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SISÄLLYS

Eskoon organisaatioon iskivät äkillisesti sisäiset 

ja ulkoiset muutostarpeet heti tämän vuoden 

alussa. 

Strateginen päämäärämme on ollut varmistaa 

Eskoon mahdollisuudet jatkaa eteenpäin asiak-

kaiden palveluja tuottavana asiantuntijaorgani-

saationa ja työnantajana. Eskoon tuottamat  

erityishuollon ja lastensuojelun palvelut ovat 

osa maakuntiemme hyvinvointia. Olemme 

suunnanneet katseen koronan jälkeiseen elä-

mään ja tulevaisuuteen. Eskoon noin 300 työn-

tekijää ovat organisoitumassa aiempaa tiiviim-

män toiminnanohjausjärjestelmän alle.

Avaamme nyt palvelutarjontamme uudella 

tavalla. Autamme asiakasta saamaan ja valit-

semaan juuri hänen tilanteeseensa tarpeen-

mukaiset palvelut. Tavoitteena on madaltaa 

organisaation yhteyttä asiakkaisiin ja heidän 

läheisverkostoihinsa. Yhteydenotot ja asiak-

kaaksi tulo keskitetään palveluneuvonnasta 

vastaaville työntekijöille. Asiointi Eskoossa 

näyttäytyy mutkattomana asiakkaille, heidän 

perheilleen ja viranomaisille. Eskoossa pidetään 

Palvelut keskittyvät asiakkaan ympärille

yhtä arvokkaina niin turvallisia asumisympä-

ristöjä kuin seinättömiä verkkovälitteisiä  

palveluratkaisuja. 

Eskoossa tehdyt investoinnit ovat osoittautu-

neet tarpeellisiksi. Samalla tiedetään, että ne 

rasittavat taloutta. Siitä huolimatta osaami-

sen kehittämiseen tulee panostaa vaativanakin 

aikana. Emme voi kutsua itseämme asiantuntija-

organisaatioksi, jos tingimme hyvinvoinnista 

tai osaamisesta. Käytämme kaiken mahdollisen 

tutkimus- ja kokemustiedon varmistaaksemme, 

että asiakkaan osallisuus ja itsemääräämis-

oikeus toteutuvat. 

Tässä erikoisnumerossa kerrotaan Eskoon  

palveluratkaisusta ainutlaatuisesti mieliin jää-

neenä keväänä. Haluamme antaa kasvot työtä 

tekeville eri palvelukeskuksissa. Syksyllä 2020 

voimme kertoa lisää 3.8.2020 voimaan tulevasta 

organisaatiosta. Henkilöstövalinnat saadaan 

tehtyä elonkorjuuseen mennessä. 

Mervi Huttula

va. kuntayhtymän johtaja
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Asiantuntijasairaanhoitaja 

pitää yhteyttä
ja neuvoo

TEKSTI SANNA KEISALA

Asiantuntijasairaanhoitaja Sirpa  

Myllymäki vastaa työssään sairaan-

hoidollisista asioista. Niitä ovat  

esimerkiksi reseptien uusiminen,  

toiminta-alueen ajanvaraukset sekä 

asukkaiden lääkärivastaanottojen 

järjestäminen. 

ASIAKKAAT OTTAVAT VAROTOIMET 
TOSISSAAN
Poikkeusolot ovat lisänneet puheli-

mitse tapahtuvaa yhteydenpitoa  

asiakkaisiin. Osa asiakaskäynneistä 

on muuttunut joko puhelinkontak-

teiksi tai Teams-palavereiksi. Mylly-

mäki varmistaa asiakaspuheluin, että 

asiakkaat ovat perillä muutoksista.

Asiakkaiden asioita hoidetaan 

samoin kuin aiemminkin, eli yhteis-

työssä asiakkaiden kanssa. Heitä 

ohjataan ja neuvotaan lähinnä käy-

tännön järjestelyissä. 

– Muutos näkyy siinä, että tutki-

musasiakkaiden palveluja räätälöi-

dään nyt enemmän, ja vain välttä-

mättömät kontaktit toteutetaan. 

Joitakin ei-kiireellisiä tutkimuksia  

on siirretty syksylle.

Myllymäki kiittelee asiakkaita siitä, 

että he ovat tutustuneet yleisesti 

annetuihin ohjeisiin, noudattavat 

niitä ja ottavat tarvittaessa yhteyttä 

rauhallinen, ja kaikki ovat ymmärtä-

neet varotoimet ja niiden tärkeyden.

TIEDOTUSTA OHJEIDEN  
MUUTTUESSA
– Eskoossa on muutettu sairauden-

hoitoon liittyviä toimintoja toistai-

seksi tartuntatautitilanteesta 

johtuen. Uusia päivityksiä, ohje-

muutoksia ja tarkennuksia tulee tiu-

haan tahtiin. Tiedotan muutoksista 

eri yksiköiden sairaanhoitajille ja 

suunnittelen lääkärien määräysten 

ajankohtia, Sirpa Myllymäki kertoo. 

Hänen työhönsä kuuluu normaalisti-

kin runsaasti hoitajien neuvontaa ja 

ajankohtaisen tiedon jakamista.

– Neuvon Eskoon yksiköiden 

sairaan hoitajia hoitotyöhön liitty-

vissä asioissa. Lisäksi toimin yhteys-

henkilönä muun muassa sairaalan, 

apteekin, laboratorion ja ravitsemus-

terapeutin kanssa sekä tartuntatau-

tien ehkäisyssä ja hygieniatoimin-

nassa.

Koronatilanteessa Myllymäki koor-

dinoi suojavarusteiden olemassaoloa 

ja hankintaa. Hän on myös mukana 

sairaanhoitopiirin tartuntatautien 

työryhmässä yhdessä ylilääkärin 

kanssa ja antaa ohjeita ja neuvoja 

Eskoon eri yksiköihin. 

puhelimitse saadakseen tarkennuk-

sia ja tietoja.

– Tutkimusasiakkaat ovat tottuneet 

kättelyyn tapaamisen alkamisessa. 

Nyt tartuntatautitilanteessa siitä on 

luovuttu. Sekin muutos on onnis-

tunut joustavasti, ja jokainen on 

ymmärtänyt menettelytavan.

– Asiakkaat ovat miettineet vaihto-

ehtoisia käytänteitä, joten asioista 

sopiminen on ollut helppoa. Tutki-

muksissa käyneet ovat noudattaneet 

käsienpesuohjeita, käyttäneet käsi-

huuhteita ja liikkuneet väljästi ohjeita 

noudattaen. Tunnelma on ollut  

Sirpa Myllymäki

Ylilääkäri
tavattavissa

sekä etänä että paikan päällä

TEKSTI IINA ÅMAN KUVA TIMO AALTO

Ylilääkäri Juha Leppälä tekee korona-

aikana työtä enimmäkseen etätyönä 

ja etäyhteyksien avulla. Työpaikalla 

hän käy harvakseltaan, lähinnä alle-

kirjoittamassa kuntoutussuunnitel-

mia ja lausuntoja ja tulostamassa  

tarvittavat asiakirjat. 

– Asiakkaiden ja asukkaiden  

sairaanhoidon ja tutkimukset  

hoidamme pääasiassa normaaliin 

tapaan, kuitenkin turhia kontakteja 

välttäen 

Etäyhteyttä suositellaan esimer-

kiksi kuntoutusasioissa ennestään 

tutuille asiakkaille, joiden tervey-

dentilaa seurataan muualla kuin 

Eskoossa. Etäyhteydestä voi sopia 

kuntoutussuunnittelijan, sosiaali-

työntekijän tai sairaanhoitajan 

kanssa. Yhdessä mietitään, onko  

etäyhteys sopiva arviointikeino.

