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Kuva Tiina Roikonen.

sote- ja maakuntauudistuksen sisältö 
ja aikataulu ovat muuttuneet moneen kertaan 
matkan varrella. Tämän lehden ilmestyessä 
emme vielä tiedä, toteutuuko uudistus vuo-
den 2021 alussa vai siirtyykö toimeenpano 
uudelle eduskunnalle. Jälkimmäisessä tapa-
uksessa voitaneen odottaa myös sisällöllisiä 
uudistuksia.

Tarve sote–uudistukselle ei ole kuiten-
kaan poistunut. Maakuntien ja kuntien 
asukkaat ovat sote-palvelujen suhteen 
eriarvoisessa asemassa, vaikka pe-
rustuslaki takaa lähtökoh-
taisesti kaikille yhden-
vertaiset palvelut. Koko 
maassa yli 75-vuotiaiden 
määrä kasvaa 70 prosenttia 
ajanjaksolla 2015-2030.

Vammaislainsäädän- 
nön kokonaisuudistus eli VALAS-laki muut-
taa merkittävästi toimintaympäristöämme. 
Sen myötä kumotaan nykyiset kehitysvam-
ma- ja vammaispalvelulait. Lain keskeisiä 
teemoja ovat vammaisten henkilöiden 
yhdenvertaisuus sekä osallisuuden ja itse-
määräämisoikeuden vahvistaminen. Nämä 
tavoitteet allekirjoitamme täysin Etevassa.

etevan yhtymähallitus piti maalis-
kuussa strategiaseminaarin. Siellä keskus-
teltiin muun muassa kestävästä kehitykses-
tä, työmuotojen muutoksesta, digitalisaation 
vaikutuksista sekä asiakkaiden mahdollisuuk-
sista hyödyntää valinnanvapautta. Yhtymähal-
litus korosti, että osaamisen kehittäminen luo 
kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä 
ja vakaa talous turvaa toiminnan jatkuvuuden.

Etevassa katsotaankin rohkeasti eteenpäin. 
Asiakkaat ja heidän tarpeensa eivät voi odot-
taa virallisia rakenteita, vaan me uudistamme 
toimintaamme tiennäyttäjänä strategiamme: 
haluamme jatkossakin tuottaa asiakaslähtöisiä 
ja vaikuttavia palveluja, jotka mahdollistavat 
omannäköisen elämän. Kehitämme aktiivisesti 
muun muassa vammaissosiaalityön prosesseja, 
toimintakykymittareita, tiedolla johtamista ja oh-
jelmistorobotiikkaa. Tavoitteenamme on laajen-
taa vaativan tason asumispalveluja sekä tarjota 
lapsille ja nuorille uusia palvelumuotoja.

joulu on kohta ovella. Haluan lämpimästi 
kiittää kaikkia sidosryhmiämme yhteistyöstä. 
Lämpöä, valoa ja iloa päiviinne.

2  Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti  2018



3

Eteva katsoo 

rohkeasti  
eteenpäin

pääkirjoitus

Eteva on Facebookin lisäksi myös YouTubessa. Käy katsomassa tuoreimmat kuulumisemme! Löydät 

meidät Eteva kuntayhtymä -nimellä, ensi vuoden puolella myös LinkedInistä ja Instagramista.  

Green Care Finland ry: n laatulautakunta
on myöntänyt Etevan maatiloille Hakalan ja Hakamaan tilalle Green Care – LuontoHoivan laatumerkin 13.9.2018.  

maatilat ovat hieno edelläkävijä kuntouttavassa maatilatoiminnassa. Etevan maatilolla tehdään vastuullista, laadukasta ja tavoitteellista työtä Green Care menetelmiä hyödyntäen asiakkaiden hyvinvoinnin tukena.  

Asiakasraadin 
äänestämisopas 
ensi vuonna on taas 
vaaleja tulossa. Mitä vaaleja 
on olemassa ja miten myös 
jokainen kehitysvammainen 
henkilö voi äänestää? Tätä 
selvitti Etevan asiakasraati 
ja teki asiasta selkokielisen 
oppaan. Löydät sen uutisesta 
Etevan nettisivulla www.
eteva.fi /Ajankohtaista/  
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N äkökulmaa itsemääräämis-
oikeuden eli IMO:n näkymi-
seen asiakkaiden arjessa tuo 

Jonne Kuitunen. Hän asuu Porvoos-
sa autismin kirjon asiakkaille suunna-
tussa ryhmäkodissa ja päiväaikainen 
toiminta toteutuu samassa yksikössä. 
Jonnen palvelutuotteet ovat korkeat, 
eli hän tarvitsee paljon tukea ja ohja-
usta arjessa. 

Kehitysvammalain muutos 2016 ja 
siitä seurannut keskustelu kaikkien 
asiakkaiden itsemääräämisoikeudesta 
on tuonut Jonnen arkeen paljon posi-
tiivisia muutoksia. Arjen rakentaminen 
yksilölliseksi on alkanut jo ennen laki-
muutosta, mutta lisävauhtia ja vahvis-
tusta siihen on tullut lain voimaantulon 
myötä.

Yksikön vastaava ohjaaja Laura 
Andergård keskusteli Jonnen kanssa 
hänen arkeensa liittyneistä muutok-
sista viime vuosina. Keskustelussa 
Jonne kertoi, että omasta mielestään 
hän päättää ”kaikista asioista, mikä on 

vapaa valinta, jos mä haluan joskus 
mennä lenkille tai joskus haluan jäädä 
ryhmäkotiin. Ohjaaja antaa vaihtoeh-
toja, esimerkiksi retket. Retket ei ole 
koskaan pakkopaita juttu. Saan ite 
valita lähenkö mukaan, samoin ruoka-
kauppa.” 

Rahan käytöstä on keskusteltu pal-
jon ja siinä on edetty pienin askelin 
kohti nykytilannetta. ”Rahan käyttö, 
saan tarpeellisiin hankintoihin, pesu-
aineisiin, herkkuihin, kenkiin. Mankkoi-
hin en enää laita rahaa, nyt mulla on 9 
mankkaa. Ohjaajat juttelevat ja sitten 
mä voin ite päättää, ostanko mankkoja 
ja teen päätöksen ite. Tykkään, kun 
saan käydä yksin pankissa ja kau-
passa. Multa kyllä hoituu ne, yhtään 
kertaa en ole munannut niitä”. Tällä 
hetkellä Jonne hoitaa pankki-, kauppa- 
ja raha-asiointinsa itse. Ennen asioille 
lähtöä hänen kanssaan käydään tilan-
teet huolella läpi keskustellen.

Jonne toi esiin myös, että oman 
avaimen saaminen on ollut tärkeä 

asia. ”Tykkään ettei tarvi soittaa ovikel-
loa, joskus voi unohtua avain huonee-
seen.” Lisäksi hänestä on mukavaa, 
kun ”tabletti on nyt omassa huonees-
sa, kiva saan käyttää sitä koska halu-
an. Käytän sitä viisaasti ja ettei mene 
silmät ristiin.” Jonne tarvitsee paljon 
keskustelua ja perusteluita arjen tuek-
si. Jonne kokee ohjauksen niin, että 
”mua tuetaan silleen, että nyt ei tämä 
juttu sovi, ohjaajat puhuu paljon”.

Itsemääräämisen toteuttaminen 
arjessa voi tarkoittaa hyvinkin pieneltä 
tuntuvista asioista liikkeelle lähtemis-
tä. Jonnen tapauksessa pienet asiat 
ovat johtaneet isoihin kokonaisuuksiin. 
Muutamia vuosia sitten olisi ollut mah-
doton ajatella, että hän hoitaa ylläku-
vattuja asioita ohjauksen avulla lähes 
itsenäisesti. Työryhmässä on käyty 
paljon keskustelua esimerkiksi turval-
lisuudesta ja vastuu/vapaus-teemasta. 
Tukea ja näkökulmaa asioiden käsit-
telyyn on tullut myös erityispalveluilta 
tukitiimien muodossa. 

Miten IMO näkyy  
asiakkaan arjessa?
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Jonne Kuitunen halusi kuvaan omassa huoneessaan, koska hänen mielestään ”huone on aina rakkain paikka, tuttu ja turvallinen”.
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IMO:n näkökulmaa  
yksikkötasolla
Enärannan asumispalveluyksikkö 
on vuonna 2015 perustettu aikuis-
ten kehitysvammaisten ryhmäkoti 
Vihd in  Nummelassa.  Yks ikössä 
on 2 ryhmäkotia, rivitaloasukkaita 
sekä muualla asuvia niin sanottuja 
satelliittiasiakkaita. Työntekijöitä on 
12. Asukkaat osallistuvat arkeen ja 
elämän suunnitteluun monipuolisesti. 
Itsemääräämisoikeuden ja oman nä-
köisen elämän mahdollistamiseksi on 
Enärannassa tehty paljon työtä alusta 
lähtien. Omista valinnoista, päätöksis-
tä ja niiden seurauksista keskustellaan 
arjessa päivittäin. Tiimien viikkopala-
vereissa mietitään yhdessä, jos joku 
asia vaatii enemmän pohdiskelua.  
–Työntekijöiden oma halu etsiä uuden-
laisia menettelytapoja on ensiarvoisen 
tärkeää, kertoo palvelupäällikkö San-
na Honkanen. Lisäksi asukkaiden 
kanssa on tavattu ryhmänä ja pohdittu 
yhdessä, mistä asioista voi päättää ja 
mihin asioihin voi vaikuttaa. 

Pia Kokko ja Nea Blinnikka työs-
kentelevät Enärannan ryhmäkodeissa 
ohjaajina. He kertovat, miten yksikös-
sä asioista päätetään kaikki yhdessä. 

–Sunnuntaisin talossa järjestettävis-
sä asukaskokouksissa suunnitellaan 
seuraavan viikon ruokalistat ja yhteiset 
retket. Asukkaat esimerkiksi halusivat 

järjestää uudelleen jo keväällä hyväksi 
koetut ruokateemaviikot, jossa on 
maisteltu maailman makuja. Asukkaat 
osallistuvat ruoan suunnitteluun ja te-
koon, kukin omien kykyjensä mukaan. 

