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1 Mikä on Eteva?      
  

Eteva kuntayhtymä on suomalainen vammaispalvelujen tuottaja. Etevan omistajia ovat 47 

EteläSuomen kuntaa. Niiden alueella asuu yhteensä noin 1,3 miljoonaa ihmistä. Eteva tuottaa 

palveluja vuosittain noin 1600 vammaiselle ja kehitysvammaiselle henkilölle. Lisäksi palveluja 

järjestetään mielenterveyskuntoutujille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.  

  

Etevan toimipaikkoja on yli 150 osoitteessa. Etevassa työskentelee noin 1300 henkilöä. 

Henkilöstöstä yli 95 prosenttia toimii asiakaspalvelutyössä:  

• asumispalveluissa  

• päiväaikaisessa toiminnassa  kehitysvammapsykiatrian 

yksiköissä  asiantuntijapalveluissa.  

  
  

KUVIO 1 Etevan palvelut maantieteellisesti    

1.1 Etevan organisaatio  
  

Etevan organisaatiossa yhtymäkokous, yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta ovat toimielimiä, 

joiden jäseninä on luottamushenkilöitä. Toimielimillä on sellainen työnjako, että yhtymäkokous 

(eli valtuusto) on ylin päättävä elin, joka osoittaa toiminnan tavoitteet ja antaa voimavarat. 

Yhtymähallitus käyttää kuntayhtymän toimeenpanovaltaa eli vastaa toiminnan pyörittämisestä. 

Tarkastuslautakunta valvoo, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoidetaan yhtymäkokouksen 
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asettamien tavoitteiden suuntaisesti. Jotta palvelut pystytään toteuttamaan, yhtymähallitus on 

ottanut alaisekseen palkattua henkilökuntaa.  

Henkilökunta työskentelee vastuualueilla ja niiden alaisissa toimintayksiköissä, joissa jokaisessa 

tasossa on vastuullinen johtaja tai esimies. Kuntayhtymän kokonaisuutta johtaa ylimpänä 

virkamiehenä toimitusjohtaja.  

  

Kuntayhtymäkonserniin luetaan mukaan myös teknisistä ja rakentamispalveluista huolehtivat, 

Etevan täysin omistavat tytäryhtiöt, joilla on oma hallinto.   

 

  
  

KUVIO 2 Eteva kuntayhtymän organisaatio  

 

1.2 Etevan arvot  
  

Etevan toimintaa ohjaavat arvot:  

 positiivinen uskallus  

 yhteistyön voima  ihmisen kunnioittaminen  

avoimuus.  
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 Etevan toiminta perustuu asiakkaan yksilökeskeiseen elämänsuunnitteluun sekä 

itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen. Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS) -menetelmä 

on kehitetty palveluohjauksen välineeksi ja ihmisen elämän suunnittelun tueksi. Sillä voidaan 

kartoittaa henkilölle tärkeitä asioita, tuoda tarvitsevan henkilön ääni kuuluville sekä tukea 

henkilöä hänen itseään koskevassa päätöksenteossa. YKS -menetelmän avulla työntekijä voi 

muuttaa tapaansa ajatella ja toimia sekä kehittyä ammatillisesti.   

  

 
 

2 Opiskelija Etevassa  
  

2.1 Eteva tarjoaa monipuolisia työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja  
  

Tarjoamme työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja eri alojen opiskelijoille. Suurin osa meille 

tulevista opiskelijoista tähtää eriasteisiin sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin. Tavoitteemme on 

saada uusia osaajia vammaisalalle ja tukea opiskelijoita korkeatasoisen ammattitaidon 

saavuttamisessa yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Vammaisalan osaamista tarvitaan koko 

sosiaali- ja terveysalan kentällä.  

  

2.2 Miten voit hakeutua työssäoppimis- tai harjoittelupaikkaan Etevaan?  
  

Henkilöstön kehittäminen -yksikkö hoitaa työssäoppimis- ja harjoittelupaikkojen koordinoinnin ja 

yhteistyön oppilaitosten ja Etevan yksiköiden välillä seuraavasti:  

  

 Etevan kehittämisyksikkö kysyy oppilaitoksilta työssäoppimis- ja harjoittelupaikkatarpeet 

kahdesti vuodessa.   

 Maaliskuussa kartoitetaan oppilaitosten syksyn ja lokakuussa kevään tulevat 

työssäoppimis- ja harjoittelupaikkatarpeet.  

 Opiskelijat sijoitetaan Etevan yksiköihin ja tieto tulevista työssäoppimis- tai 

harjoittelupaikoista lähetetään oppilaitoksiin huhtikuun ja marraskuun lopussa.  

 Oppilaitos sopii käytännön järjestelyistä opiskelijan ja tulevan työssäoppimis- tai 

harjoittelupaikan esimiehen kanssa.   

  

  

  

    
Lisätietoja Etevan palveluista ja yksiköistä osoitteesta  

www.eteva.fi   
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Keskitetyn työssäoppimis- tai ohjatun harjoittelun suunnittelun lisäksi harjoittelupaikkojen 

tarpeeseen pyritään vastaamaan myös erikseen.   

Mikäli oppilaitoksesi edellyttää sinulta paikan hankkimista itse, lähetä toiveesi Etevan henkilöstön 

kehittäminen -yksikköön osoitteeseen kehittaminen@eteva.fi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja voit tiedustella osoitteesta kehittaminen@eteva.fi   
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 KUVIO 3 Työssäoppimis- ja harjoittelupaikkojen varaus keskitetysti  

2.3 Ennen työssäoppimis- tai harjoittelujakson alkua  
  

 Ota yhteys harjoittelupaikan esimieheen viimeistään kahta viikkoa ennen jakson alkua.  

