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Erityishuoltopiirit ovat vastanneet maamme kehitysvam-
maisten erityishuollosta 1970-luvun loppupuolelta alkaen. 
Presidentti Urho Kekkonen vahvisti kesäkuussa 1977 lain 
kehitysvammaisten erityishuollosta, joka astui voimaan 
1.1.1978. Tällä päätöksellä syntyi maahamme lakisää-
teiset erityishuoltopiirit, joiden tehtävä oli vastata omalla 
toiminta-alueellaan kehitysvammaisten erityishuollosta. 
Lain tarkoitus oli edistää sen piiriin kuuluvan henkilön 
suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen ominta-
keista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan 
sekä turvata hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja muu 
huolenpito. Erityishuoltopiirien jako maassa noudatti sil-
loisen lääninjaon periaatteita. Kaikkien alueiden kuntien 
velvollisuutena oli järjestää erityishuolto ja käytännössä 
tämä toteutui erityishuoltopiirin kuntainliittojen kautta. 
Uudellamaalla oltiin kuitenkin oltu jo edelläkävijöitä, kun 

9.8.1968 edustajainkokous oli perustanut Uudenmaan 
vajaamielishuoltopiirin kuntainliiton. Matkan varrella nimi 
muuttui useampaan otteeseen ja viimein vuoden 2009 
alusta Eteva kuntayhtymäksi.

Tänä päivänä Eteva kuntayhtymä on Uudenmaan ja 
Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri, jonka toiminta-alueella 
asuu 1,4 miljoonaa ihmistä. Omistajakuntia kuntayhty-
mällä on 45 ja toimipisteitä yli 140. Eteva kuntayhtymä on 
yksi Suomen suurimmista vammaisalan osaamiskeskuk-
sista, jolla on ollut vahva halu toimia suunnannäyttäjänä 
yli 1300 työntekijän voimin. Eteva tuottaa erityispalveluja 
sekä omistajakuntiensa asukkaille että valtakunnallisesti. 
Etevan palveluista hyötyvät kehitysvammaiset, autismi-
kirjon henkilöt, aikuisiällä vammautuneet, mielenterveys-
kuntoutujat sekä muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. 
Etevan palvelu on aina perustunut ihmisläheisyyteen ja 

Alkusanat
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Sampo Salo
toimitusjohtaja, Eteva kuntayhtymä    

yksilöllisyyteen. Olemme toiminnassamme korostaneet 
asiakkaan itsenäisyyttä, valinnanvapautta ja positiivista 
uskallusta. Asiakkaan itsemääräämisoikeus on ollut toi-
mintamme keskiössä ja meille on ollut tärkeää asiak-
kaidemme yhdenmukainen palvelu. Yhtä tärkeä kuin 
asiakas, on ollut myös ammattitaitoinen ja osaava hen-
kilökuntamme. Etevassa on korostettu henkilökuntamme 
ammatillisuutta ja asiantuntijuutta jokapäiväisessä työs-
sämme. Henkilöstön hyvinvointi sekä sujuvan ja turval-
lisen työympäristön luominen ovat olleet meille ensiar-
voisen tärkeitä tavoitteita. Etevan henkilöstö on vuosien 
saatossa kehittänyt ja kehittynyt oman alansa huippu-
osaajiksi. Osaava ja ihmisläheinen ammattilaistemme 
joukko on tehnyt merkityksellistä työtä suurella sydämellä 
koko Etevan toiminta-alueella. Kaikessa toimintamme on 
perustunut ihmisarvon ja yksilöllisen elämän kunnioitta-
miselle.

Erityishuoltopiirien aikakausi maassamme tulee pää-
tökseen 31.12.2022. Kesäkuussa 2021 presidentti Sauli 
Niinistö allekirjoitti lait hyvinvointialueista sekä sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa koskevan uudistuksen toimeenpa-
nosta. Näiden lakien myötä järjestämisvastuu palve-
luista myös erityishuollon osalta siirtyy hyvinvointialueille 
1.1.2023. Eteva kuntayhtymän toiminta jakaantuu lain-
säädännön mukaisesti kuudelle eri hyvinvointialueelle, 
jotka ottavat vastaan alueellaan sijaitsevat Etevan toimin-
not.  Pitkä ajanjakso tulee näin ollen päätökseen, mutta 
on tärkeä muistaa, että palvelut ja niiden tarve jatkuvat 
myös tulevaisuudessa. 