Kiireettömät vuosikontrollit järjes-

tetään myöhemmin. Uuden ajankoh-

dan sopimisesta huolehtivat asumis-

yksiköt tai ajanvarauspalvelu.

– Vierailukielto Eskoon yksiköihin 

on voimassa, ja suosittelemme 

läheisten yhteydenpitoa ainoastaan 

etäyhteyksinä. Toivomme kärsivälli-

syyttä ja luottamusta siihen, että  

hoidamme ja tuemme asukkaita  

parhaan mukaan, Juha Leppälä 

sanoo. 

Ylilääkäri käy yksiköissä tarvitta-

essa, mutta myös lääkärit pyrkivät 

välttämään ylimääräisiä käyntejä. 

– Asumisyksiköissä on käytössä 

etälääkäripalvelut, ja myös neuro-

psykiatri vastaa etätyönä psyko-

sosiaalisista palveluista. Lasten-

psykiatri toimii asiantuntijapalveluissa 

tehden arvioita ja kuntoutussuunni-

telmia.

KORONA-AJAN KYSELYTUNNIT
Juha Leppälä pitää yksiköiden esi-

miehille ja sairaanhoitajille 1–2 

kertaa viikossa verkkovälitteisen 

korona kyselytunnin.

– Käymme läpi toimintatapoja ja 

varautumista koronan aiheuttamiin 

olosuhteisiin. Lisäksi viestimme  

sähköpostilla, potilastietojärjestel-

män viesteillä ja puhelimitse. 

– Osallistun myös tartuntatauti-

vastaavan sairaanhoitajan kanssa 

sairaanhoitopiirin tiedotustilaisuuk-

siin Skype-yhteyden avulla 1-2 kertaa 

viikossa. Sairaanhoitopiiri tiedottaa 

alueen koronatilanteesta ja ohjaa 

varautumiseen ja toimintamalleihin.

Juha Leppälän voi tavata tarvittaessa 

henkilökohtaisesti, mutta  etäyhteydet 

ovat korona-aikana etusijalla.
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Asiantuntijapalvelut järjestyvät

koronatilanteessakin
TEKSTI HEIDI PAKKALA, palveluesimies

TEKSTI MARIKA YLIKOJOLA, psykososiaalisten kuntoutuspalvelujen sairaanhoitaja

Etäkuntoutuspalveluista  
valtakunnallinen
suositus 

Suurin osa asiakkaista tavataan tällä 

hetkellä Teams-etäyhteyden kautta. 

Puhelin on myös kovasti käytössä.

– Noudatamme kaikille annettuja 

koronaohjeita. Lääkärin vastaanot-

toja toteutetaan etänä Teams-sovel-

luksessa tai puhelinvastaanottoina. 

Konsultoiva lääkäri on ottanut myös 

vastaan asiakkaita, asiantuntijapal-

veluiden palveluesimies Heidi Pak-

kala kertoo.

 

SOVELLETTUA RÄÄTÄLÖINTIÄ
Maaliskuusta alkaen on toimittu niin, 

että sosiaalityöntekijä ja kuntoutus-

suunnittelijat ovat yhteydessä jokai-

seen asiakkaaseen ennen tulevaa 

käyntiä. Joko asiakkaalta itseltään 

tai hänen läheiseltään tiedustellaan, 

mitä asiakas ajattelee tulevista käyn-

neistä. Yhdessä keskustellaan, miten 

käynnit toteutetaan ja millaisessa 

tilanteessa käynneille ei voi tulla. 

– Asiakkaan palvelukokonaisuus 

voi muodostua lopulta sekä kohtaa-

misesta toimipisteellä että etäyhtey-

den kautta, Heidi Pakkala kuvailee 

tilannetta.

Puhe-, toiminta-, musiikki- ja fysio-

terapeuttien sekä psykologin työ ovat 

asiakkaan kohtaamista lähikontak-

tissa. Epidemiatilanne asettaa lähi-

kontaktia vaativalle työlle rajoituk-

sia. Tämä pakottaa luomaan uusia 

toimintatapoja. Kuntoutusarvioita ja 

-tutkimuksia on jo hieman toteutettu 

paikan päällä, mutta pienin askelin 

myös etänä.

– Esimerkiksi asiantuntijapalvelui-

den puheterapeutti on kokeillut arvi-

oinnin tekemistä Teamsissa. Tässä 

tilanteessa osa kuntoutussuosituk-

sista tehdään asiakkaan terapeutin 

palautteen ja lääkärin arvion perus-

teella.

Eskoon asiantuntijapalveluissa, eli astupissa, kuten termi Eskoossa tunnetaan, 

tuotetaan palveluita sekä etänä että tarvittaessa vastaanotolla.

Asiantuntijapalvelut järjestetään aina asi-

akkaan ja tilanteen vaatimalla tavalla, joko 

etäyhteyksien avulla tai henkilökohtaisessa 

tapaamisessa, Heidi Pakkala kertoo.

KORONASTA JOHTUVA ETÄKUNTOUTUSPALVELU 
PERUSTUU VALTAKUNNALLISIIN SUOSITUKSIIN.  
Palvelujen käyttöön ottaminen on ollut itsestään selvää, 
eikä asiaa ole tarvinnut asiakkaille mitenkään perustella. 
Osa asiakkaista otti jopa itse yhteyttä suositusten tultua 
voimaan. He tiedustelivat, miten käynnit jatkossa toteu-
tetaan. Tärkeänä pidettiin, että yhteydenpito jatkuisi jol-
lain tavalla, eikä asiakkuus katkeaisi. Omien asiakkaideni 
kohdalla on ollut selvää, että tässä tilanteessa vältetään 
lähikontakteja niin paljon kuin mahdollista.  

OMA TOIMENKUVANI ON LAAJA. Teen paljon yhteistyötä 
konsultoivan psykiatrin Asko Niemelän kanssa. Työhön 
kuuluu asiakkaiden palvelutarpeiden vastaanottaminen 
ja vastaanottojen sekä tarvittaessa yhteispalaverien  
järjestäminen lääkärin ja verkoston kanssa. Asiakkaiden 
palveluja suunnitellaan viikoittain moniammatillisissa 
lähetepalavereissa lääkärin johdolla. 

TÄLLÄ HETKELLÄ valmiiksi tuttujen asiakkaiden kans-
saan etukäteen sovitut puhelinvastaanotot ovat tuntu-
neet yllättävän sujuvalta. Asiakkaat ovat olleet myös 
enemmän yhteydessä tapaamisten väliaikoina teksti-
viestein tai WhatsApp-sovelluksen kautta. Viestitse  
taitaa olla matalampi kynnys tuoda esille itselle tärkeitä 
asioita, joita sitten seuraavan puhelun aikana voidaan 
käsitellä tarkemmin. Muutamien kanssa tapaamiset on 
toteutettu Teams-sovelluksen kautta ja Teamsia voisi 
jatkossa hyödyntää enemmän. Myös palaverit kuntien 
kanssa on toteutettu Teams-sovelluksen kautta. Pala-
vereissa räätälöidään yhteistyössä asiakkaille etäkuntou-
tuspalveluita, joita toteuttaa useampi asiantuntija.