 Valmistaudu siihen, että esimies saattaa haastatella sinut ja kertoa yksiköstä jo etukäteen.  

 Esimies nimeää sinulle ohjaajat ja valmistelee yksikön ottamaan vastaan sinut.   

 Otathan huomioon, että Eteva on savuton ja hajusteeton työpaikka.   

 Emme myöskään peri palkkioita ohjauksesta, tilojen, välineiden tai suojavaatteiden 

käytöstä.  

 

  

  

  

  

Avoimin mielin ja positiivisella asenteella pääset jo pitkälle!   
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2.4 Työssäoppimis- tai harjoittelujakson aikana tärkeää  
  

 Työssäoppimis- tai harjoittelujakson alkaessa on hyvä tuoda esille omat oppimistavoitteet 

ja kuunnella myös, mitä sinulta opiskelijana odotetaan.   

 Anna palautetta ja opettele myös itse ottamaan palautetta vastaan.  

 Noudata yksikön esimiehen ja ohjaajien sinulle antamia ohjeita.  

 Mikäli joudut olemaan pois sovituista työvuoroista, ilmoita siitä välittömästi yksikön 

esimiehelle. Sairaustapauksissa voit kääntyä opiskelijaterveydenhuollon puoleen.  

 Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Sinulla on salassapitovelvollisuus, joka jatkuu jakson 

päätyttyäkin.  

 Voit osallistua Etevan täydennyskoulutuksiin jaksosi aikana, mikäli koulutus on tavoitteiden 

mukaista. Koulutus on sinulle ilmaista. Sovi osallistumisesta esimiehesi kanssa.  

 Anna loppupalaute jaksostasi Etevan intrassa.  

 

  

2.5 Työssäoppimis- tai harjoittelujakson jälkeen  
  

 Onnistuneen työssäoppimis- tai harjoittelujakson jälkeen olet saavuttanut 

oppimistavoitteesi ja työntekijöillämme on tunne, että he ovat pystyneet jakamaan sinulle 

osaamistaan.  

 Olet tervetullut jatkossakin opiskelijaksi tai työntekijäksi Etevaan.  

Huom! Jos loppupalautteen antaminen unohtui, voit tehdä sen myös jakson jälkeen kotisivujemme 

www.eteva.fi kautta (rekrytointi/opiskelijat/työssäoppiminen ja harjoittelu). Palautteesi on meille 

tärkeää, sillä kehitämme jatkuvasti opiskelijaohjaustamme.  

  

  

 

  

  

  

  

Työssäoppimisen   ja harj o ittelun aikana opetellaan myös  

työyhteisötaitoja !   

  

  

    
Palautteesi auttaa meitä kehittämään opiskelijaohjausta!   
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3 Töihin Etevaan  
  

Rekrytoimme jatkuvasti uusia osaajia joukkoomme. Meille voit hakea töihin monilla eri tavoilla, 

riippuen kiinnostuksesi kohteena olevasta paikasta ja paikkakunnasta. Tarkemmat ohjeet 

hakemisesta ja avoimista työpaikoista löydät kotisivuiltamme www.eteva.fi.  

  

3.1 Hyvän työntekijän ominaisuudet  
  

Etevan kehitysvammaisista asiakkaista koostuva Laatuvaliokunta on koostanut ajatuksensa 

hyvästä työntekijästä seuraavasti:  

 Hyvä työntekijä kunnioittaa ja arvostaa asukasta.  

 Hän antaa asukkaan elää omaa elämäänsä.  

 Hyvä työntekijä ei hoputa, vaan antaa tehdä asiat omassa tahdissa.  

 Hän ei vaadi liikaa, vain sen mihin asukas pystyy.  

 Hyvä työntekijä on joustava, mutta pitää kuitenkin kiinni yhdessä sovituista säännöistä.  

 Hyvä työntekijä ei puhu liian nopeasti.  

 Hän kohtelee meitä, kuin aikuista ihmistä kohdellaan.  

 Hyvä työntekijä luo hyvää ilmapiiriä, että on hyvä asua.  

 Hän on huumorintajuinen.  

 Hän antaa päättää itse tienaamista rahoista.  

 Hyvä työntekijä puhuu asukkaalle kauniisti.  

 Hän kohtelee kaikkia tasapuolisesti.  

 Hyvä työntekijä tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa.  

 Hän on johdonmukainen.  

 Hyvä työntekijä osaa myös pyytää anteeksi.  

 Hän antaa turvaa uudessa pelottavassa tilanteessa.  

 Hyvä työntekijä on kiinnostunut asukkaasta ja hänellä on aikaa kuunnella.  

 Hän antaa tehdä myös virheitä.  

  

  

 

 

    

Jos olet  Hyvä työntekijä , tervetuloa  tekemään tärkeää työtä !   
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Ota rohkeasti yhteyttä !   

4  Yhteystiedot   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Eteva kuntayhtym ä   

Karhukuja 1   

 M 04600 ä nts ä l ä   

    

Vaihde 020   692   100   

www.eteva.fi   

S ä hk ö postia voit l ä hett ää   
osoitteisiin:   

kehittaminen(at)eteva.fi   

rekrytointi(at)eteva.fi   

Kehittäminen ja rekrytointi:     

  palvelupäällikkö      

   040 304 7033     

   HR-koordinaattori    

   040 304 7084      
   kehittämiskoordinaattori     

040 304 7085      

Kuka sin ä   

olet?   



 

  

 

 

Vaikuttavia palveluja  

- omannäköistä elämää  