Eteva kuntayhtymän historiikin tavoitteena on luoda 
katsaus kuntayhtymän vaiheisiin ja toimintaan vuosien 
saatossa. Se ei ole täydellinen historiankuvaus vaan 

ennemminkin läpileikkaus kuntayhtymän vuosikymme-
nistä. Kirjassa kuvataan erityishuollon eri vaiheita ja kehi-
tyskaarta sekä Etevan roolia muuttuvissa olosuhteissa. 
Kirja perustuu entisten ja nykyisten etevalaisten haas-
tatteluihin, joiden lisäksi kirja sisältää arkistosta saatua 
faktatietoa. Kirjassa haluamme korostaa myös meille niin 
tärkeitä asiakkaita, joiden taide on vahvasti esillä teok-
sessa.  

Haluan kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka omalla 
panoksellaan ovat mahdollistaneet tämän kirjan syntymi-
sen. Lisäksi haluan kiittää myös kaikkia entisiä ja nykyi-
siä työntekijöitämme sekä tietenkin asiakkaita menneistä 
vuosista ja hyvästä yhteistyöstä. 

Mäntsälässä 1.10.2022
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Kirkonmäeltä Karhukujalle  

”Yhteys toisiin ihmisiin on kantanut eteenpäin”
1980-luvulta läpi laman ja organisaatiomuutosten 
 
”Iloitsen elämästä” 
    
Hyvää elämää perhehoidossa

Tehoja 110 prosenttia

Sisältö

OSA 2

OSA 3

Uudistumisen edelläkävijä

Juhlan aiheita

Oven takana on koti

Muutoksissa mahdollisuus

”Olen opetellut luottamukseen”

Vaikuttavasti moniammatillinen

Kepsy kotiutui Lahteen

Tärkeintä on läsnäolo

”Me kaikki ollaan samalla viivalla”

Liitteet
100 Toimintayksiköt ja palvelut           
101 Organisaatiokaavio            
102 Henkilöstömäärä 1975  –2021          
104 Puheenjohtajat ja toimitusjohtajat          

Loppusanat

OSA 1

Alkusanat 

8

18

26

34

40

48

58

60

66

72

78

86

90

94

99

4



ETEVA      7

OSA 1
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Kirjoituskoneen rytmikäs nakutus kiirii pitkin Mäntsälän 
kunnantalon keskustoimistoa. Nurkkaan rakennetussa 
koppimaisessa huoneessa istuu nuori yo-merkonomi 
Ritva Ratia, toimistoapulaisena aloittanut ja taitavana 
konekirjoittajana jo työssään edennyt. Ihan kelpo työ-
huone, hän tuumii katsellessaan isosta ikkunasta avautu-
vaa näkymää urheilukentälle. 

Kunnantalolle saapuva saattaa kuulla kirjasinten täs-
mälliset iskut heti aulaan astuessaan. Kunnanjohtaja Tapio 
Hyyryläinen tiedetään myös ahkeraksi konekirjoittajaksi. 
Hänen koneensakin on ainoa laatuaan – se kuulemma 
aloittaa rätinän ennen kuin johtaja on edes ylittänyt huo-

neensa kynnyksen.1  Hyyryläinen toimii myös Uudenmaan 
Vajaamielishuoltopiirin kuntainliitossa liittovaltuuston sekä 
liittohallituksen sihteerinä. Näin ollen on todennäköistä, 
että hän vastaa kuntainliiton ensimmäisen, vuoden 1970 
toimintakertomuksen puhtaaksikirjoittamisesta. 

Kuntainliitto on perustettu jo kaksi vuotta aiemmin, 
mutta alku on ollut hidasta eikä toiminta oikein tahdo 
päästä vauhtiin. Kiistaa tullaan käymään pitkin 1970-lukua 
siitä, mihin rakennetaan Etelä-Suomen aluetta palve-
leva keskuslaitos kehitysvammaisille. Länsiuusmaalaiset 
haluavat omansa. Parikymmentä kuntaa on kuitenkin jo 
varannut hoitopaikkoja Mäntsälästä, Kaunismäeksi nime-

Kirkonmäeltä Karhukujalle
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tystä opetus- ja työkeskuksesta, jonka rakennussuun-
nitelmat käyvät pitkillä lupakierroksilla ja joita työstetään 
aina uudelleen tilanteiden muuttuessa. 