ERITYISESTI NUORILLA osallisuus ja kuulluksi tuleminen 
palaverissa voi olla helpompaa etäyhteyden kautta. 
Perinteiset palaveritilanteet voivat olla sosiaalisesti 
kuormittavia, varsinkin jos asiakkaalla on autismikirjon 
problematiikkaa. Saman havainnon on tehnyt myös 
autismikuntoutusohjaaja Pirjo Kankaanpää.

OMA AJANKÄYTTÖ ON TEHOSTUNUT. Palavereita on  
helpompi järjestää, kun matkoihin ei tarvitse varata 
aikaa. Jalkautuminen asiakkaan omaan ympäristöön 

on voinut vaatia jopa kolmen tunnin matkustusta, 
vaikka varsinainen asiakkaan tapaaminen kestää vain 
yhden tunnin. Muutamat asiakasperheet ovatkin toivo-
neet, että etäpalaverit olisivat jatkossakin mahdollisia.  
Niin heidän ei tarvitsisi olla omasta työstään niin paljoa 
poissa.

USKON, ETTÄ TULEVAISUUDESSA hyödynnämme asia-
kastyössä enemmän erilaisia etäkuntoutuspalveluita.  
Ne mahdollistavat tiiviimmän yhteydenpidon ja jousta-
vamman ajankäytön suunnittelun. Koska osa asiakkaista 
jaksaa keskittyä tapaamiseen parhaimmillaan puoli tun-
tia kerrallaan, olisi hyödyllistä voida pilkkoa tapaamiset 
useampaan lyhyempään tapaamiseen. Tulevaisuudessa 
voisi olla järkevää yhdistää perinteiset ja etäkäynnit. 
Aluksi toteutettaisiin perinteisiä käyntejä ja akuutin  
vaiheen jälkeen voitaisiin järjestää ylläpitokäynnit etä-
kuntoutuksella. Etäpalveluna voisi toteuttaa myös eri-
laisia asiakkaan arkeen räätälöityjä taitovalmennuksia. 

TUKIYKSIKÖN JAKSOJEN JÄLKEEN voisi olla hyödyllistä 
liittää niihin jatkohoidoksi etäkuntoutuspaketti. Tämän 
avulla saataisiin siirrettyä toimivat kuntoutusmenetel-
mät myös asiakkaan omaan ympäristöön. Kuntoutuk- 

sen kannalta on oleellista, että toimivaksi havaitut 
menetelmät tulevat asiakkaan kanssa toimivien lähi-
työntekijöiden käyttöön. Useimmiten haasteellisiin 
tilanteisiin vaikuttaa tehokkaimmin asiakkaan ympä-
ristötekijöihin puuttuminen. Palvelu voisi toimia myös 
konsultaatiotukena lähettävälle taholle. Parhaimmillaan 
jatko-etäkuntoutus voisi vähentää osastojaksoon käytet- 
tyjä hoitopäiviä ja nopeuttaa asiakkaan paluuta omaan 
ympäristöön.

Psykososiaalisissa palvelutuotteissa asiakkaiden palve-
luun kuuluu säännölliset tapaamiset psykiatrin kanssa 
sekä henkilökunnan konsultointi asiakkaiden kuntou-
tukseen liittyvissä kysymyksissä. Näissä tilanteissa  
toimin usein lääkärin työparina. Etäyhteyden ansiosta 
voimme järjestää asiakkaille etävastaanottoaikoja  
psykiatrin vastaanotolle niin, ettei asiakkaan tarvitse  
lähteä kotoaan mihinkään. 

Asiantuntijapalveluissa tehdään  
kuntoutussuunnitelmatutkimuksia, 
työ- ja toimintakyvyn arviointitutki-
muksia, nuorten opiskelu- ja kuntou-
tussuunnitelmia, ajokyvyn arviointeja 
ja IMO-konsultaatioita. Palvelut sisäl-
tävät myös erikoislääkäripalveluja ja 
erityistyöntekijöiden konsultaatioita.
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Kohti
vihreää kesää  

TEKSTI IINA ÅMAN KUVA TIMO AALTO

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoossa 

kesä merkitsee tänä vuonna virkistä-

vää vapautta kevään karanteeniajan 

jälkeen. Luonto- ja eläinavusteinen 

Green Care -menetelmä on juurtunut 

jo moneen toimintaan, ja lämpimät 

säät tuovat tullessaan lisää ulkoil-

ma-aktiviteetteja. 

Eskoon Seinäjoen palvelukeskuk-

sessa kevätaskareet aloitettiin Hela-

kodin pihamaalla uuden kanihäkin 

rakentamisella.

Kania ja muita kotieläimiä on jo 

ehditty kaipailla takaisin talvisijoil-

taan. Ne palaavat heti kun ilmat ovat 

tarpeeksi lämmenneet.

Kanihäkin rakennustyöt alkoi-

vat vapun aikaan. Työt sujuvat näp-

pärästi Eskoon omien ohjaajien joh-

dolla. 

Krista Luokkanen on työskennellyt 

päivisin palvelukeskuksen kahviossa. 

Keväällä kahvio suljettiin koronan 

vuoksi, ja monien muiden tavoin 

Kristallekin jäi ylimääräistä aikaa.

– Ihan hyvin aika on kulunut lenk-

keillessäkin. Ilmoittauduin kuiten-

kin heti mukaan, kun kuulin että 

voin päästä mukaan rakennustöihin. 

Tämä on mukavaa.

Työtä vauhdittaa ajatus siitä, että 

Inkeri-kani on palaamassa kesänviet-

toon Helakodille.

– Inkeri on suloinen! Asukkaat 

kävivät viime kesänä usein katso-

massa sitä. Nyt se saa lisää tilaa liik-

kua, Krista Luokkanen iloitsee.

Kun kanihäkki on valmis, seuraava 

projekti on jo odottamassa. Lampaille 

pitää rakentaa kesäksi uusi aitaus.Jari Flenmark kiinnittää ruuveja kanikopin kattorakenteisiin. Krista Luokkanen mittailee kanihäkin rakennuspuita. 

Lähde kumppaniksi hankkeeseen!

Green Care -hoiva yhdistää 
maaseutuyrittäjät ja 
sote-palveluiden tuottajat.
Hankkeen toteuttaa 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
yhdessä Eskoon kanssa.
Lue lisää:
https://etela-pohjanmaa.
proagria.fi/greencarehoiva

Eskoossa tiedusteluihin vastaa 
Green Care -koordinaattori 
Johanna Mäki-Rautila
johanna.maki-rautila@eskoo.fi
050 474 6796

Krista tekee tarkkaa työtä ohjaaja Timo Hietasen, Jari Flenmarkin ja Paavon tarkkaillessa 

onnistumista.
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TEKSTI IINA ÅMAN

Psykiatrian erikoislääkäri Asko  

Niemelä konsultoi Eskoossa neuro-

psykiatriaan painottuvia asioita, 

diagnostiikkaa sekä hoidon ja kun-

toutuksen suunnittelua. Hän auttaa 

arvioimaan realistisesti asiakkaiden 

palvelutarvetta ja tukemaan heidän 

pärjäämistään mahdollisimman itse-

näisesti.

Kehitysvammaisilla ja muilla vai-

keavammaisilla ihmisillä on usein 

myös psykiatrisia sairauksia, muun 

– Myös omaisten tuen tarve voi 

kasvaa. Samoin asumisyhteisöjen 

työntekijät saattavat tarvita tukea 

työssään, koska voi olla, että korona- 

tilanteen jatkuessa myös työn kuormi- 

tus lisääntyy.

ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN TÄRKEÄÄ
Kaikkien kannattaa huolehtia päivit-

täisistä rutiineista poikkeusolojen 

aikana. Siihen sisältyvät normaalit 

arjen toiminnot, säännöllinen vuoro-

kausirytmi ja liikunta. 

Koronatilanteen vuoksi Asko Nie-

melä on itsekin siirtynyt täysin etä-

työhön. Työt on pitänyt organisoida 

osittain uudella tavalla. Tässä tek-

niikka on tullut avuksi.

–Etätyö yhteydenpitoineen on suju-

nut Eskoossa hyvin. Toiminnan laa-

dussa en ole huomannut ainakaan 

toistaiseksi muutosta. 

– Minusta etätyötä voisi suosia  

jatkossakin. Kun työntekijöiden kul-

kemiseen käyttämä aika vähenee, 

työnantajan kulut vähenevät. Myös 

joiltakin omaisilta on tullut palau-

tetta, että voisiko kuntoutuspalave-

reihin jatkossakin osallistua etänä. 

Heidän on helpompi järjestää pala-

veriaikoja, kun tarvittava poissa-

oloaika työstä lyhenee.

Nyt on tärkeää huolehtia, että heidän 

tarpeensa huomioidaan huolellisesti. 

Näissäkin olosuhteissa heillä pitää 

olla mahdollisuus vuoropuheluun 

ja kommunikaatioon, Asko Niemelä 

muistuttaa.

– Asiakkaiden henkisessä hyvin-

voinnissa ei vielä ole näkynyt suuria 

muutoksia. Toki joillakin asiakkailla 

on ollut vaikeuksia sopeutua, kun 

normaalit päivärutiinit ovat muuttu-

neet.

OPPIMISTA PIENISSÄ RYHMISSÄ
Eskoossa on käynnistynyt kaksi sisäistä pitkäkestoista koulu-
tusvalmennusta vuoden 2020 alkupuolella. Toinen koulutus-
väylä keskittyy autismikirjon kysymyksiin ja toinen laaja- 
alaisesti psykososiaalisen kuntoutuksen teemoihin. Koulu-
tukset toimivat palvelujen kehittämisen väylänä. Tulevaisuuden 
osaamista on mahdollista hyödyntää entistäkin tehokkaammin 
palvelusta toiseen.

Eskoo on asiantuntijaorganisaatio, joten henkilöstön osaa-
miseen tulee panostaa toimintaympäristössä tapahtuvista 
muutoksista huolimatta – ja myös sen ansiosta. Henkilöstön 
kouluttaminen on myös merkittävä osa työhyvinvoinvointia. 
Kaiken satsauksen pitää luonnollisesti näkyä asukkaiden ja  
asiakkaiden laadukkaina palveluina.

Pirjo Kankaanpää vastaa autismikirjon koulutuslinjasta, jossa 
on mukana 20 Eskoon työntekijää eri yksiköistä. Linjan koulut-
tajana toimii KT, erityisopettaja ja psykoterapeutti (YET) Anna-
Kaisa Sipilä.

– Koulutusryhmä on jaettu pienempiin ryhmiin, joten koulutus 
ei vaikuta asiakkaiden arkeen. Pienryhmä helpottaa myös kes-
kustelua ruudun kautta, Kankaanpää miettii.

Myös nepsy- eli neuropsykiatrisella koulutuslinjalla on siirrytty 
pienryhmäopintoihin. Sairaanhoitaja Marika Ylikojola ja pal-
veluesimies Sari Pisto järjestelevät nepsy-asiakkaan kohtaa-
misen koulutusta 43 työntekijälle. Heitä kouluttaa pääosin  
psykiatrian erikoislääkäri Asko Niemelä.

– Koulutuspäivät koostuvat luennoista ja pienryhmätyöskente-
lystä. Lopuksi käydään keskustelua ja vedetään päivän teemat 
yhteen, Marika Ylikojola summaa.

Sekä autismin että nepsyn etäkoulutus toteutetaan Teams- 
sovelluksella. Oppimisympäristönä toimii Moodle.

– Etäkoulutus sujuu kokemuksemme mukaan yllättävän hyvin. 
Uskon, että jatkossakin hyödynnämme koulutuksissa ja ryhmä-
työskentelyissä Teamsia, Pirjo Kankaanpää arvioi.

Psykiatri tukee
sekä asiakkaita että henkilökunnan työtä

muassa masennusta ja ahdistunei-

suutta. Osalla voi olla vaikeita ja trau-

maattisia kokemuksia taustallaan. 

Nämäkin täytyy huomioida hoidossa 

ja kuntoutuksessa. 

HUOMIO ASIAKKAIDEN JA  
LÄHEISTEN TUKEMISEEN
Koronatilanteesta johtuva poikkeus-

aika vaikuttaa kaikkien elämään. 

– Vaikeavammaisten ihmisten tuen 

tarve on tavallisestikin suuri.  

Asko Niemelä hoitaa konsultoinnin

etätyönä koronapandemian ajan.

OPPIMINEN

Eskoon yksiköissä seurattiin huhtikuussa Asko Niemelän henkilöstökoulutusta verkkoyhteyksien avulla.

Eskoon psykososiaalisissa palveluissa työskentelevä henkilöstö eri yksiköistä on aloittanut Askon johdolla

kahden vuoden mittaisen täydennyskoulutuksen alkuvuodesta 2020.
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Digiarkkitehti Arja Ranta-aho, Fluente Kumppanit Oy:

Tekniikka
palvelee vuorovaikutusta etäpalvelussa

Eskoon asiantuntijat ovat opiskelleet ja harjoitelleet etätilanteiden

suunnittelua ja toteuttamista Fluente Kumppanit Oy:n ohjauksessa.  

Koulutuksessa on perehdytty etätilanteissa tarvittavaan tekniikkaan

sekä vuorovaikutustapojen ja harjoitteiden toteuttamiseen. 

– On ollut kiinnostavaa miettiä 

yhdessä eskoolaisten kanssa, miten 

etäpalvelut suunnitellaan korvaa-

maan tai täydentämään henkilö-

kohtaisia palveluja. Esimerkiksi 

puhe-, toiminta- ja fysioterapian sekä 

työvalmen nuksen asiakastilanteet 

tahdotaan järjestää mahdollisimman 

samalla tavalla kuin henkilökohtaiset 

tapaamiset, digiarkkitehti Arja Ranta- 

aho Fluentesta toteaa.

Ranta-aho kertoo, että asiantun- 

ti  jat ovat löytäneet koulutuksessa 

erinomaisia ratkaisuja pelien pelaa- 

miseen, jumppaohjaukseen sekä  

kes kusteluihin asiakkaan voinnista  

ja jaksamisesta. 

Etäpalvelu edellyttää toimivaa  

tekniikkaa; tieto liikenneyhteyksien  

ja päätelaitteen toimivuutta sekä  

taitoa käyttää ääntä ja kuvaa välittä-

vää ohjelmistoa. 