Enärantalaiset ovat myös ahkeria 
reissaajia. Kuluneena kesänä on 
koettu yhdessä miten valot sammui-
vat Lahden mäkimontulla Cheekin 
toimesta, koettiin Lohjan Rantajamit ja 
Omenakarnevaalit. Vielä tälle syksylle 
on suunnitteilla reissu Linnanmäen 
Valokarnevaaleille. Isompien matkojen 
lisäksi ryhmäkodeista käydään lähes 
viikoittain uimassa ja keilaamassa.

Itsemääräämisoikeuden toteuttami-
nen vaatii ohjaajalta oman toiminnan 
tarkastelua ja pohdintaa siitä, mihin 
tilanteisiin puututaan ja miten. Enä-
rannassa ja muissakin asumisen ja 
päiväaikaisen toiminnan yksiköissä 
on saatu erityispalvelujen asiantunti-
japalveluista apua asiakastilanteiden 
yhteiseen pohdintaan. Etenkin rajoitus-
toimenpiteiden osalta on käyty ohjaaji-
en ja psykologien kanssa hedelmällistä 
keskustelua siitä, miten asiakkaan 
arkea voisi tukea niin, että rajoittamis-
toimenpiteitä voidaan vähentää ja jopa 
purkaa. Tämän yhteistyön edellytys 
on henkilökunnan riittävä osaaminen, 
resursointi ja yhteistyön hyötyjen tun-
nistaminen. 

V i h d i n  a l u e e l l a  o n  k o o t t u 

IMO-vastaavista ryhmä, jossa vaih-
detaan kuulumisia ajankohtaisista 
asioista IMO-rintamalta sekä mietitään 
menettelytapoja, joilla saada kaikkien 
asiakasryhmien oma ääni esiin. Arjes-
sa on huomioitava asiakkaan oikeus 
päättää itse asioistaan, mutta hänen 
on myös kannettava vastuu päätös-
tensä seurauksista. Eniten ohjaajia 
mietityttävät eettiset ongelmat esimer-
kiksi asiakkaan epäterveellisessä tai 
yksipuolisessa ruokavaliossa, alko-
holin käytössä ja tavaroiden hamst-
raamisessa. Pia ja Nea kertovat, että 
arjessa käydään paljon keskusteluja 
siitä, mitä asiakkaalle seuraa näistä 
arjen valinnoista. Ohjaajien tehtävä-
nä onkin tuoda asiakkaalle tietoon 
erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoisia 
ratkaisumalleja päätöksen teon tueksi. 

Enärannassa yhdessä mietitään ja 
suunnitellaan myös tulevaa elämää. 
Haaveillaan ja toisaalta mietitään elä-
män realiteetteja – mikä on mahdollis-
ta ja mikä ei ehkä vielä tänään, mutta 
kenties joskus tulevaisuudessa. 

 

 

Teksti Marko Hyvärinen, Jaana Kohvakka, Terhi Tehola
Kuvat Marko Hyvärinen ja Tiina Roikonen
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E tevan uusin asumisyksikkö, 
Järvenpään Lampipuisto on 
ollut toi m i n n a ssa vuoden 

verran. Kolmikerroksisessa kerros-
talossa on alakerrassa ryhmäkoti ja 
yläkerroksissa erillisiä asuntoja. Ylim-
mässä kerroksessa on yhteinen kahvi-
huone, jossa parhaillaan on menossa 
viikonlopun aloittava kahvittelu. 

Esa Salminen kertoo, että per-
jantaikahvin ääressä jutellaan kuulu-
miset ja suunnitellaan, mitä halutaan 
tehdä yhdessä viikonloppuna. 

– Ilmoista riippuen voidaan pelata 
vaikka mölkkyä tai lautapelejä. Käym-
me yleisötapahtumissa kävelykadulla 
tai esimerkiksi Keravan Sirkusmark-
kinoilla tai Helsingissä ilmaiskonser-
teissa. 

Tuuli Ranta-aho muistuttaa, että 
osallistuminen ja yhdessä tekeminen 
on kaikille vapaaehtoista. Jokainen voi 
tehdä omiakin juttuja, vaikka tukihen-
kilön kanssa. 

Oma tupa, omat tavat
Talossa on 14 yksiötä. Lukko oman 
asunnon ovessa vahvistaa oikeutta 
määrätä itse asumisesta. Minä pää-
tän, olenko siisti vai en, tykkäänkö 
omasta rauhasta vai kavereiden seu-
rasta. Asuntoni on minunnäköinen. 

Mika Keistiö on asunut ennenkin 
omassa asunnossa ja pitää vieraili-
joista. 

– Kaverit saavat tulla ja olla vaikka 
yötä. Käyn itsekin mielelläni kavereilla 
kylässä.

Tuuli puolestaan haluaa olla asun-
nossaan omassa rauhassa, mutta on 
joskus antanut vanhemmilleen luvan 
jäädä yöksi. Asuinkumppaniksi Tuuli 
odottaa innolla omaa hamsteria. Lem-
mikit ovat taloon tervetulleita vierailuil-
le ja asumaan.

Yhdessä suunnitellen ja sopien on 
taloon löytynyt mukavan rento ja reilu 
tunnelma. Talon ainoa sääntö tuntuu 
olevan hiljaisemman ajan alkaminen 
iltakymmeneltä.

Ohjaaja Tiia Sarvasilta kertoo, ettei 
asukkaiden menoja vahdita.

– Ollaan toivottu, että asukas ilmoit-
taa jos on yötä poissa, mutta päivä-
menoja ei tarvitse ilmoitella. Hyvin on 
kaikkien kanssa sujunut. 

– Parasta on kun on oma kämppä, 
saa itse päättää tavoistaan ja menois-
taan, Esa miettii. 

Asukas mukana kaikessa, myös 
kirjaamisessa
Lampipuiston palvelupäällikkö Heidi 
Mäkisalo kertoo, että asukkaat ovat 

olleet alusta lähtien mukana kaikessa 
suunnittelussa ja myös ohjaushetkiä 
rakentamassa. 

– Kun asukas pyytää ohjausaikaa, 
se annetaan hänen haluamaansa 
kohtaan. Kaikki ohjaajat seuraavat 
yhteistä kalenteria jatkuvasti, koska se 
muuttuu koko ajan, asukkaiden tarpei-
den mukaan. 

Lampipuistossa tehdään osallista-
vaa kirjaamista. Siinä asukkaat ovat 
alusta lähtien rakentamassa tukipro-
fiileitaan ja osallistuvat oman elämän 
arviointiin ja tavoitteiden asetteluun. 
He osallistuvat halutessaan myös kir-
jaamiseen.

– Kaikkia se ei kiinnosta, mutta toisia 
kyllä. He saattavat esimerkiksi pyy-
tää, että jotain asiaa ei kirjattaisi. Tai 
että joku asia kirjattaisiin, jotta siitä ei 
tarvitsisi jokaiselle ohjaajalle erikseen 
puhua. Asukkaille on puhuttu kirjaami-
sesta tosi paljon, jotta he tietävät mitä 
ja miksi kirjataan. 

Lampipuiston ohjaajat eivät pohdi 
saako asukas tehdä jotain. He ym-
märtävät, että asukkaille ovat sallittuja 
samat asiat kuin kaikille ihmisille. 
Asukkaan uskalletaan antaa epäon-
nistua ja ollaan tukena, jos niin käy. 
Yhdessä asukkaan kanssa sitten mie-
titään, mitä seuraavalla kerralla voisi 

Tänään perjantaikahville osallistuivat vas. Tuuli Ranta-aho, ohjaaja Tiia Sarvasilta, Mika Keistiö, ohjaaja Heli Tolonen, Riina Aalto 
ja Esa Salminen.

Lampipuistossa rento meininki ja  
asukkaat vahvasti osallisina
Lampipuistossa asukkaan itsemääräämisoikeus on itsestäänselvyys, jota monin tavoin tuetaan. 

>>>
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Lampipuistossa rento meininki ja  
asukkaat vahvasti osallisina

rai-järjestelmä on standardoi-
tu t iedonkeruun ja havainnoinnin 
välineistö, joka on tarkoitettu tueksi 
asiakkaan palvelutarpeen arviointiin 
sekä palvelu- ja hoitosuunnitelman 
sekä kuntoutussuunnitelman laati-
miseen. Asiakkaan RAI-arvioinnissa 
selvitetään mm. asiakkaan arjesta 
suoriutumista, psyykkistä ja kognitii-
vista vointia, sosiaalista toimintakykyä 
ja hyvinvointia, terveydentilaa, ravitse-
musta ja kipuja.

Eteva kuntayhtymä osallistuu Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n 
johtamaan, keväällä 2017 alkanee-
seen RAI-pilotointiin. Ensimmäiset 
RAI-arvioinnit  asiakkai l le teht i in 
syksyllä 2017. Pilotointiin osallistuvi-
en asiakkaiden määrää on nostettu 
portaittain ja pilotti on laajentunut 
puolivuosittain. RAI-arvioinnit tehdään 
asiakkaille puolen vuoden välein, 
joten tässä vaiheessa RAI-arvioinnin 
tulokset tarjoavat tietoa vain toimin-
takyvystä. Tulevaisuudessa tehtyjen 
RAI-arviointien vertailu mahdollistaa 
toimintakyvyn muutosten tarkistelun.  

Teksti Mikko Lindqvist, Mirka Söderberg

RAI – asiakkaan toimintakyvyn 
arvioinnin kehittyminen

RAI-arvioinnit ovat antaneet uutta 
näkökulmaa asiakkaiden toiminta-
kyvystä. RAI-arviointien tekeminen 
on laajentanut ohjaajien näkökulmaa 
asiakkaiden kokonaisvaltaisen toimin-
takyvyn sisältämistä voimavaroista, 
taidoista ja ky-
vy is tä .  RAI-
arvioinneissa 
o n  n o u s s u t 
esi l le asiak-
kaiden sosiaa-
liset suhteet, 
kommunikointi 
sekä itseilmai-
sun haasteet.