Aika ajoin myös Ritva Ratia saa tehtäväkseen kir-
joittaa puhtaaksi kuntainliiton asiakirjoja, etenkin kun 
vuonna 1972 Mäntsälän kunnantalon yläkertaan on 
asettunut Kaunismäen opetus- ja työkeskuksen johta-
jaksi kahdeksantoista hakijan joukosta valittu kasvatus-

tieteiden kandidaatti Ove Lindstedt. 
Lindstedt on ensimmäinen kuntainliiton palkattu viran-

haltija. Hän saa seuraa, kun uusia virkoja perustetaan 
1974. Ritva Ratia valitaan kanslistiksi 1.1.1975 lähtien 
ja näin alkaa Uudenmaan alueella toimivan kuntainliiton, 
myöhemmin Etevan, pitkäaikaisin työsuhde.

Kuva Tuula Lukić

Ritva Ratia (vas.) ja Eija Lundberg muistelevat kuntayhtymän alkuaikoja yhdessä Etevan toimistolla Mäntsälän Karhukujalla.
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Olohuoneesta keittiöön
Nyt, 50 vuoden jälkeen, Ritva Ratia muistelee uransa alku-
aikoja yhdessä Eija Lundbergin kanssa Etevan toimistolla 
Mäntsälän Karhukujalla. Molemmat ovat jo eläkkeellä, vaikka 
Eija tekeekin vielä keikkatöitä laskuttajana. Kuntainliitto on 
ehtinyt vaihtaa nimeään useamman kerran ja hallinto-osasto 
on kiertänyt Mäntsälää muutaman osoitteen verran. 

Ensimmäinen muutto tapahtui 1975.
– Kirkonmäen vanhalta kunnantalolta siirryimme Kes-

kuskadulle Hampputöyry-nimiseen osaketaloon. Meitä oli 
siinä kuntainliiton vuokraamassa kaksiossa ensin kolme: 
Ove Lindstedt makuuhuoneessa ja minä sekä johtava 
ohjaaja Markku Tolmunen olohuoneessa, Ritva kertaa. 

Myöhemmin joukkoon liittyi sosiaalityöntekijä Anna-
Maija Komonen. Siinä vaiheessa Ritva naputteli kun-
tainliiton hankkimaa uudenuutukaista IBM-pallokirjoitus-
konetta keittiössä, punaisten kaapistojen keskellä. Hän 
edelleenkin hämmästelee sitä suurta luottamusta, jota 
nuorelle vastavalmistuneelle tytölle osoitettiin antamalla 
vastuu koko toimistosta.

Sosiaalityöntekijä puolestaan kävi kuntien sosiaalivi-
ranomaisten kanssa läpi kaikki kuntien tiedossa olleet 
kehitysvammaiset henkilöt. Näin saatiin kartoitettua pal-
veluntarpeet Uudellamaalla. Meneillään oli kuntainliiton 
kuudes toimintavuosi ja ensimmäiset silloisen vajaamie-
lislain mukaiset päivähuoltolat aloittivat toimintansa Jär-
venpäässä (lasten päiväkeskus) ja Orimattilassa (harjaan-
tumiskoulu ja työosasto).

– Vähitellen henkilöstöä tuli lisää, se oli yhtä kehitystä 
koko ajan, saatiin luoda uutta – siltä pohjalta mitä laki 
edellytti – ja sopeuttaa se koko kuntayhtymän tarkoituk-
seen eli kehitysvammaisten ihmisten palveluiden tuotta-
miseen, Ritva muistelee.

Yhteisö kasvaa 
Hallinnon seuraava muutto tapahtui 1976, kun 15-paik-
kainen Kaunismäen opetus- ja työkeskus sai luvan toi-
minnan aloittamiseksi väliaikaisissa tiloissa Mäntsälän 
vanhalla meijerillä. Yläkerrasta tehtiin toimisto ja Ritva sai 
näköalan isoista ikkunoista nelostielle päin.

Työkavereita oli jo enemmän ja vuoroin keitettiin kahvit 
pikkuisessa keittiössä, joka oli samalla monistushuone. 
Sinne mahtui vielä vanhanmallinen vahas-monistuskone-
kin2. Myöhemmin valtava valokopiokone rahdattiin rap-
puja pitkin yläkertaan omaan huoneeseensa. Sen surina 
ja säksätys ei ollut hiljaisimmasta päästä, mutta laite oli 
toimistolle iso edistysaskel.

Vuosi 1978 oli käänteentekevä. Uusi kehitysvamma-
laki astui voimaan korvaten aiemman vajaamielislain ja 
Uudenmaan vajaamielishuoltopiiristä tuli Uudenmaan 
kehitysvammapiirin kuntainliitto, jossa olivat mukana 
kaikki alueen kunnat keskuspaikkanaan Mäntsälä. 

