 
nykyistä tehokkaammin ja laaduk-
kaammin sekä yksinkertaistaa julkista 

aluehallintoa. Valmistelussa on mu-
kana yli 100 asiantuntijaa kunnista, 
kuntayhtymistä ja aluehallinnosta. Ete-
valla on edustus 6 työryhmässä.

Uudellamaalla sote-esivalmistelus-
ta vastaa sote-tiimi, jossa Eteva on 
edustettuna. Ryhmä sai vuoden 2016 
lopulla työparikseen sote-muutosjoh-
taja Timo Aronkydön. Uudenmaan 
maakunnan esivalmistelu käynnistyi 
21.12.2016 pidetyllä neuvottelukun-
nan kokouksella. Etevalla on neu-
vottelukunnan lisäksi edustus maa-
kuntavalmistelun virkamiesjohtoryh-
mässä valtionhallinnon suositusten 
mukaisesti. Eteva on mukana myös 
viestinnästä vastaavissa työryhmissä 
sekä sote- että maakuntauudistuksen 
osalta.

Päijät-Hämeessä käynnistyi vuoden-
vaihteessa uusi maakunnallinen hy-
vinvointikuntayhtymä, Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymä. Neuvottelut Etevan 
kanssa on sovittu käynnistettäväksi 
kuluvan kevään aikana.

Keski-Uudenmaan kunnilla – Hyvin-
kää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, 
Pornainen ja Tuusula – on ollut jo pi-
dempään käynnissä alueellinen sote-
valmistelutyö, johon myös Eteva osal-
listuu. Vammaispalvelujen yhteisenä 
kärkihankkeena on toteutettu palve-
lutarpeen arvioinnin yhtenäistäminen.

Nyt kun sote- ja maakuntauudistuk-
seen liittyvästä lainsäädännöstä on 
annettu eduskunnalle hallituksen esi-
tys ja valinnanvapautta koskevat pe-
ruslinjaukset ovat tiedossa, Etevassa 
on käynnistetty kokonaissuunnitelman 
laadinta uudistuksen läpiviennistä. 
Yksi keskeisiä tehtäviämme on var-
mistaa, etteivät asiakkaat ja asiakas-
työ jää rakenteiden ja hallinnon var-
joon.

Teksti Katrina Harjuhahto-Madetoja

Sote-uudistus etenee maakunnissa – ja Etevassa
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vuonna 2016 toteutimme asia-
kastyytyväisyyskyselyt henkilöasiak-
kaillemme Etevan keskisellä alueella 
ja tilaaja-asiakkaille ja omaisille koko 
Etevan alueella. Saimme vastauksia 
yhteensä 284 ja kaiken kaikkiaan 
toimintaamme oltiin tyytyväisiä, mutta 
myös kehityskohteita löytyi.

käyttäjäasiakaskysely

Henkilökuntaa arvostetaan
Asiakkaat kokivat, että henkilökunta 
ottaa huomioon heidän toiveensa ja 
kohtelee heitä ystävällisesti. Myös 
keskinäinen kommunikointi ja ymmär-
täminen toimivat.

Asiakkaista 96% kokee olonsa 
turvalliseksi niin omassa asunnossa, 
päiväaikaisessa toiminnassa kuin työ-
matkallakin.

Kehittämistä löytyy oman rauhan 
löytämisessä.

Oma asunto on tärkeä
Asumisesta kysyimme mistä pidetään 
ja mistä ei pidetä. Oma huone ja sen 
rauha on asukkaille tärkeä, kuin myös 
kaverit ja ohjaajat. Vaikka asuinto-
vereista pidetään, yhteiselon myös 
koettiin aiheuttavan haasteita, muun 

muassa rauhattomuuden muodossa.
Asukkaat kokivat, että ovat voineet 
vaikuttaa arkeensa, päättämällä muun 
muassa asuntonsa sisustuksesta, 
vaatteistaan ja nukkuma-ajoistaan. 
Ruoka-aikoihin vaikutusmahdollisuu-
det olivat pienimmät. Kodin ulkopuo-
lista toimintaakin oli riittävästi ja se on 
monipuolista: erilaista liikuntaa, eloku-
via, vierailuja ja retkiä.

Päiväaikaisen toiminnan 
sisällöistä pidetään
Päiväaikaisessa toiminnassa viih-
dytään, asiakkaat pitävät siitä, että 
ovat voineet vaikuttaa toimintansa 
sisältöön. Tärkeänä pidettiin erilaisia 
työtehtäviä, ruokaa ja kerhoja. 

Käsillä tekeminen mainittiin useam-
man kerran ei niin mieluisana teke-
misenä.