– Kun tekniset esteet on ylitetty, 

Fluente Kumppanit Oy:n digiarkkitehti Arja Ranta-aholla on pitkä kokemus etäpalvelumallien toteuttamisesta, digisisältöjen tuottamisesta  

ja näiden kouluttamisesta sosiaali-ja terveysalalla. Parhaillaan Fluentessa kehitetään GettingBetter™-tuoteperhettä, jossa tutkimustiedon  

pohjalta tuotetut digitarinat toimivat ennakoivan hoidon tukena. 

voidaan keskittyä yhteiseen teke-

miseen ja vuorovaikutukseen. Etänä 

toteutetuissa palvelutilanteissa on 

tärkeää ilmaista omia mielipiteitä ja 

kuulla osallistujaa tai osallistujia. 

Etätilanteisiin ohjaajan kanssa voi 

osallistua yksi tai useampi henkilö. 

Osallistujat voivat olla kaikki eri pai-

koissa tai ryhmänä samassa tilassa. 

Vaikkapa koko perhe voi osallistua 

palaveriin yhdessä. Asiantuntija vas-

taa etänä järjestettävän palvelutilan-

teen toteuttamisesta ja sen vaikutta-

vuudesta. 

VAIHTELU VIRKISTÄÄ
Etänä toteutettava palvelutilanne 

kannattaa suunnitella hyvin.

– Esimerkiksi pienten lasten kanssa 

haasteena on motivaation ja mielen-

kiinnon ylläpitäminen. Tällöin tunnin 

kestävän etätilanteen voi jakaa 10–15 

minuutin jaksoihin, joissa eri harjoit-

teet ja digisisällöt vaihte levat. 

– Käyttökelpoisia digisisältöjä  

tarjoavat kuvat ja videot, ammatilli-

set verkkosivut ja Youtube. Niiden 

avulla etänä toteutettuun palvelu-

tilanteeseen saa vaihtelua, ja asiak-

kaiden mielenkiinto pysyy yllä, Arja 

Ranta-aho ohjeistaa.

eskoossa sivu 12

TEKSTI IINA ÅMAN



eskoossa sivu 14

TEKSTI IINA ÅMAN

Pietarsaaren Kotilinnan asukkaat on 

viime elokuusta asti saaneet nauttia 

itse tehtyä kotiruokaa. Ruoan valmis-

taa ravitsemistyöntekijä Tiina Mård.

Normaalisti hänellä on apunaan 

Veturin päiväaikaisen toiminnan asi-

akkaita. Asiakkailla on omat työvuo-

rot, ja heidän työtehtäviinsä kuuluu 

ruoanlaittoa, pöydän kattamista ja 

tiskaamista. Ruokaa valmistetaan 

omille asukkaille, asiakkaille ja työn-

tekijöille. 

Nyt päiväaikainen toiminta on 

koronatauolla, ja Pietarsaaressa Tiina 

Mård häärii valtakunnassaan yksin. 

Työ sujuu hyvin näinkin, koska ruo-

kailijoita on nyt vastaavasti normaa-

lia vähemmän.

Pietarsaaren palvelukeskuksen  

palveluesimies Marina Rantanen 

näkee oman keittiön järjestelyissä 

monia etuja.

– Näin asukkaat ja asiakkaat ovat 

saaneet elämäänsä paljon enemmän 

kaivattua osallisuutta. Aiemmin 

meille tuotiin arkisin lounas. Ohjaajat 

valmistivat muut ruoat, mikä oli pois 

asiakkaiden ja asukkaiden kanssa 

käytettävästä ajasta. Nyt teemme 

kaikki ruokatilaukset omalle  

keittiölle. Tiina valmistaa lounaan  

ja päivällisen ja hoitaa viikonlopun 

ruokien esivalmistelun. Hän pitää 

huolen siitä, että ruoka on laadukasta 

ja terveellistä.

–Toki teemme nytkin asukkaiden 

kanssa yhdessä keittiötöitä. Normaa-

listi he pääsevät myös ruokaostok-

sille; tällä hetkellähän se ei ole mah-

dollista, Marina Rantanen toteaa.

Asukkaille lisäiloa tuo se, että he 

voivat esittää omia toiveitaan ja vai-

kuttaa ruokalistaan. Kestosuosikkeja 

ovat perinteiset kotiruoat. Toivelis-

talla on makaronilaatikkoa, nakki-

keittoa, perunamuusia ja jauheliha-

pihvejä. 

VAASAN PALVELUKESKUKSEN 
KEITTIÖSSÄ OMA HENGETÄR 
Vaasan palvelukeskuksessa työ-

valmentaja Anne Aalto vastaa kok-

kauksesta Koivusillan asiakkaille, 

Toukorannan asukkaille ja henkilö-

kunnalle. Keittiötyöhön sisältyy nor-

maalioloissa osallistavaa työvalmen-

nusta. Tällöin tarjolla on päivittäin 

noin 60 lounasta ja lisäksi noin 20 

päivällistä Toukorantaan. Nyt koro-

nakaranteenin ajan ruoista nauttivat 

vain Toukorannaan asukkaat ja hen-

kilökunta.

– Anne on oikea talon hengetär! 

Hän suunnittelee ruokailut asukkai-

den ja asiakkaiden toiveiden mukaan, 

palveluesimies Minna Mansikka-aho 

kertoo. 

– Söimme juuri yhtenä päivänä 

hampurilaisia. Asukkaat saivat valita 

ja kirjoittaa itse tilaukseen, mitä 

hyvää halusivat omaan hampurilai-

seensa. Sen jälkeen Anne kokosi ja 

pakkasi jokaiselle omat hampurilai-

set. Saamme paljon palautetta siitä, 

kuinka hyvää ruokaa meillä on.

Välillä Toukorannassa pidetään 

pizzapäiviä, jolloin asiakkaat tilaavat 

omaan pizzaansa mielitäytteitään. 

Erityisruokavalioista huolehditaan 

tarkasti. Osa asukkaista tarvitsee 

soseutettua ruokaa, ja työvalmentaja 

pitää huolen siitä, että he saavat sii-

hen soveltuvia ruoka-aineita. 

Ruokahetket tuovat mukavaa vaih-

telua karanteenipäiviinkin.

– Kävelemme Koivusiltaan ruokai-

lemaan. Syömme porrastetusti, joten 

emme mene kaikki yhtä aikaa ruoka-

saliin, Minna Mansikka-aho kuvailee.

Haastattelupäivän aamuna Touko-

rannassa siivottiin pihaa. Suunnitel-

missa oli kevään ensimmäiset iltapäi-

väkahvit ulkona. Grilli on jo kaivettu 

esille, ja ilmojen lämmetessä siitäkin 

nousevat varmasti houkuttelevat aro-

mit. 

Kotilinnassa 
nautitaan kotiruokaa

Päiväaikaisen toiminnan ollessa kes-

keytyneenä hyödynnämme Veturin 

tiloja joko yksilöllisesti ohjattuna tai 

muutaman asukkaan ryhmänä turva-

välit huomioiden.

Olemme lisänneet muun muassa 

liikunnallista ja Green Care -toimin- 

taa asukkaiden päiväohjelmiin.  

Lenkkeilemme kahdesti päivässä, ja 

olemme tuoneet asukkaiden käyttöön 

kuntopyörän. Olemme ruokkineet 

lintuja ja istuttaneet taimia ruukkui-

hin. Tykkäämme oleskella ulkosalla, 

ja joskus valmistamme ruoankin 

nuotiolla. 

Kaikessa pyrimme siihen, että arki 

ei muuttuisi liikaa ja päiviin saatai-

siin sisältöä. Pyrimme toimimaan ja 

unohtamaan samalla ulkoiset uhat.