Samana vuonna talouspäällikkönä aloitti Ari Lappalai-
nen. Hänestä tuli Ritvan esimies.

– Teimme yhdessä töitä useamman vuosikymmenen, 
eikä parempaa esimiestä voi toivoa. Aina sai tukea, eikä 
uusien tehtävien kanssa koskaan jäänyt yksin. Hän oli 
lämmin ihminen, jolla riitti aina aikaa toisille, Ritva kuvailee.

Vanhan meijerin yläkertaan Lappalaisen luokse asteli 
myös Eija Lundberg työhaastatteluun loppuvuodesta 
1979, kun avoinna oli konekirjoittajan paikka. 

– Muistan vielä hyvin ylläni olleen ruskean hameenkin. 
Siinä oli pieniä kukkasia ja helmassa valkoinen pitsikoris-
telu. Varasijalta minut sitten otettiin, kun ensiksi valittu ei 
tullutkaan. Sen jälkeen en ole 40 vuoteen vaihtanut työ-
paikkaa, tehtäviä kyllä, hän kertoo iloisesti nauraen. 

Silloisen työhuoneen erikoinen sinikeltainen väri-
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maailma on myös piirtynyt mieleen sekä ensimmäisten 
päivien hieno hetki, kun alakerran työkeskuksesta tuli 
asiakas yllättäen toivottamaan tervetulleeksi. Alakerrassa 
oli työkeskuksen lisäksi ruokala, jossa toimiston väki kävi 
syömässä.

– Asiakkaista tuli tuttuja, oltiin niin lähekkäin. Tänä päi-
vänäkin kylillä moikataan, Ritva lisää. 

– Siinä nähtiin keitä varten ollaan, Eija tiivistää.
Yhteisöllisyys säilyi vielä seuraavassa muutossa Einon-

tielle 1982. Noin kilometrin päähän Makasiinintielle oli vih-
doin valmistunut Kaunismäen työ- ja opetuskeskus ja sieltä 
asiakkaat tulivat hallintorakennukseen lounastamaan.

Einontien iso ruokala kokosi uudella tavalla myös 
henkilöstöä, samoin avokonttori. Tieto kulki luontevasti, 
joskus kiihkeästikin, kun erilaisissa tehtävissä olleet koh-
tasivat toisiaan ja näkemyksiä vaihdettiin. Karhukujalle 
hallinto muutti vuonna 2012, omiin huoneisiinsa kahteen 
kerrokseen. 

Exceliä ja Efficaa
Ritvan uralle on mahtunut toimistonhoitajan, toimisto-
päällikön ja laskentapäällikön tehtäviä, monenlaisten 
lomakkeiden ja excel-taulukoiden kehittämistä. Alkuai-
koina kaikki laskelmat tehtiin käsityönä. Lukujen tuli tie-

Paikallislehti Mäntsälän Seutu raportoi säännöllisesti kuntainliiton ja myöhemmin kuntayhtymän asioista. 1.9.1981 aiheena oli Kau-
nismäen opetus- ja työkeskuksen rakennustöiden alkaminen. Kuvassa keskellä talousjohtaja Ari Lappalainen.
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tysti täsmätä, mutta toisinkin saattoi käydä, kuten erään 
kerran, kun Ari Lappalainen havaitsi laskelmissa pennin 
heiton. 

– Kirjanpitäjä Tuula Saarinen seisoi johtajan pöydän 
edessä, ojentui sen ylle käsi ojossa ja tokaisi, että minä 
voin maksaa sulle sen pennin. Koko porukka purskahti 
nauruun. On vähän vaikea näin jälkikäteen kuvailla tuota 
tilannetta, mutta se kuvastaa vain niin hyvin sitä luottoa, 
mikä meillä oli toisiamme kohtaan. Meillä oli valtavan hyvä 
yhteishenki, Ritva kertoo.