Omaisten palautekysely 
Omaiset kokivat, että heidän lähei-
sensä saa riittävän avun ja hänet 
kohdataan yksilönä hänen erityistar-
peensa huomioiden. Henkilökunnan 
ammattitaitoon luotetaan ja toimintaan 
yksiköissämme ollaan tyytyväisiä.

Omaiset kokevat olevansa ter-
vetulleita vierailuil le yksikköön ja 
yhteistyö henkilökunnan kanssa on 
helppoa. Henkilökunnalla on aikaa 

Asiakastyytyväisyyskysely
henkilökohtaisiin keskusteluihin omais-
ten kanssa ja tiedonkulku ja yhteistyö 
henkilökunnan kanssa toimii.

tilaaja-asiakaskysely

Tilaaja-asiakkaat eli kuntien ja kun-
tayhtymien työntekijät tuntevat palve-
luistamme parhaiten asumispalvelut, 
lisätietoja halutaan eniten kotiin an-
nettavista ja jalkautuvista palveluista. 
Tulevaisuuden suurimpina palvelu-
tarpeina vastaajat tunnistivat kehitys-
vammapsykiatrian ja asumispalvelujen 
tarpeet. 

Palveluihin tulo vaiheessa koetaan 
Etevan yhteyshenkilön toiminta ammat-
titaitoiseksi ja asiakaslähtöiseksi, mutta 
palvelupyyntöihin toivotaan nopeam-
paa reagointia. Etevan yksiköiden hen-
kilökunnan koetaan toimivan asiakas-
lähtöisesti, toisaalta asiakaskohtaisten 
suunnitelmien toteuttamisessa on vielä 
kehittämisen varaa.

Etevan eri tahoilta saatu tieto koe-
taan hyödylliseksi. Tietoa saadaan uu-
tiskirjeestä, sähköisen palvelualustan 
kautta ja sosiaalityöltä.  

Teksti Merja Hento

Etevan  asiakasrakenne
etevan asiakkaalle sopiva palvelu ja hänen tarvitsemansa avun ja tuen määrä suunnitellaan yhdessä 
asiakkaan, hänen läheistensä ja kunnan sosiaalityön kanssa. Asiakkaiden avun tarve vaihtelee suuresti. 
Suurimmalla osalla asiakkaistamme avun tarve on kohtalainen, mutta osaamistamme tarvitaan myös erit-
täin vahvaa apua tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Palvelujamme käyttää vuosittain noin 1600 asiakasta.

Perhehoidon asiakkaista suurin osa eli yli 150 henkilöä käy lyhytaikaisessa hoidossa. 
Kehitysvammapsykiatrian palveluista hyötyvät kaikkein haasteellisimmat asiakkaat. Heitä on noin 
150 henkilöä vuodessa. 

Teksti Katrina Harjuhahto-Madetoja

Sote-uudistus etenee maakunnissa – ja Etevassa

Asiakasmäärä, asumispalvelut Asiakasmäärä, päiväaikainen toiminta
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S atavuotiaan Suomen juhlinta 
alkoi Espoon toimintakeskuk-
sen sirkus- ja teatteriproduk-

tiolla ”Suomen itsenäisyyden ajan 
sykähdyttävimmät olympiavoittohet-
ket”. Vuoden mittainen valmistelutyö 
huipentui loistokkaaseen esitykseen 
8.12.2016.

Esityksessä käytiin läpi kaikkien tun-
temia voiton hetkiä Paavo Nurmesta 
Lasse Viréniin ja lauloipa lavalla myös 
Tapio Rautavaara, urheilun lomassa 
tietenkin.  

Marja-Liisa ja Harri Kirvesniemeä 
esittäneet Sallamari Flink ja Miikka 
Kanniainen tykkäsivät kovasti harjoi-
tuksista ja esityksestä. 

Harrina hiihtäminen Suomi-asu 
päällä oli Miikasta hienoa:
–Tuli ihan Suomi-fiilikset, tuntui että 

sytyin liekkeihin, kun yleisö hurrasi ja 
taputti.

Sallamarin mielestä esityksessä 
parasta oli yhdessä tekeminen ja rak-
kaus. Harri nimittäin kosi Marja-Liisaa 
kesken esityksen suurten sydänten 
leijuessa taustan videoseinällä.

Esitys jännitti kumpaakin vain pik-
kuisen, ja uusi esitys olisi molemmille 
mieleinen. 

Esitykseen oli kutsuttu omaisia ja 
yhteistyökumppaneita muun muassa 
Espoon kaupungilta. 