RAI-arvioin-
neista tuleva 
tieto on muo-
kannut ohjaa-
j ien käsitystä 
a s i a k k a i d e n 
toimintakyvystä 
s e k ä  t o i m i n -
takykyyn vai-
kuttavista teki-
jöistä. Tieto on    

eteva on mukana vammaissosi-
aalityön kehittämishanke VamO:ssa 
(Osallisuuden varmistaminen ja 
syrjäytymisen ehkäiseminen vam-
maissosiaalityön asiakasprosessissa 
2016–2019). Hanke on edennyt 
vauhdilla eteenpäin ja toimintaa on 
jäljellä vuosi. 

Hankkeessa esiin tulleet kehittämis-
tarpeet ovat nousseet pääosin vam-
maispalvelujen asiakkailta: asiakas-
kyselyistä, asiakasosallisuusryhmistä 
ja asiakasraadeista sekä tieteellisestä 
tutkimuksesta. Etevassa tavoitteena 
on mm. palvelutarpeen arvioinnin ke-
hittäminen siten, että myös vaikeam-
min vammaisten henkilöiden osalli-
suus tulee huomioiduksi. Etevassa on 
keskitytty tästä syystä puhetta tuke-
vien ja korvaavien kommunikointime-
netelmien hyödyntämiseen palvelu-
suunnittelussa ja näiden menetelmien 
tutuksi tekemiseen sosiaalityönteki-
jöille ja -ohjaajille. Kehitysvammais-

VamO-hankkeen viimeinen  
toimintavuosi käynnistyi

 ■RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja  

havainnoinnin välineistö

 ■ Tavoitteena kehittää yhtenäinen toimintakyvyn arvioinnin  

väline kehitysvamma-alalle

 ■RAI-arvioinnit tehdään asiakkaille puolen vuoden välein tai use-

ammin mikäli asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuu muutoksia

 ■RAI-arvioinnit tuottavat uutta näkökulmaa asiakkaiden toiminta-

kyvystä asiakastyön tueksi

 ■RAI-arvioinneista tulevaa tietoa käytetään myös  

asiakastyön kehittämisen sekä johtamisen tukena.

vaikuttanut ohjaajien toimintaan ja toi-
mintatapoihin arjessa ja työotteessa. 

tehdä toisin. 

Edistystä on tapahtunut
Eteva on kehittänyt paljon apuja uu-
den yksikön aloittamiseen. Esimerkiksi 
asiantuntijapalveluja oli tarjolla koko 
muuttoon valmistautumisen ajan, 
muuttovalmennuksessa ja muuton 
suunnittelussa, niin tuleville asukkaille 
kuin heidän omaisilleenkin. 

– Erästäkin äitiä pelotti kovasti, kuin-
ka lapsen muutto onnistuu, mutta hän 
kertoi siitä vain vanhempien ryhmän 
tapaamisissa. Lapsensa edessä hän 
oli täydellisen kannustava ja rohkaisi 
yrittämään, Heidi muistelee. Kannus-
tava kasvatus näkyy nuorissa. Heille 
on itsestään selvää, että he voivat itse 
päättää asioistaan, vaikkapa seurus-
telusta. He ovat rohkeita ja osaavat 
ottaa myös vastuuta.

Ehkä yhteiskuntakin alkaa ol la 
kypsä siihen, että meidän kehitys-
vammaiset asiakkaamme saavat itse 
päättää. 

Teksti ja kuva Tiina Roikonen

<<<

ten asiakkaiden kohdalla on noussut 
esiin myös ennakoinnin merkitys pal-
velusuunnittelussa. Hankkeen aikana 
olemme kehittäneet runsaasti mm. 
kuvamateriaalia vammaispalvelun 
palvelusuunnitelmaa varten sekä kir-
jallista materiaalia asiakkaille ver-
kostopalavereihin valmistautumisen 
tueksi. 

Hankkeen viimeisenä toiminta-
vuotena on tavoitteena juurruttaa 
asiakkaan osallisuutta edistäviä 
työtapoja käytäntöön. Etevan osa-
hankkeessa halutaan mm. levittää 
eri kommunikointimenetelmien osaa-
mista myös kuntien vammaissosiaa-
lityöhön. Hankkeen lopputuotokset 
ja osallisuutta lisäävät käytännöt ku-
vataan hankkeen päätyttyä ainakin 
vammaispalvelujen käsikirjaan sekä 
kirjalliseen loppuraporttiin. 

Teksti Katariina Kontu
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K rista Araluoto on tyytyväi-
nen nuori nainen. Hän asuu 
omassa asunnossa ja opiske-

lee Lohjan keskustassa. Aina Kristan 
asiat eivät kuitenkaan ole olleet hyvin. 
Hän on voimistunut paljon siitä, kun 
hän tuli Etevan palveluihin.

Pois suljetusta
Vuonna 2012 Krista oli asunut useam-
man vuoden toimintatavoiltaan hyvin 
suljetussa yksikössä. 

– Päätin, että elämä muuttuu. Soitin 
salaa oman kunnan sosiaalityönte-
kijälle ja kerroin, etten halua enää 
asua siellä, haluan takaisin omalle 
kotiseudulleni. Niin sain paikan Etevan 
Myllykalliosta, Krista muistelee.

Saamiensa esitietojen perusteella 
Myllykallion ohjaajat odottivat kovin 
haastavaa tulokasta: keskivaikea ke-
hitysvamma, ulkoilut vain valvotusti, 
tuhopoltto, haasteita rahan käyttämi-
sessä ja ihmissuhteissa. 

– Ja sitten pihaan saapui Krista 
sisarensa saattelemana, tuolloin Myl-
lykalliossa työskennellyt ohjaaja Heidi 
Hulkko nauraa.

Oman elämänsä johtajaksi
Myllykalliossa Krista sai alusta lähtien 
käyttää taitojaan ja ottaa vastuuta 
– alkoi kuntoutuminen, jossa yksilö-
keskeinen elämänsuunnittelu YKS 
näytteli keskeistä osaa. 

Heidi kertoo, että Krista sisäisti 
YKSin täysin. 

– Vaikeinta oli aluksi löytää Kristan 
oma ääni. Jos teimme YKSiä yhdes-
sä, Krista yritti kovasti löytää ohjaa-
jalle mieleisiä vastauksia. Sitten kek-
simme ”postilaatikko-YKSin”. Toimme 
YKS-asiat Kristan postilaatikkoon, 
ja hän mietti asioita ja täytti YKS-
lomakkeita itsekseen. Siten Krista ei 
etsinyt oikeita vastauksia meiltä, vaan 
kuunteli itseään, löysi haaveitaan ja 
sai kirjoitettua ne ylös. Sen jälkeen 
voitiin yhdessä suunnitella polkuja, 
joita pitkin haaveista tulisi totta. 
Ohjaajan on tärkeää kohdata asuk-
kaat tasaveroisina oman elämänsä 
johtajina.

– Myllykalliossa ohjaajat uskoivat 
minuun ja rohkaisivat, aina oli positii-
vinen asenne. Sain itse tehdä, oppia 
ja epäonnistuakin.

Päättäväisyys ja oikea tuki  
veivät elämässä eteenpäin
Krista on oman elämänsä johtaja

Kristan suuri haave oli päästä liikkumaan itsenäisemmin, saada mopokortti ja oma skootteri. Haave toteutui Myllykalliosta saadun tuen avulla.

Arjen taidot haltuun 
Myllykalliossa viettämiensä vuosien 
aikana Kristan kanssa harjoiteltiin arjen 
asioita, esimerkiksi ”ein” sanomista, 
laskemista ja raha-asioiden hoitoa. 
Vastuuta annettiin koko ajan enemmän 
Kristalle itselleen, ohjaajat eivät tuo-
neet asioita valmiina.

– Halusin päästä itse maksamaan 
laskut. Aluksi harjoiteltiin laskemista, 
sitten kävin yksin kaupassa ja laskin 
ostoksia kännykällä. Nyt maksan pienet 
laskut itse nettipankissa.

Taidot karttuivat ja Krista kertoi halu-
avansa muuttaa asumaan vielä itsenäi-
semmin ja keskustaan. 

– Kaikki palaset loksahtivat paikoil-
leen kerralla, palvelupäällikkö Heli 
Saloranta muistelee. Kun Krista kysyi 
asuntoa, Etevalta vapautui sellainen 
ihan Lohjan keskustasta. Taidot olivat 
kasassa ja sopivaa päiväaikaista toi-
mintaa tiedossa. 

Tuki tarpeen mukaan
Heidi Hulkko oli siirtynyt tukiryhmän oh-
jaajaksi ja tuli takaisin Kristan elämään, 
kun oli aika muuttaa uuteen omaan 



etevan asiakastyössä ja kuntien 
sopimusohjausneuvotteluissa on nous-
sut esille tarve tarjota kuntoutuspalve-
lua alaikäisille yksikössä, josta löytyisi 
nykyistä joustavampia perhetyön, kou-
lutyön tukemisen ja liikkuvan palvelun 
mahdollisuuksia. Lahden kehitysvam-
mapsykiatrian jaksoilla lapsille ei ole 
aina löytynyt sopivaa jatkopaikkaa ja 
jaksot ovat pidentyneet, koska heillä 
on monesti kehitysvammaisuuden li-
säksi muitakin lisähaasteita: autismia, 
traumoja, käytöshäiriöitä ja tarkkaa-
vuuden pulmia. Näihin haasteisiin ja 
jatkokuntoutukseen tarvitaan Etevan 
erityisosaamista: johdonmukaista, po-
sitiivista ohjausta ja aikuisen strukturoi-
tua ohjauksellisesti vahvistettua tukea 
sekä uusia toimintamalleja työsken-
nellä lasten perheiden kanssa. Lisäksi 
alueellinen hoitoketjun kehittäminen 
nähdään tärkeäksi tavoitteeksi. 

Lasten ja nuorten uuden yksikön 
suunni t te luun asetet tu työryhmä 
tunnisti työskentelyn aikana seu-
raavat edut yksikön perustamiselle: 

• On tarpeen uudistaa perhelähtöisiä 
toimintamalleja, joissa hyödynne-
tään Etevan vahvaa moniammatil-
lista osaamista entistä asiakasläh-
töisemmässä palveluketjussa.