Talousjohtaja piti huolta, että välineet olivat aina ajan-
tasaiset. Tietokoneet tulivat Einontielle. Oli lerput, sitten 
korput ja lopulta muistitikut. Windows 95:n myötä Eija sai 
kuntayhtymän toimiston ensimmäisen sähköpostin ja hän 
myös ylläpiti sähköpostiosoitteita. Vuosituhannen alussa 
markoista euroihin siirtyminen toi uusia haasteita sekä 
Porvoossa tuolloin asuneelle Eijalle yhden ikimuistoisen 

yön autiossa toimistotalossa Einontien vierashuoneessa.
– Teimme Saarisen Tuulan kanssa iltamyöhään isoa 

kirjanpitoajoa, ja kun en enää ehtinyt Porvoon bussiin, 
jäin yöksi työpaikalle. Valtavassa rakennuksessa kaiken-
laiset oudot äänet kantautuivat huoneeseen sieltä täältä. 
Olin niin hirveän peloissani, etten nukkunut juuri lainkaan!

Einontiellä oli kaksi vierashuonetta lisäsiiven toisessa 
kerroksessa. Enempiä öitä ei Eija siellä viettänyt, vaikka 
työpäivät saattoivat välillä venyä, sillä hän on ollut mukana 
suunnittelemassa ja käynnistämässä useita tietokoneoh-
jelmia, muun muassa yleislaskutusohjelmaa, vuokranlas-
kutusohjelmaa ja asiakashallintaohjelmaa. 

– Kun asiakashallinnassa siirryttiin uuteen ohjelmaan, 
Efficaan, olin pitkään muista tehtävistä vapautettuna. Tie-
toja ei voinut siirtää vanhasta suoraan uuteen, vaan ne 
piti kopioida ensin välimuistioon ja sieltä edelleen. Se oli 
sellaista kaavamaista näppäimistöhommaa, joka seurasi 

Kuva: Ari LappalainenEinontien hallintorakennus valmistui 1982.



14      ETEVA

mukana uniinkin – Control A – Control C – Control V –
Control A – Control C – Control V, Eija nauraa ja sormien 
liikkeet tulevat vieläkin selkäytimestä.

Effican vaiheittainen käyttöönotto lähti liikkeelle vuonna 
2004 Uudenmaan, Pirkanmaan, Vaalijalan ja Satakunnan 
erityishuoltopiirien yhteishankkeena. Se oli perusta kirjaa-
miskäytännöille myös vuonna 2009 Pääjärven ja Uuden-
maan kuntayhtymien yhdistyessä Etevaksi.

Pitkän suhteen salaisuus
Molemmille monipuolisuus ja uuden suunnittelu on ollut 
työn suola.

– Meillä oli hyvät mahdollisuudet siirtyä tehtävistä toi-

siin, ja mielestäni johtoportaassa nähtiin ihmisten kyvyt ja 
taipumukset, Ritva pohtii.

Työ toimistossa, talousosastolla ja laskutuksessa on 
edellyttänyt tarkkuutta, mutta myös avarakatseisuutta 
kokonaisuuksien ymmärtämiseksi.

– Joustavuuttakin on tarvittu, ettei vaan pidetä jostain 
omasta kiinni. Erimielisyyksissä on pystytty luovimaan ja 
kai me ollaan oltu aika sopeutuvia muutoksissa, vaikka 
välillä ollaan hangoiteltu vastaan, Eija lisää.

Yksi erimielisyyksiä aiheuttaneista muutoksista tapah-
tui 1992, kun Uusimaa jaettiin Länsi-, Keski- ja Itä-Uu-
denmaan hallintoalueiksi. Se vaikutti Eijan työtehtäviin 
siten, että hän siirtyi Mäntsälästä Porvooseen Itä-Uu-

Kuva: Pauli Sihvola
Vanha meijeri 1980

Vanha meijeri ja sen pihapiirin entinen sikala toimivat hallinnon ja työkeskuksen väliaikaistiloina 1976–1982.
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1 Anja Sundell: Muisteluja vanhan kunnantalon ajoilta (1997). Mäntsälän kunnan julkaisuja 2015.
2 Vahas oli kaksiosainen A4-paperia pidempi arkki, johon lyötiin kirjoituskoneella ilman värinauhaa, jolloin päällimmäisen arkin päällyste rikkoutui. Se 
aseteltiin monistuskoneen telalle ja painoväri siirtyi reikien läpi kopioarkeille.

Kuva Tuula Lukić
Tuttu sisäänkäynti entisiin työtiloihin vanhalla meijerillä tuo Eija Lundbergin (vas.) ja Ritva Ratian mieleen monia muistoja niin arjesta 
kuin työyhteisön hauskoista juhlista.

denmaan aluetoimistoon toimistonhoitajaksi. Hajautettu 
hallintosysteemi toimistotehtävien osalta purettiin kuiten-
kin jo 1995 tehottomana, laman ja säästötoimenpiteiden 
paineissa.