Sallamari ja Miikka haluavat lähet-
tää kiitokset esityksen yleisölle:

–Tuhannet kiitokset, kun tulitte esi-
tystämme katsomaan!

Asiakkaat innoissaan esityksestä
Projektin tavoitteena oli tuoda asi-
akkaiden vahvuuksia näkyviin, jotta 
jokainen voisi tuntea ”olen hyvä ja 
osaan”. Asiakkaat olivat esityksestä 
innoissaan, sillä jokainen pääsi lavalle 
ja sai esitykseen oman tähtihetkensä.

Harjoi tukset ol ivat hauskoja ja 
hyödyllisiä. Ilmaisutaidon harjoitte-
lusta on ollut paljon hyötyä kaikille, 
se kantaa tulevaisuudessakin. Kun 
harjoitus meni hyvin läpi, asiakkaiden 
voitonriemu oli käsin kosketeltavaa. 
Asiakkaat olivat täysillä mukana, ja 
itseluottamus kasvoi huimasti.

Vuosi valmistelua
Esityksen äiti on ohjaaja Piia Matikai-
nen, joka sai idean esityksestä katso-
essaan Talvisirkusta. 

–Meidän poppoohan on käynyt 
sirkustunneilla jo parin vuoden ajan, 
mekin voisimme tehdä esityksen. 
Keskustelin ideasta sirkusopettajan 
ja muiden ohjaajien kanssa, jotka in-
nostuivat ajatuksesta, Piia muistelee 
projektin alkua. 

Tapahtuman suunnittelu alkoi tam-
mikuussa 2016, jolloin päätettiin, että 

esitykseen tulisi sirkusta, teatterin 
keinoilla höystettynä. 

Monikulttuurisuus vaikutti 
teemaan
Teeman valinnassa piti huomioida 
monikulttuurisuus, sillä toimintakes-
kuksen asiakkaissa on usean eri 
kulttuurin ja uskonnon edustajia. Näin 
esimerkiksi jouluteema ja viihdemu-
siikki karsiutuivat pois. 
Esityksen teemaksi nousi lopulta 
asiakkaan ehdotus, Suomen itsenäi-
syyden ajan sykähdyttävimmät olym-
piavoittohetket. Eri uskontoryhmien 
vanhempien kanssa käytiin esitystä 
läpi, jotta saatiin hyvän mielen esitys 
kaikille.

Yhteistä työtä ja kaikkien panos
Esityksen tuottaminen vaati ohjaajilta 
sitoutumista, joustamista ja halua teh-
dä yhdessä. Piti pohtia, miten saatiin 
kuljetukset harjoituksiin järjestettyä, 
missä voitiin ruokailla ja miten muut 
aikataulut saatiin toimimaan. Oman 
lisämausteen soppaan toi myös toi-
mintakeskuksen muutto uusiin tiloihin 
viime syksynä. 

–Kaikki olivat kuitenkin alusta läh-
tien innostuneena mukana ja homma 
toimi hyvin. Jaksamista projekti vaati, 
mutta aina kun jollekin iski epätoivo, 
toiset jaksoivat tsempata, Piia muis-

telee. 
Ohjaa j ia  o l i  es i tyksessä 

mukana avustajina, mutta he 
osallistuvat myös muutoin. Oh-
jaaja Samuli Soininen vastasi 
esityksen tekniikasta. 

–Jokainen ohjaaja sai tässä 
toteuttaa omia vahvuuksiaan 
ja mielenkiinnonkohteitaan. Mi-
nua kiinnostaa tekniikka, joten 
sain hoitaakseni valot, videot ja 
musiikin, Samuli kertoo. 

Toimintakeskuksen ohjaajat 
saivat projektin myötä uutta 
osaamista. Etevan musiikkite-
rapeutteja kävi opastamassa 
heitä kuvionuottien käyttämi-
sessä, ja Resonaarin opettajat 
antoivat oppia bändin ohjaa-
miseen. 

Esitykseen valjastettiin myös 
asiakkaiden ja ohjaajien lähei-
siä. Ohjaaja Outi Holmberg 
vastasi tanssista, jota hänen tyt-
tärensä opetti esiintyjille, Olym-
piafanfaarin soitti asiakkaan 
isä. Yhteistyöllä saatiin aikaan 
hyvää mieltä niin esiintyjille kuin 
yleisölle tuottanut teos. 