• Etevan palvelutarjonta täydentyy 
uudella lasten ja nuorten kunto-
tuttavalla palvelulla, joka sijoittuu 
vaativan kehitysvammapsykiatri-
sen palvelun ja kotona asumisen 
välimaastoon.

• Erityisesti vammais-, lastensuoje-
lu- ja päihdepalveluiden yhdyspin-
noilla on mahdollisuuksia tehostaa 
yhteistyötä ja vahvistaa kuntoutuk-
sen vaikuttavuutta.

Uutta lasten ja nuorten yksikköä tarvitaan

 

on menetelmä, joissa tarkoituksena on 
tutkailla itseään; mistä pitää, mistä ei pidä, 
kuka on, mitä haluaa. Kun nämä tiedetään, 
etsitään yhdessä polku, jota henkilö lähtee 
rakentamaan ja muut häntä siinä auttavat 
ja tukevat.  

YKS

asuntoon, pois Myllykalliosta.
Krista sai valmistautua muuttoon 

ohjaajien ja lähihenkilöiden tuella. 
– Suunniteltiin Kristan kanssa yh-

dessä millaista tukea 
hän tarvitsisi, hoidet-
tiin käytännön asioita 
ja tehtiin viikko-oh-
jelmaa. Siltä varalta, 
ettei opiskelupaikkaa 
heltiäisi, kävimme 
tutustumassa työval-
mennusryhmään ja 
muutamiin työpaik-
koihin, Heidi kertaa 
muuttoon valmistau-
tumisen aikaa. 

Krista asuu ”satel-
liittiasunnossa”. Se 
tarkoittaa yksittäistä 
asuntoa, joka ei ole 
ryhmäkodin tai muun 
Etevan yksikön lä-
heisyydessä. Tuen sinne saa ennalta 
sovitusti ja tarpeen mukaan. 

– Sovimme kunnan kanssa aluksi 

suuremmasta tuen määrästä, mutta 
nykyisin tukikäynti on tarpeen enää 2 
päivänä viikossa, Heli kertoo. Krista 
tarvitsee apua keskittymisensä kans-

sa. Jos joku pyytää mukaan, on Krista 
heti valmiina lähtöön. Silloin hän ei 
muista keskittyä omiin juttuihinsa ja 

esimerkiksi syöminen voi unohtua.
Heidi kertoo, että Krista osaa hoitaa 

asiansa hyvin. 
– Olemme sopineet, että hän ilmoit-

taa, jos on öitä pois kotoa 
tai jos toivoo, että tuki-
hetki vaihdetaan toiseen 
päivään. Aina ei tarvitse 
vastata, jos ohjaaja soittaa 
sopimattomaan aikaan, 
mutta silloin Krista laittaa 
tekstiviestillä kuittauksen. 
Luottamus toimii puolin ja 
toisin.

Tulevaisuuden haaveet
YKSiin kirjatuista haaveis-
ta moni on jo toteutunut, 
mutta haaveet kasvavat ja 
muuttuvat matkan varrella. 
Uusia haaveita ovat auto-
koulu ja kihlatun kanssa 
yhteen muuttaminen. 

                       

                         Teksti ja kuva Tiina Roikonen

• Intervallityyppisen ja pitkäkestoi-
semman kuntoutuksen yhdistelmä 
tarjoaa mahdollisuuden yksilölli-
sesti räätälöityyn tukeen ja täyden-
tää alueellista erityisen vaativan 
tason palvelutuotantoa.  

Uuden yksikön perustaminen on nyt 
siinä vaiheessa, että tiloja etsitään 
Uudenmaan alueelta.  Toiminnan 
käynnistäminen on nostettu erityispal-
veluiden vuoden 2019 toiminnalliseksi 
tavoitteeksi. 

Teksti Susanna Wolkoff

etevassa on viimeisten 3 vuoden 

aikana tehty asiakastyytyväisyyskyselyjä 

käyttäjäasiakkaille, omaisille ja tilaaja-

asiakkaille. 
Käyttäjäasiakkaille kyselyt on tehty alu-

eellisesti, vuonna 2017 oli läntisen alueen 

vuoro. Etevassa on määritelty strategiset 

tulosmittarit ja niille tavoitetasot käyttäjä-

asiakkaiden tyytyväisyyteen liittyen. 

 ■ Henkilökunta ottaa huomioon asiak-

kaan toiveet: 93 % toteuma (tavoite 

90 %)

 ■ Henkilökunta kohtelee minua ystävälli-

sesti: 98 % toteuma (tavoite 96 %)

 ■ Asiakas kokee olonsa turvalliseksi 

asumispalveluissa ja päiväaikai-

sessa toiminnassa: 98 % toteuma 

(tavoite 92 %).

Omaisille ja tilaaja-asiakkaille kysely 

tehdään koko Etevan alueella. Sote-

valmistelun työllistävä vaikutus näkyy 

selkeästi tilaaja-asiakaskyselyn vastaajien 

määrässä. Etevassa on määritelty strategi-

set tulosmittarit ja niille tavoitetasot tilaaja-

asiakkaiden tyytyväisyyteen liittyen. 

 ■ Eteva toimii strategiansa mukaisesti: 3,7 

(tavoite 3,5)

 ■ Etevan yksiköiden henkilökunta toimii 

asiakaslähtöisesti: 3,6 (tavoite 3,5)         

Kiitos kaikille kyselyihin vastanneille 

– myös omaiset ovat osallistuneet 

aktiivisesti.
Suurin osa vastaajista on tyytyväisiä 

Etevan toimintaan. Saimme myös hyviä 

kehittämisehdotuksia, joita työstämme 

eteenpäin. 
 
Teksti Merja Hento

Asiakkaat tyytyväisiä Etevaan
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Kivaa vuonna 2018

   Tanssijalkaa kutittaa, erityisesti kesäisin. Kesäkuussa Eteva järjestää omat lavatanssit Karkkilan Liimamäellä, elokuun 
alussa osallistutaan Mäntsälän tansseihin ja vuoden mittaan tanssitaan paljon muuallakin. Tanssiessa tyyli on vapaa!

 

    Etevaan hankittiin tänä vuonna paljon harrastusvälineitä asukkaiden käyttöön. Yksiköt saivat anoa tähän erityistä määrärahaa. 
Hankintoja tehtiinkin laidasta laitaan: paljon ulko- ja lautapelejä, soittimia ja liikuntavälineitä. Hankittiinpa pariin yksikköön 
venekin: toiseen soutuvene moottorilla ja toiseen polkuvene. Etevan yhteiseen käyttöön hankittiin kahden poljettava side-by-side-
polkupyörä, joka onkin ollut ahkerassa käytössä saapumisestaan lähtien.  

 

   Vuoden mittaan on tehty 
lukemattomia erilaisia 
reissuja. Kuvaterveiset Vihdin 
enärantalaisilta, jotka kävivät 
Cheekin jäähyväiskeikalla 
Lahdessa. 
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Teksti Tiina Roikonen 
Kuvat  Etevan kuva-arkisto

 
   Vapaaehtoistoimijat tuovat mukavaa 

vaihtelua arkeen. Vapaaehtoistoimijoistamme 
karvaisimmat ovat odotettuja vieraita kaikkialla 
Etevassa. Koirakaveri, ranskanbulldoggi Milo otti 
innokkaana vastaan Päivi Niukkasen hellittelyjä.  
 
Yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden kanssa 
järjestyi myös ”eräkeittiökurssi” Mäntsälässä 
Sahajärven ulkoilualueella. Rattoisan päivän 
aikana kerättiin marjoja ja sieniä, kalastettiin ja 
lopulta valmistettiin luonnon antimista ruoka 
eräkeittiössä. Retkelle mukaan piti tietysti 
varata myös varma saalis – grillimakkarat! 
Ulkoilupäivään kuului lisäksi ulkopelejä ja lopuksi 
tietysti jälkien siivous. Kiitos kaikille meidän 
ihanille vapaaehtoistoimijoille!

 
    Etevan päiväaikaisessa toiminnassa tehdään 

monenlaisia hommia, myös mediatyötä. Espoon 
päiväaikaisen toiminnan työvalmennusryhmä 
Etevät Duunarit kävi kokeilemassa pakkaustyötä 
ja selvittivät samalla mistä Jaajo saa energiaa ja 
haluaako hän miljonääriksi. Vihdissä harjoiteltiin 
ryhmässämuotoisesti erilaisia pihatöitä. 

  
    Taide ja liikunta täydentävät toisiaan. Urheilupäivät kuuluvat 

kevääseen! Tekemistä riittää sekä urheilusta että penkkiurheilusta 
ja kannustamisesta nauttiville. Taiteesta voi nauttia koko vuoden ja 
se kuuluukin vahvasti toimintaamme. Julkisia näyttelyitä pitivät tänä 
vuonna ainakin Hyvinkään ja Nurmijärven yksiköt sekä Orimattilan 
Hakamaan tila. 
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E tevassa päivitettiin keväällä 
2017 strategia vuosille 2018–
2019 . Vi ime vuosi oli vielä

aktiivista vuonna 2014 hyväksytyn 
strategian toimeenpanon aikaa. Stra-
tegisilla tulosmittareilla mitattuna se on 
toteutunut hyvin.

Päivitetyn strategian pohjana toimi 
vuosille 2014–2017 laadittu strate-
gia. Strategiset valinnat eli ne asiat, 
joissa Etevan on onnistuttava, eivät 
muuttuneet: 1) uudistuva ja uudistava 
edelläkävijä, 2) asiakaslähtöinen ja 
monimuotoinen palveluntuottaja, 3) 
hyvinvoiva ja tuottava yhteisö sekä 4) 
toiminta ja talous tasapainossa. Myös 
strategian keskeiset elementit sisältä-
vä strategiatalo säilyi ennallaan.