Eijankin tittelit ovat ajan saatossa vaihdelleet, mutta 
hän toteaa olevansa kuin bumerangi, joka aina palaa 
takaisin laskutukseen, vielä eläkkeelläkin. Kumpikaan 

olisi tuskin tehnyt koko työuraansa kuntayhtymässä ilman 
mukavia työkavereita ja hyvää yhteishenkeä. Ammattitai-
toisilla esimiehillä on ollut suuri merkitys.

– Silläkin on merkitystä, kun me niin pienestä lähdettiin 
alussa liikkeelle, Ritva sanoittaa.

– Olemme olleet rakentamassa tätä, tämä on jotenkin 
oma.

Kuva Tuula Lukić
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1959 
Valtioneuvosto asetti komitean selvittämään kehitysvam-
mahuollon laitosjärjestelmän toteuttamista.
1961 
Ylitarkastaja Niilo Kotilaisen johtaman komitean mietintö 
esitti, että Suomeen perustettaisiin 15 vajaamielisten 
keskuslaitosta ja kukin lääni muodostaisi oman vajaa-
mielishuoltopiirin. Uudenmaan maakuntaliiton aloitteesta 
pidettiin kuntain edustajainkokous, joka asetti toimikun-
nan kehittämään asiaa.
1964 
Uudenmaan maakuntaliitto pyysi jäsenkunnilta tarjouksia 
maa-alueista laitoksen sijoituspaikan selvittämiseksi.
23.1.1968  
Toimikunta sai työnsä päätökseen ja ehdotti Mäntsälää 
vajaamielislaitoksen sijaintipaikaksi.
8.4.1968 
Kuntain edustajainkokous hyväksyi Uudenmaan vajaa-
mielislaitoksen perustamisen ja asetti toimikunnan val-

mistelemaan asioita, puheenjohtajana Hyvinkään kau-
punginjohtaja Osmo Anttila.
9.8.1968 
Edustajain kokous, jossa kuntainliitto perustettiin ja kun-
tainliiton perussääntö hyväksyttiin.
30.9.1968 
Toimikunta jätti Uudenmaan vajaamielishuoltopiirin kun-
tainliiton perussäännön Uudenmaan lääninhallitukselle 
vahvistettavaksi.
10.2.1970 
Lääninhallituksen vahvistus.
21.4.1970 
Uudenmaan vajaamielishuoltopiirin kuntainliiton liittoval-
tuuston ensimmäinen kokous Mäntsälän yhteiskoululla.
18.11.1970 
Uudenmaan vajaamielislaitoksen perustamislupahake-
mus jätettiin sosiaali- ja terveysministeriölle. 
1970 
Ensimmäinen toimintavuosi ja toimintakertomus.

Organisaation nimen muutokset
1970 (1968) Uudenmaan vajaamielishuoltopiirin kuntainliitto
1978  Uudenmaan kehitysvammapiirin kuntainliitto
1981  Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntainliitto (UEHP)
1993  Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä
2004  Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä (UEP)
2009  Eteva kuntayhtymä

Etappeja 1959–2009
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1975 
Ensimmäiset vajaamielislain mukaiset päivähuoltolat 
aloittivat toimintansa Järvenpäässä (lasten päiväkeskus 
ja Orimattilassa (harjaantumiskoulu ja työosasto).
1976 
Kuntainliiton ensimmäiset asuntolat: 15 paikkaa Mäntsä-
lässä ja viisi paikkaa Hyvinkäällä. 
Kaunismäen opetus- ja työkeskuksen toiminta aloitettiin 
Vanhalla meijerillä. 
Ensimmäinen kesäsiirtola järjestettiin Siikalan kansa-
koulussa Karkkilassa.
1977 
Kotihoidon ohjaus kiertävien erityistyöntekijöiden välityk-
sellä alkoi.
1978 
Kaikki Uudenmaan läänin kunnat (40) mukaan uuteen 
kuntainliittoon. 
1979 
Perhehuoltotoiminta pääsi käyntiin.
 1981 
Kuntainliitto aloitti suunnitelmallisen vanhempain kurssi-
toiminnan järjestämällä Karjalohjalla kurssin alle koului-
käisten kehitysvammaisten lasten vanhemmille. 
1982 
Kaunismäen työ- ja toimintatilat valmistuivat.
Invalidihuoltolain mukainen invalidien suojatyötoiminta 
aloitettiin (päättyi 2003). 
1984 
Helsinki muodosti valtioneuvoston päätöksellä oman eri-
tyishuoltopiirin 1.2. alkaen.