Teksti ja kuva Tiina Roikonen

Suomi 100 alkoi urheilun juhlahetkillä

Rakkautta ilmassa! Harri kosii Marja-Liisaa eli Miikka Kanniainen ja Sallamari Flink 
esiintymisvuorossa.
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Mitä kaikkea  
Etevassa tehdäänkään!
Keväällä 2016

Syksyllä 2016

Etevan Karkkilan yksiköt järjestivät 
yhteistyössä FC Pyryharakoiden ja Legenda 
Jamien kanssa jo perinteisiksi muodostuneet 
tanssit Liimamäen lavalla. Ja perinteiseen 
tapaan tansseihin kokoontui noin 300 tansseista 
ja tuttujen tapaamisesta innostunutta henkilöä 
viettämään kaunista kesäpäivää. Kuvassa solisti 
Mia Holin innostamaa tanssikansaa.

Etevan ihanat vapaaehtoiset järjestivät jo perinteeksi 
muodostuneen tapahtuman luonnon ja turvataitojen tiimoilta. 
Näillä hauskoilla leireillä tai päivillä on vakava tavoite opettaa 
poikkeustilanteissa selviytymistaitoja myös kehitysvammaisille 
henkilöille. Tätä päämäärää Etevassa on tavoiteltu jo vuosia 
tämän maanpuolustus-, turva- ja erätaitoihin erikoistuneen 
vapaaehtoisryhmän avulla. Suuri kiitos heille! Kuvassa 
harjoitellaan paineluelvytystä, mikä pienen harjoittelun  
jälkeen sujui hienosti.

Etevan päiväaikaisten 
toimintojen välinen 
jalkapalloturnaus pelattiin 
Karkkilassa. Vuoden 2016 
mestaruuden vei Vihdin 
päiväaikainen toiminta.

Minä ja puu -taidenäyttely pidettiin Lohjan Saukkolan kirjastossa.  



16  Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti  2017

e t e va  o n  y k s i  o s a - 
toteuttaja Lapin yliopiston 
h a l l i n n o i m a s s a  E S R -
hankkeessa Osallisuuden 
varmistaminen ja syrjäy-
tymisen ehkä iseminen 
vammaissosiaalityön asia-

kasprosessissa (VamO). Muita osa-
toteuttajia ovat THL, Eksote, Espoo, 
Rovaniemi, Invalidiliitto ja Kynnys ry. 
Hankkeen toteutusaika on 1.9.2016 
–31.8.2019. Päätavoitteena on kehit-
tää valtakunnallisesti yhdenvertaisia, 
asiakkaan osall isuutta tukevia ja 
tutkimukselliseen tietoon perustuvia 
vammaissosiaali työn käytäntöjä. 
Hankkeessa tuotetaan suosituksia so-
siaalityössä käytettävistä työvälineistä 
ja mittareista.

Eteva keskittyy osahankkeessaan 
siihen, että erityishuoltopiirien osaa-
minen viedään uuteen sote-palvelu-
rakenteeseen. Pienen asiakaskunnan 
vaatima monialainen erityisosaami-
nen kuvataan ja liitetään valtakun-
nallisiin sosiaalityön prosesseihin ja 
työmenetelmiin. Osallisuus on hyvin 
yksilöllinen asia, sen toteutuminen ei 
ole yksinkertaista tai itsestäänselvyys. 
Ilman tuetun päätöksenteon ja kom-
munikointimenetelmien osaamista 
erityishuollon palvelunkäyttäjien osal-
lisuus palvelutarpeen arvioinnissa voi 

VamO - hankkeessa kehitetään asiakkaan  
osallisuutta vammaissosiaalityön  
asiakasprosessissa
Kuinka vammaisen henkilön mielipide otetaan huomioon, kun suunnitellaan hänen asumistaan, 
työ- ja päivätoimintaansa tai kuntoutusjaksoaan? Kuunnellaanko läheisen näkemystä siitä, mikä olisi 
vammaisen henkilön edun mukaista silloin, jos hän ei pysty itse ilmaisemaan kantaansa? Kenen olisi 
parasta tukea vammaisen henkilön mielipiteenilmaisua ja auttaa häntä kommunikoimaan?

jäädä vaillinaiseksi. Prosessissa on 
huomioitava myös se, että läheisillä 
ihmisillä on suuri merkitys vaikeimmin 
kehitysvammaisten henkilöiden tar-
peiden ja toiveiden tulkitsemisessa, 
tunnistamisessa ja esiin tuomisessa.