Etevan nykyinen, viime syyskuussa 

Etevan missiona tuottaa vaikuttavia 
palveluja ja omannäköistä elämää

toimintansa aloittanut yhtymähallitus 
piti maaliskuussa strategiaseminaarin 
ja teki joitakin muutoksia voimassa 
olevaan strategiaan. Seminaarissa 
keskusteltiin muun muassa digitali-
saation vaikutuksista ihmisten välisten 
kanssakäymiseen sekä asiakkaiden 
kyvystä ja mahdollisuuksista hyödyn-
tää valinnanvapautta. Toimintaympä-
ristön muutoksissa nostettiin uusina 
asioina esille muun muassa kestävä 
kehitys, kansanryhmien eriarvoistu-
minen sekä työmuotojen, työtapojen 
ja työnkuvien muuttuminen. Etevan 
yhtymähallitus korosti, että osaamisen 
kehittäminen luo kilpailukykyä muuttu-
vassa toimintaympäristössä ja vakaa 
talous turvaa toiminnan jatkuvuuden.

Strategian jalkauttamiseksi on 

toiminta ja talous tasapainossa 
on yksi Etevan strategisista valinnois-
ta. Kuntayhtymän tulos vuodelta 2017 
oli 3,4 miljoonaa euroa, mikä ylitti 
talousarvion 3,1 miljoonalla eurolla. 
Tästä palautettiin tilinpäätösvaiheessa 
jäsenkunnille palvelujen käytön suh-
teessa 3,0 miljoonaa euroa. Etevan 
tulos oli ylijäämän palautuksen jälkeen 

Etevassa toiminta ja talous ovat tasapainossa

laadittu toimeenpanosuunnitelma ja 
sen toteutumista mitataan strategisilla 
tulosmittareilla. Toimeenpanosuunni-
telma sisältää 29 konkreettista toimen-
pidettä. Näitä ovat esimerkiksi lasten 
ja nuorten kuntoutusyksikön perusta-
minen, ympäristöohjelman laatiminen, 
ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen, 
työajanhallinnan kehittämishanke 
ja laskutusprosessin tehostaminen. 
Myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
vammaispalvelujen sekä sote- ja maa-
kuntauudistuksen tulevaan sisältöön 
nähdään edelleen tärkeänä. 

Teksti Katrina Harjuhahto-Madetoja

355,4 tuhatta euroa ja Eteva konsernin 
570,0 tuhatta euroa. Sekä asumispal-
velujen että kehitysvammapsykiatrian 
täyttöaste on pysynyt erittäin hyvällä 
tasolla, mikä osaltaan selittää tilikau-
den ylijäämää.

Järvenpäähän valmistui lokakuus-
sa 2017 uusi pienkerrostalo, joka 
on täyttynyt tyytyväisillä asiakkailla. 
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elämän tuen tulosaluejohtaja 
HTM Elli Tuomiharju vastaa 
asumisesta ja päiväaikaisesta 
toiminnasta. Hän aloitti Etevassa 
asumisen vastuualuejohtajana 
joulukuussa 2012. Ellillä on yli 10 
vuoden aiempi kokemus sosiaali- 
ja terveysalan johtotehtävistä.

Erityispalvelujen tulosaluejoh-
taja KTM Kirsi Leväpelto aloitti 
Etevassa keväällä 2018. Hän on 
toiminut aiemmin palveluliike-
toiminnan johtotehtävissä sekä 
myynti-, markkinointi- ja vientiteh-
tävissä yksityisellä sektorilla. En-
nen Etevaa Kirsi työskenteli tur-
kulaisen palvelutalo Kotikunnaan 

toiminnanjohtajana ja Mehiläisen 
yksikönjohtajana.

Etevan toimitusjohtaja on KTM 
Katrina Harjuhahto-Madetoja. 
Kati aloitti Etevassa vuoden 2014 
alussa. Oman toimensa ohella 
hän on osallistunut aktiivisesti 
sote- ja maakuntauudistuksen 
valmisteluun alueellisesti ja valta-
kunnallisesti.

HTT Maari Valli on henkilös-
tö- ja talousjohtaja. Maari aloitti 
henkilöstöjohtajana elokuussa 
2017 ja taloushallinto siirtyi hä-
nen vastuulleen tammikuussa 
2018. Hän omaa lähes 20 vuot-
ta työkokemusta henkilöstö- ja 

palvelutoiminnan johtamisesta 
julkisella ja yksityisellä sote-alalla.

Viestintä- ja kehitysjohtaja KTM 
Merja Hento on toiminut Etevas-
sa aiemmin työ- ja päiväaikaisen 
toiminnan johtajana. Viestinnän 
Merja otti vastuulleen vuoden 
2015 alussa kun asuminen ja päi-
väaikainen toiminta yhdistettiin. 
Kuva Joni Alhonen

Esittelyssä johtoryhmä

>>>
Espoossa on laajennettu päiväaikai-
sen toiminnan tiloja asiakasmäärän 
lisäännyttyä. Vanhoja asumiskäytöstä 
poistuneita omakotitaloja on puoles-
taan myyty tai otettu päiväaikaisen 
toiminnan käyttöön.

Etevalaisia oli vuoden 2017 lopussa 
1 262, henkilötyövuosiksi muutettuna 
luku tarkoittaa 1 160 henkilötyövuotta. 
Vakituisen henkilöstön osuus kasvoi 

3,2 prosenttiyksikköä ollen 83 %. Hen-
kilöstön keski-ikä on 41,8 vuotta, mikä 
on selkeästi matalampi kuin kuntasek-
torilla keskimäärin.

Vuosi 2018 on myös sujunut posi-
tiivisissa ja työn täyteisissä merkeis-
sä. Alkuvuonna lakkautettiin Lopen 
asumisyksikkö, samanaikaisesti on 
kartoitettu uusia tiloja perustettaville 
vaativan tason asumisyksikölle sekä 

lasten ja nuorten kuntoutusyksikölle. 
Vahvistunut talous mahdollistaa toi-
minnan monipuolisen kehittämisen 
esimerkiksi ohjelmistorobotiikan avul-
la. Myös asumisen ja päiväaikaisen 
toiminnan yksiköihin on pystytty hank-
kimaan erilaisia harrastusvälineitä 
asiakkaiden arjen iloksi. 
Teksti Katrina Harjuhahto-Madetoja, Maari Valli 
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E tevan päiväaikaista toimintaa 
on lähdetty kehittämään jo 
muutama vuosi sitten, silloin 

tulossa olleiden TEOS- ja VALAS-
lakien mukaisesti jakamalla toiminta 
kahteen ryhmään; työelämävalmiuksia 
edistävään ja osallisuutta tukevaan 
toimintaan. Näin voidaan tar jota 
aiempaa monipuolisempaa ja koh-
dennetumpaa toimintaa huomioiden 
asiakkaan oma toive ja halu eli itse-
määräämisoikeus. Molemmat ryhmät 
toimivat yksiköissä rinnakkain, vaik-
kakin erillisissä tiloissa. Poikkeuksena 
Espoo, jossa ryhmät toimivat täysin 
erillään toisistaan. Työvalmennuksen 
asiakkaaksi pääsee, kun on motivaa-
tiota, halua työllistyä ja valmiuksia op-
pia työelämätaitoja. Ryhmän vaihto on 
mahdollista, jos tuntuu, ettei kyseisen 
ryhmän toiminta ole kuitenkaan sitä 
mitä haluaa tai työelämävaatimukset 
tuntuvat ja ovat liian vaativia.

Työelämävalmiuksia edistävä toi-
minta – tuttavallisemmin tuettu työl-
listäminen ja työvalmennus – on eri-
laisten työelämätaitojen ja -sääntöjen 
opiskelua työvalmentajan opastuksel-
la ja tuella. Se sisältää muun muassa 
työpaikkoihin tutustumista ja työhar-
joittelua yksin tai ryhmässä työvalmen-
tajan tuella. Työharjoittelupaikkojen 

etsinnässä ja työtehtäviin perehdyttä-
misessä asiakasta auttaa työvalmen-
taja. Yleisimmin toivottuja harjoittelu-
paikkoja ovat kaupoissa hyllyttäminen 
ja kierrättäminen, kiinteistönhuolto, 
päiväkodissa tapahtuvat avustavat 
tehtävät, lounas- ja pikaruokaravinto-
loissa tiskaaminen, siistijän/laitoshuol-
tajan työt sekä hevostalleilla karsi-
noiden siivous ja muut tallityöt. Myös 
Etevan yksiköissä on tarjolla paljon 
erilaisia työharjoittelumahdollisuuksia 
niille, jotka eivät vielä uskaltaudu työ-
hön ulkopuolisessa yrityksessä. Täl-
laisia töitä ovat muun muassa keittiö-, 
siivous- ja avustustyöt.

Työvalmennusryhmään osallistumi-
sen vaikuttavuus on tullut näkyväksi. 
Työvalmennusryhmäläisten tietoi-
suus omista taidoista ja kehittämisen 
kohteista on lisääntynyt roimasti. 
Työharjoitteluiden myötä erilaiset työ-
elämätaidot ovat kasvaneet, itsetunto 
kohonnut sekä voimaantuminen tullut 
näkyväksi. Työvalmennuksen tavoit-
teena on opastaa ja auttaa työvalmen-
nuksellisin keinoin asiakasta löytä-
mään itselleen sopiva työpaikka, josta 
hän saisi palkkaa osa- tai kokoaikaise-
na työntekijänä. Tuetun työllistämisen 
punaisena lankana on työvalmentajan 
jatkuva tuki eli työvalmentaja pitää 

yhteyttä asiakkaaseen ja työnantajaan 
myös palkkatyösuhteen alkamisen 
jälkeen säännöllisin tukikäynnein. Jos-
kus sopivaa palkallista työsuhdetta ei 
löydy, mutta se ei ole este työvalmen-
nusryhmässä jatkamiselle.

Työvalmennusryhmäläisen päivä voi 
alkaa työharjoittelupaikasta tai Etevan 
toimintayksiköstä työnjaolla, jonka jäl-
keen ryhmäläiset siirtyvät yksin tai ryh-
mässä toteuttamaan viikko-ohjelman 
mukaisia toimintoja. Viikko-ohjelmat 
on räätälöity kyseisen yksikön ryhmä-
läisten tarpeiden pohjalta.