1992 
Siirryttiin aluejakoon Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja 
Itä-Uusimaa. Alueiden tuli toteuttaa kehitysvammahuol-
toa mahdollisimman itsenäisesti. Toimistotehtävät siirret-
tiin takaisin alueilta päähallintoon 1995.
1999 
Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö perustettiin kuntayh-
tymän aloitteesta.
2000 
Lastensuojelun tasausrahasto toimi ensimmäisen koko 
vuotensa (lakkautettiin eduskunnan päätöksellä vuoden 
2006 alusta).
2002 
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy (UVP) otti vastuulleen 
kuntayhtymän kiinteistöjen hallinnan.
2004 
Tulkkipalvelujen hankinta aloitettiin. 
Asiakirjahallintoa ja arkistointia kehitettiin.
2005 
Käännekohta kuntayhtymän ja sen omistaja- ja tilaaja-
kuntien kumppanuudessa: palvelusopimuksin määritel-
tiin mitä palveluita ja kuinka paljon kuntayhtymä tuottaa 
kuntien lukuun.
2008 
Kehitysvammapsykiatrian tukikeskuksista ensimmäinen 
avattiin Keravalla. 
2009 
Pääjärven kuntayhtymä ja Uudenmaan erityispalvelut 
 -kuntayhtymä yhdistyivät Etevaksi.
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Laitosrakentamisen tie on loppuun kuljettu, julisti sosiaa-
liministeri Vappu Taipale Kaunismäen opetus- ja työkes-
kuksen vihkiäisissä 17.4.1984. 

Uudet tuulet puhalsivat kehitysvammahuollossa. 
Uudellamaalla kuntainliitto oli jo kääntänyt purjeensa eikä 
rakentanut lainkaan 1960-luvun lopulta asti suunniteltua 
isoa keskuslaitosta vaan alkoi panostaa avohuoltoon ja 
pienempiin asumisyksiköihin. Ensimmäinen asuntola oli 
jo avattu viisipaikkaisena Hyvinkäälle vuonna 1976. Vähi-
tellen eri puolille Uuttamaata alkoi syntyä ryhmäkoteja 
mahdollistamaan kehitysvammaisen ihmisen asuminen 
itsenäisesti ja tuetusti kotipaikkakunnallaan. 

Tässä vireässä alkuvaiheessa aloittivat työnsä asunto-
lan ohjaajina myös Katriina Jormanainen ja Seija Kanerva. 
Molemmat olivat jo työskennelleet alalla vajaamielishoita-

jina, Katriina Sofianlehdossa Helsingissä, Seija Ronnin 
keskuslaitoksessa Lammilla. 

Katriina aloitti kesällä 1982 Mäntsälässä vuoros-
saan seitsemännessä ryhmäkodissa. Kustannuspaik-
katunnukseksi tuli 007 – siitä on riittänyt riemua, vaikka 
ensimmäisinä työviikkoina jännitys tiivistyikin arkisesti lat-
tialuutun varteen. Katriina putsasi ja puunasi ensin oman 
yksikkönsä omakotitalossa Maalahdentiellä. Sitten alkoi 
asuntolatoimenjohtaja Hilkka Lintusen kanssa irtaimiston 
hankinta kahteen paikkaan, sillä samaan aikaan perus-
tettiin Mäntsälään ryhmäkotia myös Hiihtäjäntielle kus-
tannuspaikkatunnukselle 006, jossa Seija aloitti työnsä 
syksyllä. 

Kustannuspaikoilla oli kullakin oma perustamisbudjet-
tinsa, jolla hankittiin kipot, kupit ja huonekalut, kaikki tar-

1980-luvulta läpi laman ja organisaatiomuutosten

”Yhteys toisiin ihmisiin on kantanut eteenpäin”
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peellinen uuteen kotiin. Katriina kuvailee eloisasti, kuinka 
he asuntolatoimenjohtajan pienellä volkkarilla mennä 
suhasivat tavaroita hakemassa. Isommat erät saatiin 
kotiinkuljetuksina. 

Myöhemmin Seijakin liittyi kuljetuskaravaaniin, kun hän 
perusti alusta alkaen Sopu-nimisen ryhmäkodin neljän 
huoneen kerrostaloasuntoon. Sinne asettui viisi nuorta 
kehitysvammaista naista. Ohjaajan vastuulla oli koko 
yksikkö.