Etevassa on aloitettu tiedon kerää-
minen haastattelemal-
la asiakkaita palvelu-
suunnittelutilanteissa, 
joissa sovitaan esi-
merkiksi asumisesta 
ta i  päiväaikaisesta 
toiminnasta. Asiak-
kai l ta kysytään ko-
kemuksia siitä, miten 
hänen kanssaan oli 
valmistauduttu etu-
käteen, pystyikö hän 
vaikuttamaan siihen, 
keitä oli paikalla sekä 
saiko hän tarvittaessa 
t ukea  a j a t us tensa 

ilmaisemiseen.
Etevan asiakasraati toimii VamO-

hankkeeseen kuuluvana asiakasosal-
lisuusryhmänä. Asiakasraati edistää 
asiakkaiden vaikuttamismahdollisuuk-
sia esimerkiksi siten, että asiakasraa-
din jäsenet haastattelevat muita Ete-
van asiakkaita heidän kokemuksistaan 
osallisuuden ja itsemääräämisoikeu-
den toteutumisesta. 

Asiakasraadin jäsen Arto Serkelä on 
kokemusasiantuntija VamO-hankkeen 
valtakunnallisessa asiakasosallisuus-
ryhmässä. Etevan sosiaalityöntekijä 
Katariina Kontu osallistuu asiakasraa-
din toimintaan VamO-hankkeen kehit-
täjäsosiaalityöntekijänä. 

Teksti Miina Laru, Marketta Salminen ja       
Katariina Kontu

 
RAI-järjestelmä on palvelutyyppikohtainen ja aikuisille 
kehitysvammaisille on kehitetty InterRAI Intellectual 
Disability eli toimintakykymittari, jonka pohjalta arvioidaan 
asiakkaan avun ja tuen tarvetta. Aiemmin ei Suomessa ole 
ollut vastaavaa yhtenäistä mittaria kehitysvammaisille. 
Palvelutarpeen arvioinnille on oma arviointivälineensä 
InterRAI-CHA. Näitä lähdetään pilotoimaan Espoossa 
Hansakallion ja Ingaksenmäen yksiköissä sekä Kauniaisen 
yksikössä. Arviointeja tekee työpari sairaanhoitaja-ohjaaja. 
Arviointien tekeminen aloitetaan syksyllä 2017 ja tehdään 
vuoden 2018 ajan. Lisätietoa RAI:sta: https://www.thl.fi/
fi/web/ikaantyminen/rai-vertailukehittaminen/tietoa-rai-
jarjestelmasta

Kehitysvammaisille kehitetty InterRAI- ID 

Arto Serkelä asiakasraadista ja sosiaalityöntekijä Katariina Kontu.
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VamO - hankkeessa kehitetään asiakkaan  
osallisuutta vammaissosiaalityön  
asiakasprosessissa

Arto Serkelä asiakasraadista ja sosiaalityöntekijä Katariina Kontu.

 E tevaan asetettiin syksyllä 2015 
työryhmä, jonka tarkoitukse-
na oli toimintamallin luominen

haasteellisen asiakkaan muuttotar-
peen arvioinnissa ja siirron suunnitel-
mallisessa toteuttamisessa. Työryh-
mään kuului jäseniä eri tulosalueilta ja 
sen tehtävänä oli kehittää toimintamal-
li, jonka avulla ohjataan ja toteutetaan 
kaikkein haasteellisimpien asiakas-
muuttojen arviointi ja siirtyminen eri 
palvelujen välillä turvallisesti, amma-
tillisesti, luotettavasti ja asiakkaan 
osallisuus, turvallisuus ja hyvinvointi 
huomioiden.  

Työryhmä asetettiin, jotta voisimme 
oikea-aikaisesti arvioida asiakkaiden 
muuton tarpeen sekä toteuttaa muutot 
suunnitelmallisesti ja luotettavasti sekä 
ammatillisesti. Tavoitteena muutoissa on 
onnistunut muuttokokemus, prosessin 
selkeä vastuunjako ja tavoitteellisuus 
sekä kustannustehokkuus. Tämänhet-
kistä muuton tueksi tehtävää arjen kun-
toutussuunnitelmaa, toimintamallia ja 
niiden toimeenpanoa oli tarve edelleen 
kehittää ja arvioida yhteistyössä. 

Toimintamallin mukaan kaikkein haas-
tavimpien prosessien alussa on teh-
tävä suunnitelma, jossa määritellään 
perustelut, aikataulu, talous, resurssit, 
toimitilat, riskikartoitus ja prosessista 
kokonaisuudessaan vastaava henkilö. 
Lisäksi näissä prosesseissa tulee aina 
olla väliarviointi. Työryhmän tavoittee-
na oli valmistella kolme eri prosessia 
erilaisiin muutostilanteisiin, näissä 
huomioitiin asiakkaan tuki- ja muutto-
tarve toiseen asumisyksikköön tai kun 
asiakkaan tuentarpeeseen on vastattu 
kehitysvammapsykiatrian yksikössä 
ja tarvitaan asumispaikkaa Etevan 
yksikössä tai kun asiakas tarvitsee 
kehitysvammapsykiatrian jakson. 