Osallisuutta tukevan toiminnan ta-
voite on tarjota mielekästä tekemistä, 
sosiaalinen yhteisö sekä struktuuria 
ja yhteiskuntaan osallistumista asi-
akkaan avun ja tuen tarpeesta riip-
pumatta. Toiminnassa ylläpidetään 
arjen taitoja sekä tuetaan itsenäisessä 
selviytymisessä, kannustetaan omien 
mielipiteiden esille tuomiseen ja ope-
tellaan uusia asioita sekä itsenäistä 
toimintaa. Toiminta on sosiaalisia 
taitoja tukevaa, pääsääntöisesti ryh-
mämuotoisesti tapahtuvaa toimintaa. 

Teksti Eija Matilainen, Karoliina Uusikari 
Kuva Samuli Soininen

Päiväaikainen toiminta jakaantuu
 työelämävalmiuksia edistävään ja osallisuutta tukevaan toimintaan

Espoon päiväaikaisen toiminnan työvalmennusryhmä Etevät Duunarit tekee myös mediatyötä.
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valtakunnallisella kansa-
koulu-hankkeella parannetaan kirjaa-
mista myös Etevassa. Kirjaaminen on 
tärkeää, se tekee asiakasprosessin ja 
asiakasta koskevan tiedon näkyväksi. 
Hyvä kirjaaminen ja tiedon tallenta-
minen on välttämätöntä arviointien, 
suunnitelmien ja päätösten tekemisek-
si, ja sitä kautta se parantaa asiakkaan 
saamaa palvelua.

Asiakas mukaan kirjaamiseen
Osallistavan kirjaamisen hyöty asi-
akkaalle on se, että hän tulee entistä 
paremmin nähdyksi ja kuulluksi, ja 
osallisuus omissa asioissa lisääntyy. 
Asiakasta informoidaan kirjaamisesta 
asioitaessa hänen kanssaan. Asiak-
kaan ja omaisen tulee olla tietoisia 
kirjaamisesta ja siitä, miten asiakas 
saa asiakirjansa tutustuttavakseen. 
Hyvällä kirjaamisella asiakkaan tilanne 
sanoittuu ja se voi jäsentyä paremmin 
myös hänelle itselleen. Osallistava 
työtapa varmistaa, ettei työntekijä 
rakenna asiakkaan näkemyksestä 
poikkeavaa, omanlaistaan kuvaa 
asiakkaasta ja hänen tilanteestaan. 
Kirjaamalla yhdessä asiakkaan kans-
sa työntekijä antaa enemmän aikaa, 

paneutuu asiakkaan tilanteeseen ja 
tutustuu tähän paremmin. Asiat kirja-
taan yhdessä tai käydään asiakkaan 
kanssa kirjaukset läpi, keskustellaan 
niistä ja muokataan niitä tarvittaessa. 
Minimissään työntekijä kertoo tapaa-
misen lopuksi ne pääkohdat, jotka ai-
koo kirjata myöhemmin työpaikallaan 
sekä nostaa asiakkaan mielipiteen 
vielä esille. Osallisuus on kokemusta 
siitä, että voi vaikuttaa asioihin. Se on 
mukanaoloa tilanteissa, joissa asioista 
keskustellaan ja päätöksiä tehdään. 
Tunne, että on tärkeä ja mielipiteillä 
on merkitystä, vahvistaa asiakkaan 
itseluottamusta sekä voimaannuttaa!

Kansa-koulu-hanke Etevassa
Kansa-Koulu-hankkeen kirjaamisval-
mentaja-koulutukseen on Etevalla 
osallistunut työntekijöitä eri toimin-
tayksiköistä. Etevan sisäiset kirjaa-
misvalmennukset toteutetaan heidän 
avullaan kokonaisuuksina, joissa 
painotetaan asioita kunkin työnte-
kijäryhmän tarpeiden mukaan.  Kir-
jaamisvalmennuksen eri osa-alueita 
ovat kirjaamisen etiikka ja asiakasläh-
töisyys, tietosuoja ja tietoturva, kieli 
sosiaalihuollon kirjaamisessa, hyvä 

Kansa-koulu-hankkeella 
parempaa kirjaamista

kirjaaminen, kirjaaminen sote-rajapin-
nalla, laki sosiaalihuollon asiakasasia-
kirjoista sekä osallistava kirjaaminen, 
mikä tukee vahvasti asiakkaan osalli-
suuden kokemusta.

Sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjalain hanke 
Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjalain toimeenpano-
hanke, jonka rahoittaa Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos THL. Kansa-koulu-
hanke käsittää kaksi kokonaisuutta, 
kirjaamisosaamisen kehittämisen 
sekä toiminta- ja tietomääritysten 
toimeenpanon. Sosiaalialan työn edel-
lytyksenä on hyödynnettävä asiakas-
tieto siellä, missä asiakasta palvellaan 
ja Kansa-koulu on osana sosiaalialan 
tiedonhallinnan kehittämistä. Kansa-
koulu-hankkeen kirjaamisvalmen-
nus on osa sosiaalihuollon Kanta-
palveluihin valmistautumista ja sen 
tavoitteena on tuottaa organisaatioihin 
asiakastietojen määrämuotoiseen kir-
jaamiseen perehtynyttä henkilökuntaa 
sekä vahvistaa kirjaamisosaamista. 
Teksti  Leeni Nurminen 
Kuva Tiina Roikonen 

  Porvoon päiväaikaisessa toiminnassa osallistava kirjaaminen on tuttu juttu. Sakari Söderström ja vastaava ohjaaja Anna-Greta  Lindqvist   
 miettivät yhdessä, mitä Sakarin päivästä olisi tärkeää kirjata.
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E tevan erityispalvelujen tulos-
alueella toteutettiin organisaa-
tiomuutos keväällä 2018. 

Muutoksessa kolmesta erityispalvelu-
jen tulosyksiköstä muodostettiin kaksi 
yksikköä; asiantuntijat, vaativat palve-
lut ja asiantuntijat, elämän tuki. Enti-
sen palveluratkaisut-yksikön sosiaali-
työn henkilöstö jaettiin näihin kahteen 
yksikköön työtehtäviensä mukaisesti. 
Organisaatiouudistuksen tavoitteena 
on asiakaslähtöinen ja palvelutoimin-
nan tarpeita vastaava toiminnallinen 
rakenne.

Muutoksessa asiantuntijoiden työn-
kuvat pysyivät ennallaan, ainoastaan 
johtavien viranhaltijoiden tehtävät laa-
jenivat. Johtava sosiaalityöntekijä ja 
johtava psykologi ovat hallinnollisesti 
eri yksiköissä, mutta käytännössä vas-
taavat poikkihallinnollisesti sosiaali-
työn ja psykologien ammatillisesta joh-
tamisesta. Johtavalla psykologilla on 
lisäksi vastuuta muun asiantuntijatyön 
toteutumisesta elämän tuen alueella. 

Asiantuntijat, elämän tuki -yksikköön 

kuuluvat kaikki elämän tuen asumisen 
ja päiväaikaisen toiminnan yksiköis-
sä ja perhehoidossa työskentelevät 
asiantuntijat. Esimiehenä toimii alue-
pääl l ikkö  Terhi Tehola .  Yksikön 
henkilöstö on vastuussa elämän tuen 
asiakkaiden asiantuntijapalvelujen 
ketjusta; palveluratkaisun tekemisestä 
ja palvelujen alkamisesta asiakkaiden 
tarvitseman tuen suunnitteluun ja asi-
antuntijatyön toteuttamiseen. Yhteis-
työ elämän tuen palvelupäälliköiden ja 
tehostetun tuen yksikön työtekijöiden 
kanssa on entisestään tiivistynyt, mikä 
mahdollistaa muuttuvissa tilanteissa 
asiantuntijoiden resurssin kohdentu-
misen oikea-aikaisesti ja tarkoituksen-
mukaisesti asiakkaiden palveluihin.

Asiantuntijat, vaativat palvelut -yk-
sikkö koostuu kehitysvammapsykiatri-
an yksiköistä ja niissä pääasiallisesti 
työskentelevistä asiantuntijoista. Tä-
män yksikön esimies on aluepäällikkö 
Susanna Wolkoff. Uudistus mahdol-
listaa kehitysvammapsykiatrian yksi-
köiden asiantuntijoiden osallistumisen 

luontevammin kehitysvammapsykiatri-
an yksiköiden toiminnan yhteisölliseen 
viitekehykseen. 

Aluepäälliköiden yhteistyö on oleel-
lista, molempien yksiköiden työntekijät 
jakavat osin samaa työkenttää elämän 
tuen yksiköiden asiantuntijapalvelu-
jen tuottamisessa sekä ulkopuolisten 
maksusitoumusten toteuttamisessa. 
Kehitysvammapsykiatriasta asumi-
seen tai asumisesta kehitysvam-
mapsykiatrian palveluihin tapahtuvat 
asiakkaiden saattaen siirrot, siirtoihin 
liittyvä asiantuntijatyö ja yhteistyö 
asumisen yksiköiden kanssa on ollut 
pääosin sujuvaa. Onnistuneet ja hyvin 
valmistellut asiakassiirrot ovat asiak-
kaiden toimintamallien pysyvyyden ja 
hyvinvoinnin kannalta tärkeitä.   

Muutoksen toteutumisesta on kulu-
nut jo muutama kuukausi. Henkilöstöl-
tä saatu palaute on ollut myönteistä, 
nykyinen organisaatiomalli tukee hyvin 
asiantuntijoiden toteuttamaa asiakas-
työtä. Palveluketjujen kokonaisuudet 
ovat selkiintyneet ja sosiaaliohjaajien 

Erityispalvelut uudistuivat
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Robotiikka tulee – oletko valmis  

 
Ohjelmistorobotiikalla tarkoite-
taan ohjelmaa, joka jäljittelee ihmisen tapaa 
käyttää tietokonetta toistoa sisältävissä työ-
tehtävissä. Digitaalinen työntekijä on tii-
min jäsen, joka ohjelmoidaan jäljittelemään 
ihmisen toimintaa halutussa prosessissa tai 
tehtävässä. Digitaalisella työntekijällä on 
lisäksi omat käyttäjätunnukset tietokoneelle 
ja eri järjestelmiin. Ohjelmistorobotiikalla 
voidaan avustaa tai kokonaan korvata eri 
työvaiheita, lisäksi ratkaisuilla voidaan lykä-
tä IT-järjestelmäinvestointeja.