Olemme tiedottaneet omaisille  

vierailukielloista ja tapaamisten 

haasteista. Henkilökunnan suojau-

tumista on lisätty viikoittain Eskoon 

ylilääkärin antamien ohjeistusten 

pohjalta. Soitamme asukkaiden 

kanssa heidän omaisilleen puheluja 

ja videopuheluja. Lähetämme myös 

omaisille asukkaista kuvia. 

Ohjaajat ovat olleet omaisiin  

yhteydessä ja kertoneet kuulumisia. 

Joitakin tapaamisia on pystytty 

toteuttamaan, turvallisuusohjeet 

huomioiden. 

Palveluesimies Marina Rantanen:

Osallisuutta Pietarsaaren 
Kotilinnassa

Eskoon asumisyksiköissä lähdettiin heti rajoitusten  

voimaantulon jälkeen miettimään asukkaiden kanssa 

uutta rytmiä ja sisältöä päiviin itsemääräämisoikeus  

ja osallisuus huomioiden. 
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Toukorannassa
eletään

uutta arkea
TEKSTI SANNA KEISALA

Kun Eskoossa kuultiin, että hallitus 

seisauttaa koronapandemian aiheut-

taman tartuntavaaran vuoksi työ-

ikäisten palvelut, eli päiväaikaisen 

toiminnan ja työhönvalmennuksen, 

Eskoossa asuville asukkaille alettiin 

laatia henkilökohtaisia virkistys-

suunnitelmia erityisajalle. 

– Jokaisella on omanlaisiaan tar-

peita ja asioita, jotka tulee huomi-

oida. Jotkut osaavat keksiä ohjelmaa 

päivän täytteeksi, kun taas jotkut 

tarvitsevat paljon tukea ja ohjausta. 

Poikkeusolot vaativatkin henkilö-

kunnan lisätyöpanosta eri asumis-

yksiköissä. Työikäisten palveluista 

vapautuneet työntekijät on sijoitettu 

asumisyksiköihin, Vaasan Tervajoella 

toimivan palvelukeskuksen palvelu-

esimies Minna Mansikka-aho selit-

tää.

Suunnittelun tavoitteena on yllä-

pitää asukkaille mielekäs arki myös 

poikkeusolojen aikana, koska osalle 

asukkaista pitkästyminen saattaa 

aiheuttaa pinnan kiristymistä ja  

konfliktitilanteita. Mielekäs arki sisäl-

tää esimerkiksi eheän vuorokausi-

rytmin ja rajoitustoimenpiteiden 

ehkäisemisen. Vaikka asumisyksi-

köissä on vierailukielto, varmistettiin 

asukkaiden yhteydenpito läheisiin. 

Osa pystyy juttelemaan puhelimessa 

ja toisilla on käytössä WhatsApp- ja 

Skype-pikaviestintäpalvelut.

TOIVOTTUA TEKEMISTÄ
Ajanvietesuunnitelmat on tehty 

asukkaiden toiveita kuunnellen.  

Toimintaan sisältyy ulkoilua laavu-

retkien, autoajelujen sekä viher- ja 

pihatöiden merkeissä. Yhdessä on 

askarreltu esimerkiksi pääsiäistervei-

set läheisille ja leivottu persikka-

rahkapiirakkaa. 

Asukkaille on järjestetty jumppaa, 

koska monen hoitoon kuuluva fysio-

terapia on tauolla. Kotioloissa luetaan 

kirjoja, pelataan lautapelejä ja  

katsellaan elokuvia. Ulkoilijoiden 

iloksi asukkaat ottavat osaa tunnet-

tuun korona-ajan nallekampanjaan, 

ja ikkunoita koristavat erilaiset nalle-

pehmolelut.

– Kaikille hauskaa tekemistä on 

ollut lintubingo. Käsistään kätevä 

Seppo on viettänyt aikaa niin kut-

suttujen miesten töiden parissa,  

Mansikka-aho kuvailee arjen touhuja.

Koivusillan suljettuja työ- ja päivä-

toiminnan tiloja hyödynnetään mui-

hin toimiin. Nyt siellä vietetään aikaa 

aistihuoneessa ja mediatilassa, ja 

siellä myös ruokaillaan päivittäin. 

LAKI MUKANA SUUNNITTELUSSA
Asukkaiden, heidän terveytensä sekä 

riskiryhmään kuuluvien läheisten 

suojaaminen otetaan tosissaan.  

Asumisessa noudatetaan valmius-

lakia, tartuntatautilakia ja kehitys-

vammalakia.

– On ollut hienoa, kuinka asuk-

kaamme ymmärtävät tämän ja ovat 

pidättäytyneet muun muassa koti-

lomistaan, Minna Mansikka-aho  

iloitsee.

Eskoon toimintaa ohjaa myös laki 

itsemääräämisoikeudesta. Tämä tar-

koittaa asumisessa sitä, että asuk-

kaiden liikkumista ei voida rajoittaa 

vasten heidän tahtoaan. Rajoitustoi-

menpiteitä voidaan käyttää, jos asuk-

kaalla on flunssaoireita ja hänet on 

asetettu tartuntalain mukaiseen 

karanteeniin. Tartuntojen välttä-

miseksi asukkaille on suositeltu 

fyysisen etäisyyden ottamista ja  

sosiaalisten kontaktien vähentä-

mistä.

– Tästä pitää keskustella asukkai-

den kanssa ja perustella, miksi näin 

kannattaa toimia. Tuemme asukkaita 

ja motivoimme heitä päätöksenteossa,  

mutta menojen karsiminen ja etä-

yhteyksien suosiminen pohjautuu 

vapaaehtoisuuteen. Kaikki tilanteet  

ja sovitut asiat kirjataan ylös.  

TERVEESSÄ YKSIKÖSSÄ 
ARJEN TUKENA 

Tiedonkulku asukkaille ja läheisille
• Asukkaiden tiedotuksessa huomi-

oidaan eri kommunikaatiomenetel-
mät, kuten selkokieli ja kuvat.

• Kolpeneen tekemä materiaali on 
jaettu asumisyksiköihin. Linkki: 
https://kolpene.fi/wp- content/
uploads/2020/03/koronainfo 
kuvilla16032020.pdf

Moniammatilliset Teams-infot
• Ylilääkäri toteuttaa säännölli-

sesti moniammatillisia tiedotuksia 
Teams-sovelluksessa.

• Mahdollisuus konsultoida asukkai-
den terveydentilaan ja itsemäärää-
misoikeuteen tai sen rajoittamiseen 
liittyviä kysymyksiä.

Päiviin sisältyy paljon ulkoilua. Olemme 

käyneet pieninä ryhminä laavulla eväitä 

syömässä. 
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Kristiinankaupungin
kuulumiset

poikkeustilan aikana Vaasalaisten
tuurauspäivä

Kristiinankaupungissa

TEKSTI IINA ÅMAN

TEKSTI MAARIT JANSSON JA JASMIN HELLBERG KUVAT JASMIN HELLBERG

Koronapandemian aiheuttamasta 

poikkeustilasta huolimatta arki 

on sujunut mukavissa merkeissä 

Kristiinan kaupungin palvelukes-

kuksessa. Rannikolla on paistanut 

aurinko ja kevät on vastaanotettu 

täysin rinnoin. Purjeessa on istutettu 

narsisseja, tehty ruohopäitä, jump-

pailtu, joogattu ja alettu seurata  

Metsoloita Yle Areenalta.