Jokaisen prosessin alussa tilanne 
arvioidaan haastavan tilanteen arvi-
ointiprosessin mukaisesti. Prosesseis-
sa otetaan aina huomioon asiakkaan 
omat tarpeet ja toiveet sekä hänen 
läheistensä toiveet. Lisäksi jokaisessa 
prosessissa on mukana asiakkaan 
kotikunnan edustaja sekä Etevan eri 
asiantuntijoita tarpeen ja suunnitel-
man mukaan. Työryhmään kuului eri 

Toimintamallin kehittäminen haasteellisten  
asiakkaiden muuttotarpeiden arvioinnissa

tulosalueiden edustajia ja työryhmän 
esitystä käsiteltiin niin erityishuollon 
johtoryhmässä kuin Etevan johtoryh-
mässäkin ja niistä saatujen palauttei-
den ja muutosehdotusten avulla työ-
ryhmä toimitti toimintamallinsa käyt-
töönotettavaksi. Toimintaa ja malleja 
toki kehitetään koko ajan tarpeiden 
mukaan eteenpäin ja paremmaksi. 

Teksti Laura-Kaisa Repo

 ja siirtojen suunnitelmallisessa toteutuksessa
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E tevan Porvoon päiväaikaises-
sa toiminnassa työskentelee 
työsopimuksella kolme omaa 

a s i a k a s t a :  S a l l a  M u s t i k k a m a a  
laitoshuoltajana, Marko Hovi kuljetta-
jana ja Juhani Kanniainen keittiöapu-
laisena. He ovat tärkeä osa 18 hengen 
työyhteisöä. 

Etevassa on keh i te t ty  tuet tua 
työllistymistä jo usean vuoden ajan. 
Porvoossa työsopimussuhteisiin töihin 
tähtäävä projekti lähti liikkeelle vuonna 
2008, kun Yhteisvastuukeräyksen tee-
mana oli kehitysvammaisten työllisty-
misen edesauttaminen työvalmennuk-
sen keinoin. Aiemminkin tällaista työtä 
oli tehty, mutta silloin pääpaino oli ollut 
avotöissä, jotka eivät ole työsopimus-
suhteisia. Aluksi etsimme tuetun työn 
työpaikkoja toimintakeskuksen ulko-
puolelta, mutta jossain vaiheessa huo-
masimme, että niitä samoja avustavia 
tehtäviä, joita etsimme talon ulkopuo-
lelta, löytyy myös toimintakeskukses-
ta. Porvoon toimintakeskuksen lisäksi 
omia asiakkaita on työsopimussuh-
teessa muissakin Etevan yksiköissä.

Työyhteisössä keskustelimme oman 
asiakkaamme työllistämisestä toimin-
takeskukseen esimiehemme Tuula 
Laukkarisen ja työvalmennuksesta 
vastaavan ohjaajan Pirjo Mikkolan joh-
dolla. Ajatus sai pääosin myönteistä 
palautetta. Niinpä päädyimme palk-
kaamaan laitoshoitajaksi Salla Mus-
tikkamaan keväällä 2012. Siitä lähtien 
Salla on vastannut toimintakeskuksen 
yleisten tilojen päivittäissiivouksesta. 

Meidän työpaikkamme
Hän työskentelee edelleen 
samassa tehtävässä. Sal-
lan mukaan omassa työssä 
parasta on kunnon palkka 
ja se, että ei tarvitse jää-
dä kotiin valittamaan sitä, 
ettei ole mitään tekemistä. 
Palkallaan Salla on muun 
muassa käynyt ulkomaan-
matkoilla ja ensi kesäksikin 
on tilattu matka etelään. 
Hän on myös huomannut, 
että työterveydestä voi saa-
da ajan nopeammin kuin 
terveyskeskuksesta.