Eteva ja Eero ovat

digitalisaatio ja robotiikka vaikut-
tavat merkittävästi meidän kaikkien 
arkeen nyt ja tulevaisuudessa. Ne 
avaavat myös Suomelle kansakun-
tana uusia vientimahdollisuuksia sekä 
keinoja tuottavuuden ja tuloksellisuu-
den lisäämiseksi. Eteva  on omalta 
osaltaan vahvasti mukana tässä 
kehityksessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön 
johdolla on valmisteltu kansallinen 
Hyteairo-ohjelma, jossa on käyty läpi 
tekoälyn ja robotiikan mahdollisuuksia 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sessä. Etevan toimitusjohtaja toimi 
jäsenenä Hyteairo-ohjelman ohjaus-
ryhmässä. Ohjelman valmistuttua 
on käynnistynyt toimeenpanovaihe, 
jossa lähdetään 
viemään asioita 
arjen tasolle. 
Eteva osallistuu 
myös tähän 
vaiheeseen 
ja siihen 
liittyviin työpa-
joihin. Hyteairon 
painopisteet 
ovat: 1) kotona 
asuminen, 2) 
hoito ja logis-
tiikka sairaa-
laympäristössä, 
3) lääkehoito 
ja -huolto ja 
4) hyvinvointi-
valmennus ja 
kuntoutus.

Etevassa 
käynnistettiin 

ohjelmistorobotiikan ensimmäinen 
pilottihanke syksyllä 2017. Kyseessä 
oli tietojen siirto teknologialtaan 
vanhentuneesta palkkajärjestelmästä 
käytössä olevaan uuteen järjestel-
mään. Ilman ohjelmistorobotiikkaa 
tiedot olisi ensin tulostettu paperille 
ja syötetty sitten käsin uudelleen. 
Ymmärrettävästi tällainen työtehtävä 
ei ole erityisen motivoiva ihmiselle, 
mutta Etevan digitaalinen työkaveri 
Eero paneutuu siihen oikein mielel-
lään.

Keskeistä tämän tyyppisten hank-
keiden onnistumiselle on selkeä ja 
tarkka työnkulun määrittely. Siirrettä-
vien tietojen tunnistaminen, tietojen 
tallennus oikeaan paikkaan uudessa 

järjestel-
mässä sekä 
siirtymät 
työvaiheesta 
toiseen on 
määriteltävä tarkasti, jotta Eero pystyy 
toteuttamaan työt virheettömästi. 

Eteva järjesti sisäisen robotiikka   
työpajan 12. kesäkuuta. Meillä oli 
ilo saada työpajaan alustajaksi 
robotiikka-aktivisti Cristina Andersson. 
Työpaja toteutettiin yhteistyössä 
Digital Workforcen kanssa ja se poiki 
toistakymmentä toteuttamiskelpoista 
ehdotusta ohjelmistorobotiikan 
hyödyntämiseksi.

Näistä toteutus- tai suunnitteluvai-
heessa ovat jo:

 ■ Käyttäjätunnuksiin liittyvien tieto-
jen päivitys HRM-järjestelmästä 
Lifecare-asiakastietojärjestelmään 
(mm. työsuhteen päättyminen)

 ■ Vapaat paikat ja jonot –raportointi
 ■ Asiakkaiden ateriamaksujen 
laskutus ja käyttöpäiväkirjaukset 
Lifecareen

 ■ Sähköinen sihteeri sähköisen asian-
hallinnan / toimielinten sihteerien ja 
valmistelijoiden tueksi

 ■ Palvelupyyntöprosessin osittainen 
automatisointi ja tehostaminen. 

Teksti Katrina Harjuhahto-Madetoja, 
 Saku Salonen

merkitys tuen tarpeiden ja asiakkaan 
asiantuntijatarpeiden määrittelyssä on 
tullut selkeämmin esille. Asiantuntijat 
ovat päässeet aikaisessa vaiheessa 
mukaan asiakkaiden palvelutuotteisiin 
kuuluvien asiantuntijapalvelujen suun-
nitteluun ja palvelujen toteuttamisen 
aloitus on ollut nopeaa. 

Jatkamme asiakkaan tuen tar-
peiden määrittelyn tarkentamista ja 

asiantuntijoiden eri ammattiryhmien 
osaamisen kehittämistä muun muassa 
vammaissosiaalityön kehittämishanke 
VamO:ssa kehittämällä edelleen pal-
veluratkaisujen pohjana käytettävän 
ICF-luokituksen* soveltamista. Asiak-
kaan osallisuuden vahvistaminen ja 
mielekkään arjen toteutuminen ovat 
erityispalvelujen ja elämän tuen yhtei-
nen tavoite. 

*) ICF-luokitus on WHO:n tuottama 
kansainvälinen termistö ja viitekehys 
toimintakyvyn kuvaamiseen. 

Teksti Terhi Tehola 
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K äynnissä oleva sote- ja maa-
kuntauudistus (SoMa) sekä 
v a m m a i s l a i n s ä ä d ä n n ö n 

kokonaisuudistus (VALAS) uudistavat 
merkittävästi vammaispalveluja. Mikäli 
sote- ja maakuntauudistus ei toteudu 
nykymuodossaan tai sen aikataulu 
muuttuu merkittävästi, VALAS-laki pan-
taneen tästä riippumatta toimeen seu-
raavalla hallituskaudella.

VALAS-lain voimaantulon myötä 
kumotaan nykyiset kehitysvamma- ja 
vammaispalvelulait. Uusi laki turvaa 
vammaisille henkilöille välttämättömät 
erityispalvelut. Sen keskeisiä teemoja 
ovat vammaisten henkilöiden yhdenver-
taisuus sekä osallisuuden ja itsemää-
räämisoikeuden vahvistaminen.

Yhdessä olemme enemmän – 
myös valmistelussa
Uudenmaan kunnat ja kuntayhtymät 
valmistautuvat yhteistyössä tulevaan 
sote-uudistukseen. Yhteiskokouksessa 
10.3.2016 perustettiin tätä varten sote-
tiimi, jossa myös Etevalla on edustus. 
Sittemmin ryhmän nimi muuttui sote-
virkamieskoordinaatioryhmäksi.

Sote-virkamieskoordinaatioryhmällä 
on useita valmisteluryhmiä, joista yksi kä-
sittelee vammaisten palveluja. Valmistelu-
ryhmällä on puolestaan useita alatyöryhmä 
(ks. kuva yllä), joista yksi on vaativan tason 
alatyöryhmä. Sen puheenjohtajana toimii 
Etevan toimitusjohtaja ja siinä on edus-
tus Espoosta, Helsingistä, Vantaalta, 
KUUMA-kunnista, HYKS Psykiatriakes-
kuksesta ja vammaisneuvostoista.

Vaativalla tasolla asiakkaan 
kvartaali voi olla 20-25 vuotta
Vaativan tason palvelut ovat osa maa-
kunnan liikelaitosta, eivät yhtiöitettävää 
toimintaa eivätkä lähtökohtaisesti valin-
nanvapauden piirissä olevia palveluja. 
Ne voidaan tuottaa omana tuotantona 
tai ostopalveluna. Palveluja tuotetaan 
myös valtakunnallisesti.

Vaativan tason alatyöryhmän valmis-
telutyössä on huomioitu myös se vaih-
toehto, että VALAS-laki tulee voimaan 
ennen sote- ja maakuntauudistusta. 
Viime vuoden aikana tunnistettiin muun 
muassa keskeiset yhdyspinnat, nykyiset 
hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet.

Kuluvan vuoden aikana on kuvattu ja 
yhtenäistetty vaativan tason palveluja 
ja kriteerejä. Tässä työssä oli mukana 
myös Rinnekoti. Lisäksi on määritelty 
tarkemmin nykyisiä hyviä käytäntöjä 
(esim. jalkautuvat palvelut ja moniam-
matillinen toimintamalli) sekä kehittä-
miskohteita (esim. palvelujen ja palve-
luohjauksen heterogeenisuus). Työn 
alla ovat yhdyspintojen kuvaaminen, 
palvelulupauksen valmistelu, tuotanto- 
ja organisoitumismallin viimeistely sekä 
esitys vaikuttavuuden seurantamitta-
reiksi.

Järjestöjä ja asukkaita kuultu 
osana valmistelua
Vammaisten palvelut -valmisteluryhmä 
toteutti viime syksynä vammaisalan 
toimijoille suunnatun järjestökyselyn. 
Läpileikkaavana teemana nousi esille 

Vaativan tason vammaispalvelut osana SoMaa VALASta

yksilöllisyyden merkitys tulevaisuuden 
vammaispalvelujen suunnittelussa, ke-
hittämisessä ja tuotannossa. Vastaajat 
kokivat, että Uudenmaan kuntien välillä 
ja sisällä on suuria eroja vammaispalve-
lujen järjestämisessä, tuottamisessa ja 
toimintatavoissa. Asukkaiden yhdenver-
taisuus ei tämän vuoksi toteudu.

Palvelutarpeen arvioinnin osalta 
tärkeimpinä kehityskohteina nähtiin 
asiakkaan kuuleminen, päätöksenteon 
oikeellisuus, kriteerien yhtenäistäminen 
ja arvioivan henkilöstön ammattitaito. 
Myös asiakasosallisuutta haluttiin lisätä. 
Laajasti kiitosta saaneissa palveluissa 
korostui moniammatillisuus ja asiak-
kaan palvelutarpeen huomioiminen 
kokonaisuutena.

Helsingissä ja Porvoossa järjestet-
tyjen asukastilaisuuksien ryhmätöissä 
korostuivat yksilöllisyys, tarvepohjaiset 
palvelut, henkilökohtainen budjetti ja 
palvelujen myöntämisen yhtenäiset kri-
teerit. Myös maakunnan ja kuntien vam-
maisneuvostojen keskinäinen suhde 
nousi esille sekä asukastilaisuuksissa 
että järjestökyselyssä. Kuluvan vuoden 
maaliskuussa järjestettiin lisäksi kes-
kustelutilaisuus Uudenmaan väliaikai-
sen vammaisneuvoston kanssa. 