– Purjeessa juhlittiin asukkaan 

60-vuotissyntymäpäivää oman väen 

kesken. Valitettavasti 70 kutsuvie-

raalle jouduttiin lähettämään synty-

mäpäiväjuhlien peruuntumisilmoi-

tus, palveluesimies Maarit Jansson 

harmittelee.

TUTULLA JOUKOLLA
Merituulessa asuu yhdeksän asu-

kasta, joten kokoontumiset tapahtu-

vat normaalistikin pienellä joukolla. 

Asukkaat ovat lenkkeilleet yksin 

ohjaajan kanssa tai porukalla.  

Ulkotoimintana on myös huollettu 

polkupyöriä, paistettu makkaraa laa-

vulla ja nautittu auringosta lasiteras-

silla.

Poikkeustilan vuoksi tyhjäksi jää-

neet päivätoiminnan tilat on hyödyn-

netty Merituulen asukkaiden viihty-

miseen. 

– Kimble on pitänyt suosionsa 

pelien kunkkuna. Leipomistakin on 

harrastettu, Jansson paljastaa.

Vierailut on kielletty, joten asuk-

kaat ovat joutuneet lomauttamaan 

avustajansa. Omaisiin ja ystäviin on 

oltu yhteydessä puhelimitse.

– Innokas sulhokin jouduttiin kään-

nyttämään ovelta. Onneksi postilaa-

tikkoon on saatu terveisiä ja paket-

teja läheisiltä. 

ASUKKAIDEN VIIHTYMINEN  
TÄRKEÄÄ
Yksikön kaikki menot ja ryhmätapaa-

miset ovat peruuntuneet tai siirty-

neet tulevaisuuteen. Poikkeustilan 

aikaisella toiminnalla pyritään tur-

vaamaan asukkaiden mielekäs ajan-

kulu.

– Vaikka turvallisuudesta pidetään 

kiinni, hyödynnämme avosylin 

kaikki mahdollisuudet toiminnalli-

suuteen. Muuten asukkaiden aika voi 

tulla pitkäksi ilman päiväaikaista  

toimintaa, mikä saattaa kiristää tun-

nelmaa kotioloissa, Jansson toteaa.

Poikkeustilasta huolimatta asuk-

kaat saavat välttämättömän tervey-

denhoidon. Tällöin noudatetaan tar-

kasti terveydenhoitopaikan ohjeita.

– Muistutamme asukkaita lähes 

päivittäin, että tämä suljettu elämän-

tapa on vain väliaikaista. Normaali 

elämä onnistuu taas jossakin vai-

heessa, mutta sitä odotellessa arkea 

on piristänyt suosittu korona-ajan 

nallekampanja. 

Vaasan palvelukeskuksen työntekijät 

hoitivat Merituulen työvuorot tiis-

taina 7. huhtikuuta. Merituuli on  

Kristiinankaupungin asumisyksikkö, 

ja sen omat työntekijät olivat työ-

kokouksessa koko päivän. 

Toukorannasta ja Koivusillasta tuli 

yhteensä kolme seikkailunhaluista 

työntekijää Merituulen vuoroihin. 

Siirtolaiset tekivätkin sitten pitkän 

työpäivän, kun olivat Kristiinaan asti 

lähteneet. Työpäivä alkoi aamuseitse-

mältä ja päättyi iltayhdeksään. 

Vaasan palvelukeskuksesta oli 

mahdollista lähteä sijaistamaan mui-

hin yksiköihin, kun Suomen hallituk-

sen määräyksellä toimintakeskukset 

ja päiväaikainen toiminta on suljettu 

poikkeustilan aikana. Eskoon toimin-

takeskuksien henkilökuntaa on saatu 

työllistetyksi asumisen yksiköihin. 

Joidenkin työntekijöiden työmatkat 

ovat saattaneet pidentyä jopa yli 

sataan kilometriin. 

Työn tekeminen vieraassa ympä-

ristössä ei ole aivan helppoa, vaikka 

samaa työtä olisi tehnyt omassa työ-

paikassaan. Merituulen asukkaat 

opastivat siirtolaisia parhaansa 

mukaan, ehkä vähän pilkekin silmä-

kulmassa. Hei suhtautuivat uusiin 

työntekijöihin uteliaan innokkaasti.

Vaasan palvelukeskuksen työntekijät kävivät tuuraamassa yhden

työpäivän ajan Kristiinankaupungissa, kun omat olivat koulutuksessa. 

Mukavaa oli, ja kokemuksesta kertyi ammatillista hyötyä. 

Riina esittelee ylpeänä käsitöitään. Mirja ja Katja ottavat rennosti.
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Eva-Stina ja Outi kävelyllä. Eva-Stina ja Jasmin viettämässä aikaa. Sointu esittelee voimiaan nostamalla  

Katja-ohjaajan ilmaan.

Leena pyykkitouhuissa. Yhteinen pelituokio muistipelin parissa. Sointu antoi Katjalle kaulahuivin kotiin  

viemiseksi.

YHTEISTYÖSSÄ ON JÄRKEÄ
Toisen yksikön asukkaisiin ja töihin 

tutustuminen luo Eskoon työnteki-

jöille yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

On mielenkiintoista tehdä havaintoja 

omaa työtä vastaavan työn tekemi-

sestä toisella paikkakunnalla tai toi-

sessa yksikössä. Työtehtävistä löytyy 

paljon samaa, mutta varmasti jokai-

nen saa myös uutta näkökulmaa 

omaan työhön. 

Yhteistyön lisääminen eri palvelu-

keskuksien välillä on hyvää kehi-

tystä, olkoonkin että se tapahtuu 

viruksen vauhdittamana. Yhteistyö 

on taloudellisesti järkevää, mutta 

paras anti taitaa olla henkisellä  

puolella. Leveämmät hartiat tuntu -

vat kaikista mukavilta, ja omaan  

työ identiteettiin saa lisää pää - 

omaa. 

Koululaiset opiskelivat etänä 
Vanamossa

TEKSTI SANNA KEISALA

Koronatilanteen vuoksi Lasten - ja 

nuortenkoti Vanamon lapset eivät 

voineet käydä keväällä koulussa, 

vaan opiskelu keskitettiin Vanamon 

tiloihin. Päivittäiset koulutehtävät 

saatiin Helmi-järjestelmän kautta. 

Ohjaajat ja hoitajat tukivat koululaisia 

tehtävien teossa. Kaksi nuorista sai 

verkko-opetusta oman koulun opetta-

jilta. Vaikka päivärytmi oli normaalin 

koulupäivän kaltainen, tilanne vaati 

opettajina toimivilta työntekijöiltä 

lasten koulunkäynnin motivointia.

– Alussa lapset kritisoivat koulun-

käyntiä Vanamossa, mutta sopeu-

tuivat lopulta hyvin. Joillekin lapsille 

järjestely näytti sopivan hyvin. Osa 

lapsista tarvitsee enemmän kannus-

tusta koulutehtävien tekemiseen,  

toiset taas motivoituvat helpommin. 

Tilanteet vaihtelevat päivästä 

riippuen, palveluesimies Tiina  

Pitkänen kertoo.

ARJEN UUDET KUVIOT
Lasten harrastukset ovat olleet pää-

osin tauolla. Vain ratsastamista voi-

daan harrastaa. Tiina Pitkäsen 

mukaan muiden harrastusten väli-

aikainen tauko harmittaa monia 

asukkaita, mutta puuttuvat aktivi-

teetit yritetään korvata ulkoilulla. 