Vuosien ajan kuljetus-
vuorossa olevat ohjaajat 
kuljettivat asiakkaita ryh-
mäkodeista ja kodeista 
toimintakeskukseen pitkin Porvoota. 
Ohjaajilla kului tämän kuljetusvuoron 
aikana noin neljä tuntia päivässä au-
ton ajoon. Pitkään etsimme sopivaa 
kuljettajaa, kunnes toimintakeskuk-
seen tuli syksyllä 2015 asiakkaaksi 
Marko Hovi. Markolla oli ajokortti ja 
hän piti nuorten miesten tapaa autolla 
ajamisesta. Markon kanssa keskus-
telimme toimintakeskuksen tarpeesta 
löytää kuljettaja. Hän oli heti kiinnos-
tunut aloittamaan toimintakeskuksen 
kuljettajana.  Syksyn 2015 aikana 
käytiin TE-toimistossa, saatiin palkka-
tukipäätös ja varmistettiin talon inva-
autolla ajoa muutamalla autokoulusta 
ostetulla tunnilla. Vuoden 2016 alusta 
Marko aloitti toimintakeskuksen auton-
kuljettajana ja jatkaa sitä työtä edel-

leen. Hän on asiakkaidemme 
keskuudessa erittäin pidetty 
kuljettaja ystävällisyytensä ja 
iloisuutensa vuoksi.
Syksy l l ä  2016  a lo i t e t t i i n 
prosessi Juhani Kanniaisen 
kanssa. Tarkoitus oli siirtyä 

avotyöstä palkkatuettuun työsopimus-
suhteeseen toimintakeskuksen keit-
tiöön keittiöapulaiseksi. Juhani on 
opiskellut keittiöalaa ammattikoulussa 
ja ollut useissa avotyöpaikoissa ennen 
toimintakeskukselle tuloa. Toimin-
takeskuksella Juhani on vastannut 
keittiössä tiskaamisesta ja muista 
keittiön avustavista töistä. Työsopimis-
suhteeseen hän siirtyi vuoden 2017 
alussa. Juhanin mukaan työsuhteessa 
on parasta se, että hän kuuluu henkilö-
kuntaan. On osa tiimiä. Sitä hän arvos-
taa erittäin paljon. Toiveena hänellä on 
päästä joskus käymään etelässä. 

Sallan, Markon ja Juhanin työpanos 
on toimintakeskukselle erittäin tärkeä. 
He ovat osa työyhteisöämme, jossa 
jokainen palvelemme yhteistä työn-
antajaamme Etevaa omissa tehtävis-
sämme, omilla taidoillamme. 

Teksti Pirjo Mikkola 
Kuvat Tiina Roikonen

Marko Hovi työskentelee autonkuljettajana. Keittiö on Juhani Kanniaisen työmaa.

Vas.Salla, työvalmennusryhmän ohjaajat Eija Matilainen,  
Elisa Viljamaa ja Anu Soramäki sekä Marko ja Juhani.
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OIVA-vuorovaikutusmalli on 
vaikeimmin puhevammaisten ihmis-
ten ja työntekijöiden vuorovaikutusta 
vahvistava työskentelymalli. Sitä on 
kehitetty Kehitysvammaliiton Tikotee-
kissa jo vuodesta 2002.  OIVA-vuoro-
vaikutusmallin tavoitteena on yhteisön 
vuorovaikutuksen vahvistaminen ja 
siinä Onnistutaan ja Innostutaan Vi-
deon Avulla (OIVA). OIVA-prosessissa 
on selkeä rakenne ja työvälineet, jotka 
jäävät yhteisön käyttöön prosessin 
jälkeen. Itse OIVA-prosessissa työn-
tekijät videoivat arjen vuorovaikutus-
tilanteita ja yhdessä OIVA-ohjaajan 
kanssa työntekijät etsivät videolta 
onnistuneita hetkiä ja tavoiteltavaa 
toimintaa, jota halutaan jatkossa lisää. 
Kuva näyttää konkreettisesti yhteisön 
osaamisen ja näin kunkin käsitys 
omasta osaamisestaan vahvistuu. Ku-
van kautta saadaan myös näkyväksi 

Meidän työpaikkamme

OIVA-vuorovaikutusmalli ja  
Etevan OIVA-ohjaajakoulutus

puhevammaisen ihmisen sanattomat 
viestit. 

OIVA lisää sekä työntekijöiden että 
puhevammaisten ihmisten hyvinvoin-
tia ja koko työyhteisö hyötyy OIVA-
vuorovaikutusmalliin osallistumisesta. 
Työyhteisö tarkastelee yhdessä OIVA-
ohjaajansa kanssa yhteisön arkisissa 
tilanteissa videokuvattuja vuorovaiku-
tustilanteita. Näiden videokuvattujen 
tilanteiden tarkoituksena on löytää 
sellaisia vuorovaikutustapoja, joilla 
edistetään puhevammaisen henkilön 
osallisuutta ja saadaan myös sanat-
tomat viestit näkyviin. Kaikissa arjen 
tilanteissa on mahdollisuus vuorovai-
kutukseen ja jokaisella yhteisön jäse-
nellä on mielipiteitä ja mahdollisuus 
ilmaista niitä. 