Teksti Katrina Harjuhahto-Madetoja
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Vaativan tason vammaispalvelut osana SoMaa VALASta

tämän lehden ilmestyessä lienee 
jo selvillä, eteneekö sote- ja maakun-
tauudistuksen lakipaketti maaliin tällä 
hallituskaudella vai jatkuuko valmis-
telu ensi kevään eduskuntavaalien 
jälkeen ainakin osittain uudelta poh-
jalta. STM:n kesäkuussa julkistaman 
aikatauluarvion mukaan maakunnat 
käynnistäisivät toimintansa 1.1.2021, 
ja esimerkiksi henkilökohtainen bud-
jetti tulisi käyttöön 1.1.2022. Mikäli 
lakipaketti etenee, maakuntavaalit on 
tarkoitus järjestää toukokuussa 2019.

Sipilä I hallitusohjelmassa sote-
uudistukselle asetettiin tavoitteeksi:

 ■ vahvistaa perustason 
palveluita ja turvata ihmisten 
nopea hoitoonpääsy

 ■ kaventaa terveyseroja ja 
hallita kustannuksia 

Lähtökohta oli hyvinkin terveyspai-
notteinen, mutta tavoitteita on hal-
lituskauden edetessä täsmennetty. 
Kansalaisten yhdenvertaisuus sekä 
palvelujen integraatio ovat nousseet 
tässä keskiöön. Myös lähipalvelun 
käsite muuttuu: digitaaliset ja liikkuvat 
palvelut korvaavat fyysisiä toimipis-
teitä. Seinien sijaan halutaan panos-
taa henkilöstöresursseihin ja lisätä 

maakuntien asukkaiden omaa aktiivi-
suutta. Kustannusten hallinta on ollut 
vahvasti esillä poliittisissa linjauksissa.
Myös vammaispalvelulainsäädännön 
kokonaisuudistus (VALAS) sisälsi 
alunperin säästötavoitteita, mutta 
niistä on STM:n mukaan käytännössä 
luovuttu.

Eteva aktiivinen valmistelussa
Eteva on osallistunut aktiivisesti uu-
distuksen valmisteluun Uudellamaalla 
ja Kanta-Hämeessä. Myös Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa 
järjestetään säännöllisiä tapaamisia. 
Tämä valmistelutyö ei ole mennyt huk-
kaan, vaikka sote-uudistus siirtyisikin 
tai muuttaisi muotoaan. Valmistelun 
yhteydessä maakuntien sote-alan am-
mattilaiset ovat tutustuneet toisiinsa 
ja eri organisaatioiden toimintaan, ja-
kaneet hyviä käytäntöjä ja kehittäneet 
uusia yhteisiä toimintamalleja. Esi-
merkiksi Etevan palvelutuoteluettelo 
on toiminut pohjana määriteltäessä 
tulevan maakunnan vaativan tason 
vammaispalveluja.

Toimintoja kehitetään yhdessä 
Etevan elämän tuki -tulosalueen joh-
taja Elli Tuomiharju kertoo työryhmiin 
osallistumisesta olleen paljon hyötyä.

Sote- ja maakuntauudistus  
siirtyi jälleen vuodella
 – tavoitteet pääosin ennallaan

– Saimme asumispalvelujen ja ly-
hytaikaishoidon toiminnat kuvattua, 
kartoitettua yksiköiden määrät ja yh-
dyspinnat alueella sekä tehtyä palve-
lulupauksen. Kokosimme myös haas-
teita ja suunnitelmat jatkoon. Näiden 
pohjalta on hyvä jatkaa yhteistyötä.

–  Eteva ol i  mukana myös koti in 
vietävien palvelujen alatyöryhmässä. 
Nämä palvelut ovat painopistealuee-
na, kun uusille asiakkaille mietitään 
asumisvaihtoehtoja. Tässä kohdin on 
tärkeää oikean palveluratkaisun teke-
minen. Valmistelussa korostuivat eri 
toimijoiden saumaton yhteistyö, robo-
tiikan kehittäminen ja henkilökohtaisen 
budjetin mahdollisuudet.

Työ- ja päivätoiminnan osalta kes-
kityttiin erikseen osallisuutta tukevan 
toiminnan kehittämiseen ja henki-
löstön osaamistarpeisiin ja erikseen 
työllistymistä edistävän toiminnan 
kehittämiseen ja yhteistyöhön eri työn-
antajien kanssa. 

uudenmaan tiimi eli Eteva, Hel-
singin kaupungin vammaispalvelut ja 
Apotti Oy osallistuivat vuoden 2017 lo-
pulla PSHACK100 (Public Service 
Hackathon) -prosessiin yhdessä 
Maanpuolustuskorkeakoulun, Puo-
lustusvoimien ja Palkeiden kanssa.

Asiakasorganisaatioiden edusta-
jat työstivät haasteita opiskelijoille 
Design thinking -työpajassa. Aalto-
yliopiston ja Maanpuolustuskor-
keakoulun 27 opiskelijatiimiä ke-
hittivät ratkaisuja haasteisiin sekä 
kilpailivat keskenään parhaim-
masta innovaatiosta. Sparraajina 
toimivat Aallon professorit ja opet-
tajat, Accenturen asiantuntijat ja 
asiakasorganisaatioita edustavat 
mentorit. Uudenmaan tiimin esittä-
mät haasteet koskivat vammaisten 
henkilöiden ympärivuorokautisen 
asumisen tukemista digitaalisten 

Ketterää kehittämistä - 
PSHACK100

 
Sanoista hack ja marathon muodostuva 
hackathon tarkoittaa lyhytkestoista inten-
siivistä tapahtumaa, jonka aikana joukko 
ihmisiä kokoontuu yhteistyössä suunnitte-
lemaan aidosti hyödyllisiä ratkaisuja tai so-
velluksia ennalta määriteltyihin haasteisiin. 
Hackathonilla on myös sosiaalinen funktio: 
se mahdollistaa eri taustoista tulevien 
ammattilaisten tai tietystä aiheesta kiinnos-
tuneiden ihmisten tapaamisen sekä uusien 
kumppanuuksien solmimisen.

HACKATHON
 

palvelujen avulla asiakas- ja henkilös-
tönäkökulmasta. 

Varsinainen kaksipäiväinen hackat-
hon jär jestet t i in Aalto-yl iopiston 
Design Factoryssa marraskuussa. 

PSHACK100-finaali pidettiin joulu-
kuussa ja iloisena yllätyksenä Uuden-
maan tiimin asettama haaste voitti. 
Opiskelijoiden muodostaman Huglic 
Sector -tiimin voittoisa RAPA-konsepti 
muuttaa kirjaamisen osallistavaksi työ-
kaluksi, jolloin työntekijöille jää enem-
män aikaa ihmisten kohtaamiseen. 

Opiskelijat kokivat motivoi-
vana vammaispalvelujen ja 
ihmisten arkea parantavien 
konseptien kehittämisen. 
Prosessi antoi myös oivan 
mahdollisuuden verkostoi-
tumiselle. RAPA-konseptin 
vienti käytäntöön jatkuu Uu-
denmaan tiimin yhteisellä 
jatkoprojektilla marraskuus-
sa 2018. 

Teksti Katrina Harjuhahto-Madetoja,   
Sanna Mohsen 
 

Teksti  Katrina Harjuhahto-Madetoja
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E tevan seminaarissa Kehittyvät 
vammaispalvelut -tutkimusta 
ja arjen työtä oli koolla moni-

puolinen joukko vammaisalalla vaikut-
tavia henkilöitä. 

Päivän ohjelmassa oli katsauksia 
kehitysvamma-alan nykytilanteeseen 
ja tulevaisuuteen sekä hieman histo-
riaakin. Eduskunnan tervehdyksen toi 

Sari Sarkomaa ja päivän pääpuhuja 
oli Robson Lindberg, ”Maailman 
paras aivovammapotilas”. Päivän oh-
jelma sai kiitosta osallistujilta ja erityi-
sesti Robsonia kiittämään muodostui 
suorastaan ruuhkaa. 

 Robson kertoi avoimesti omasta 
elämästään saaden yleisön välillä 
nauramaan ja väli l lä kyyneleiden 
kohoamaan si lmi in. Kokemukset 
aivovammapotilaan kohtelusta ja 
kuntoutuksesta Suomessa olivat mel-
ko karua kuultavaa. Toisaalta hänen 

positiivinen asenteensa ja 
peräänantamattomuutensa 
näyttävät hyvää esimerkkiä 
siitä, miten myös työelämän 
vaikeuksiin voisi suhtautua. 
Robsonin maailmassa kaikki 
on mahdollista, kun ottaa vas-
tuun omasta asenteestaan, 
tekemisestään ja menestyk-

sestään. 
Kehitysvammaisten 

Tukiliiton Sari Seppo-
nen nappasi kuvaan 
mukaan Me Itse ry:n 
kokemuspuhuja Sami 
Korhosen, joka kertoi 
päivässä kokemuksi-
aan avotyöstä ja työl-
listymisestä.

Sari kertoi pitäneen-
sä kovasti seminaa-
rista.

– Se oli komea tapa jäädä 
eläkkeelle, on hienoa saada 
lähtönsä kunniaksi oma se-
minaari. Sen ohjelmassa oli 
mielenki into inen 
kattaus erityispal-

velujen kehit tymisestä 
nykytilanteeseen. Mieleeni 
jä ivät edel l isen l isäksi 
professori Maria Arvion 
ja kuntoutuslääkäri Raija 
Kerättären puheenvuorot. 
Ne sisälsivät sellaisia aja-
tuksia, joita jäin pohtimaan 
seminaarin jälkeen.

Päivän päätteeksi yh-
tymähallituksen puheen-
johtajat, nykyinen Annika 
War ras -S t je rnva l l  j a 

Juhlaseminaarin kuvia  
ja kommentteja

entinen Martti Syväniemi, kukittivat 
eläkkeelle jäävän Pirjo Riikosen. 

Teksti ja kuvat Tiina Roikonen