Ravintoloissa syömisen sijaan istu-

taan vaikka nuotion äärellä makka-

raa paistaen.

– Puhumme tilanteesta paljon  

ja olemme sopineet, ettei nyt käydä 

kaupoilla. Pesemme käsiä, pidämme 

turvavälin ja esimerkiksi halaamiset 

tehdään etänä kädet levittäen.

 VIERAILU POIKKEUSAIKANA
Tällä hetkellä osastot eivät vastaanota 
vieraita.

Vanhemmat ja läheiset voivat tavata 
lapsia ja nuoria joko ulkona tai yksikön 
ulko-oven läheisyydessä sijaitsevassa 
luokkahuoneessa.

 Lapset voivat käydä kotilomilla, 

mutta Vanamo hoitaa kuljetuksen. 

Junilla tai busseilla ei kuljeta.

– Vanhemmat ovat tulleet kuljetus-

asioissa mukavasti vastaan. Olemme 

sopineet esimerkiksi treffejä puoli-

väliin kotimatkaa, koska joidenkin 

kotimatka on yli 200 kilometriä. 



eskoossa sivu 22

Kiinteistönhoitoa
korona-ajassa

TEKSTI TIMO HAKALA, kiinteistöpäällikkö  KUVA TIMO AALTO

Kiinteistönhoidollisia tehtäviä ja laitoshuoltotehtäviä 

ei voi tehdä etätyönä. Vaikka hoito-ja huoltotöitä  

tehdään kevään aikana ulkoalueilla ja teknisissä 

tiloissa, niissä ei tule kohtaamisia asukkaiden tai 

muun henkilöstön kanssa.

Työtehtävissä, jotka vaativat asuntoihin tai yksiköiden sisätiloi-

hin menemistä, noudatetaan erityistä varovaisuutta ja hygieniaa. 

Esimerkiksi kädet pestään aina rakennukseen sisälle mentäessä.

Sairaan tai flunssaisen henkilön asuntoon ei mennä kuin aivan 

välttämättömässä tapauksessa. Tehtävät, jotka eivät vaadi kii-

reellistä toimintaa, siirretään mahdollisuuksien mukaan myö-

hemmälle.

Kukaan työntekijöistä tai kiinteistönhoitajista ei saa työsken-

nellä sairaana tai flunssaisena.

KORONAN VAIKUTUS KIINTEISTÖJEN PUHTAANAPITOON
Seuraamme tarkasti sairaanhoitopiirin ohjeistusta siivouksesta.

Tällä hetkellä muun muassa kaikki kosketuspinnat, kuten 

ovenkahvat ja käsijohteet, pyritään pyyhkimään neljästi päi-

vässä. Osa pyyhkimisestä tehdään desinfioivalla aineella ja  

osa yleispesuaineella. 

Henkilökunnan käyttöön on annettu erilaisia puhdistusliinoja, 

joilla voi puhdistaa esimerkiksi kännykän ja näppäimistön.

Etätöistä ja toimintojen tauosta johtuen varsinkin hallinnon 

puolella on työtiloja tyhjillään. Tästä syystä perussiivoukseen on 

vapautunut enemmän aikaa. Työpanosta on myös pystytty jaka-

maan tiloihin ja toimintoihin, joissa tarvitaan tehostetumpaa  

siivousta. 

YHTEISTOIMINTAMENETTELY PÄÄTÖKSEEN 

Eskoolle uusi palvelurakenne
ja organisaatiomalli

TEKSTI IINA ÅMAN 

Eskoo siirtyy uuteen hallinnolliseen 

rakenteeseen 3.8. alkaen. Palvelutuo-

tannon kokonaisuus jakautuu neljään 

palvelualueeseen. Jokainen palvelu-

alue on muodostettu useammasta 

Palveluesimies
Psykososiaaliset- 
autisminkirjon ja  

työikäisten palvelut

Palveluesimies
Asumisen tuen  

palvelut

Palveluesimies
Lapsi- ja perhe-

palvelut

Palveluesimies
Etäyksiköiden 

palvelut

Kärjen korteeri
Tukiyksikkö

Helakoti

Pääkuja
Hoivayksikkö 

(aikuisten 3 noppaa)
Kotomarkki

Kotopihlaja 
(sis. Hoivayksikön  

lasten nopan)
Vanamo

Asiantuntijapalvelut

Vaasan palvelukeskus
Pietarsaaren palvelu-

keskus
Kristiinankaupungin 

palvelukeskus

Palvelupäällikkö

Kuntayhtymäjohtaja

Henkilöstö- ja asiakas-
ohjauksen resurssipalvelut

Palvelupäällikkö 

Hallinto- ja  
tukipalvelut

Johtaja 

Hallinto-, talous- ja  
toimistopalvelut

HR-palvelut
Hankinta-, kiinteistö- ja 

logistiikkapalvelut

entisestä yksiköstä. Kuntayhtymän 

hallitus päätyi ratkaisuun pitkällisen 

valmistelun sekä yhteistoiminta-

menettelyn tuloksena. Neuvottelut 

saatiin päätökseen 8.5. 

– Hallitus päätti tuolloin myös liike-

toimintasiirroista, lomautuksista ja 

irtisanomisista, kuntayhtymän  

hallituksen puheenjohtaja Merja 

Uusitalo toteaa.

Eskoo luopuu tulkkaus-, sosiaali-

asiamies- ja Opus Eskoon palveluista 

vuoden 2020 aikana. Lisäksi Seinä-

joen kaupungin kanssa valmistellaan 

parhaillaan Kaarisillan ja Risuviidan 

liiketoimintasiirtoja.

Eskoossa on päädytty myös lomau-

tuksiin ja irtisanomisiin. Irtisanomi-

set koskevat yhteensä 29,5:ttä hen-

kilöä vuoden 2020 aikana. Hallinnon 

ja kehittämisen vastuualueella irti-

sanottavia on 13,3 henkilöä. Palvelu-

tuotannon puolella irtisanottavien 

määrä on 16,2 henkilöä. Eskoon vaki-

naisen henkilöstön määrä vähenee 

lähes sadalla henkilöllä. Muutosten 

jälkeen Eskooseen jää 297 työnteki-

jää.

Irtisanottavista henkilöistä 16  

kuuluu yhtymän johtoon ja esimies- 

kuntaan. Uuteen hallinto- ja palvelu-

rakenteeseen jää neljä palveluesi-

miestä, palvelupäällikkö, kiinteistö-

päällikkö ja kuntayhtymän johtaja. 

Tehtävät tulevat kesäkuussa sisäi-

seen hakuun. Kuntayhtymän johtajan 

valintamenettelystä päättää kuntayh-

tymän valtuusto.

Eskoo teki viime vuonna jo kolman-

nen tappiollisen tilinpäätöksensä. 

Säästötarve vuonna 2020 on 1,88  

miljoonaa euroa. 

– Kulurakenne on siis ollut kestä-

mätön. YT-neuvottelujen osapuolet 

ovat tiedostaneet asian vakavuuden, 

ja vaikeita kysymyksiä on käsitelty 

yhteisymmärryksessä. Eskoon teh-

tävä on tukea asukkaiden ja asiak-

kaiden osallisuutta ja mahdollisuutta 

kasvuun ja ihmisarvoiseen elämään. 

Myös tulevaisuudessa, Merja Uusitalo 

korostaa.