E t e v a s s a  a l o i t t i  6  o h j a a j a a 
Keh i t ysvammal i i t on  Ti ko teek in 
kou lu t tamana vuoden kestävän 

OIVA-vuorovaikutusmallin ohjaaja-
koulutuksen. Koulutus alkoi touko-
kuussa 2016 ja koulutus kestää ke-
vääseen 2017 saakka. Koulutukseen 
kuuluu käytännön harjoittelua, joten 
koulutuksesta on päässyt hyötymään 
jo koulutuksen aikana 6 työyhteisöä ja 
heidän asiakkaansa. Koulutuksen käy-
tännön harjoitteluun käytetään noin 
110 tuntia. OIVA-ohjaajat opettelevat 
koulutuksen aikana OIVA-ohjaaja mal-
lin ja prosessin, hyödyntäen työyhtei-
sössä kuvattuja materiaaleja. Tämän 
jälkeen työntekijät voivat toimia yhtei-
söissä OIVA-ohjaajina. 

Teksti Laura-Kaisa Repo 

Keittiö on Juhani Kanniaisen työmaa.

Vas.Salla, työvalmennusryhmän ohjaajat Eija Matilainen,  
Elisa Viljamaa ja Anu Soramäki sekä Marko ja Juhani.
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Keravan Suomi 100 yhteisteos alkaa 
muodostua.

Keravalla taidetta
Keravan päiväaikaisessa toiminnassa 
on alkanut Suomi 100 -teemaan liitty-
vä Ystävyys-taideprojekti. Olemme jo 
saaneet siihen osallistujia Englannis-
ta, Ranskasta ja Australiasta, mutta 
toivomme projektin laajenevan vielä 
suuremmaksi. Tervetuloa mukaan 
kaikki luovat ja kekseliäät ihmiset, tai-
teilijat, ohjaajat, ystävät ja sukulaiset!

Valmis taideteos tulee koostumaan 
eri tavoin koristelluista pienistä kan-
gasneliöistä, jotka liitetään yhteen 
suureksi yhteisteokseksi. Ensimmäi-
nen näyttelytila on varattu Keravan 
kirjastosta joulukuulle 2017, minkä 
jälkeen teos jatkaa matkaansa muihin 
näyttelytiloihin. 

Osallistumisohjeet löydät nettisivuil-
tamme http://www.eteva.fi/Ajankoh-
taista/Osallistu-Suomi-100-Ystavyys-
taideprojektiin/ 

Porvoossa näytelmä 
Tänä keväänä saa ensi-iltansa kehi-
tysvammaisten teatterin Samixet-ryh-
män ja Porvoon teatterin yhteistyössä 

tuottama näytelmä Olen suomalainen. 
Näytelmässä tuodaan esiin kehitys-

vammaisten aseman myönteistä ke-
hitystä. 100 vuotta sitten kehitysvam-
maisilla henkilöillä ei ollut ihmisarvoa. 
Tähän päivään yhteiskuntamme on 
kehittynyt niin, että nykyisin haasteita 
ovat kehitysvammaisten itsemäärää-
misoikeus, elämänsuunnittelu, yhtei-
sön jäsenyys, aktiivinen tuki, asumi-
nen, toimeentulo ja ihmissuhteet.

Istutetaan 100 puuta
Etevan asumisyksiköiden pihoihin is-
tutetaan 100 puun taimea. Istuttamisti-
laisuuksiin kutsutaan mukaan omaisia, 
ystäviä ja yhteistyökumppaneita naut-
timaan yhdessäolosta ja pienestä tar-
joilusta. Samalla vieraat voivat myös 
tutustua toimintaamme.

Yhteinen puiden istuttamispäivä 
ympäri Etevaa tullee olemaan elo-
syyskuussa. Lähetämme kutsut tilai-
suuksiin hyvissä ajoin. 

Liikutaan 100 kilometriä
Etevan päiväaikaisen toiminnan yk-
siköissä liikutaan yhteisesti sovittuna 

liikuntapäivänä yhteensä 100 km. Ki-
lometrejä kerätään yhdessä, joten yksi 
henkilö voi liikkua kävellen tai muulla 
tavalla vaikka yhden kilometrin. 

Yhdessä liikkuminen on mukavaa, 
siksi kutsumme mukaan myös omai-
sia, ystäviä ja yhteistyökumppaneita. 
Liikunnan jälkeen on mukava kahvi-
tella yhdessä ja vaihtaa kuulumisia.  

Teksti Tiina Roikonen

Suomi100 Etevassa
Etevassa juhlistetaan 100-vuotiasta Suomea monin eri tavoin.