– Tehtäväkenttä kattoi kaiken talonmiehestä keittiö-
piikaan. Vapaapäivinä naapuriyksikön ohjaaja kävi tar-
vittaessa paikalla. Yhteistyötä teimme myös Maalahden-
tiellä olleen ison kasvimaan hoidossa. Sieltä saatiin sitten 
haettua vähän perunaa ja salaattia. Joihinkin yksiköihin 
laitettiin pihalle omat pienet kasvimaat. Eräskin ohjaaja 
kävi ryhmänsä kanssa hakemassa lantaa ja kuljetti kotti-
kärryillä kuormallisen omaan yksikköönsä läpi Mäntsälän 
keskustan. Se näky on jäänyt ikuisesti mieleen, Katriina ja 
Seija juttelevat hyväntuulisesti ja siirtyvät toistensa muisti-
kuvien siivittäminä vuosikymmenten taakse.

Vastuuta ja vaaroja
1980-luvulla ei puhuttu asiakkaista, vaan asukkaista. He 
olivat eri-ikäisiä yli 16-vuotiaita ja tulivat asuntoloihin sil-
loisista keskuslaitoksista, sairaaloista, vanhainkodeista 
tai kotoa ja selvisivät uudessa arjessa melko itsenäisesti. 
Arkipäivisin he kävivät työkeskuksessa. Vapaa-ajan ohjel-
maa oli ohjaajien vetämänä runsaasti. 

– Järjestimme diskoja ja reissasimme eri puolille Suo-
mea, laivallakin käytiin. Einontien urheilukentällä kävimme 
usein ja kaikenlaisissa peleissä ja kilpailuissa. Joskus kai-
holla mietin niitä aikoja, Seija huokaisee.

Toisaalta menneisyydestä nousee tilanteita myös kriit-

tisempään tarkasteluun, kun aina ei asianosaisilta kysytty, 
mitä he haluavat tehdä ja minne mennä. Reissuille lähdet-
tiin aina kaikki kerralla hyvin ohjelmoidusti.

– Ehkä siinä vielä opeteltiin, miten matkustaminen ryh-
mässä kehitysvammaisten kanssa onnistuu. Se oli niin 
uutta. Mutta oli hienoa, että reissattiin ja oltiin näkyvillä, 
koska siihen asti kehitysvammaisia ihmisiä oli lähestul-
koon piiloteltu laitoksissa, Katriina muotoilee.

Kehitysvammatyössä otettiin vasta ensiaskelia kohti 
nykyisenkaltaisia arvoja itsemääräämisoikeudesta. Pyrki-
mykset olivat hyviä, mutta vallankäytön elementitkin olivat 
läsnä. Seija toteaa, että asuntolat muotoutuivat alussa 
pitkälti sen mukaan, minkälaiseksi ohjaaja halusi yksik-
könsä luoda. 

– Silloin asukasta on saattanut johdatella rooliin, joka 
on ohjaajalle parhaiten sopinut. Vallankäytön suhteen on 
täytynyt olla itse tarkkana, aina.

– Perheetkään eivät olleet vielä niin aktiivisia tai tietoi-
sia läheistensä oikeuksista kuin tänä päivänä. Vanhem-
mat olivat tottuneet siihen, että lapsi oli ollut laitoksessa 
tai häntä oli pidetty kotona pitkälle aikuisikään. Asuntola 
oli siihen nähden uskomaton muutos. Perheet ikään kuin 
luovuttivat läheisensä asuntolaan ohjaajan huomaan, 
Katriina jatkaa.

Ohjaajiin luotettiin ja heillä oli valtava vastuu. Joskus 
tilanteet etenivät vaarallisiksi, joskus saattoi yöllä tulla 
hälytys asuntolasta, joskus oli samanaikaisesti lähdettävä 
viemään yhtä asukasta terveyskeskukseen ja toista Kel-
lokosken sairaalaan. 

– Olin yksin, mutta jotenkin siitä vaan selvisi. Ei voinut 
pelätä tai miettiä mennäkö vai ei. Toki tukena oli muita 
asuntolan ohjaajia, mutta ensimmäisen työkaverin omaan 
yksikkööni sain vasta 1980-luvun lopulla niin, ettei enää 
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tarvinnut tehdä vapaapäiviä sisään. Asukkaille se oli vai-
keampaa, sillä heidän tuli oppia, että tähän uuteenkin 
henkilöön voi luottaa eikä aina tarvitse odottaa minua 
paikalle, Katriina muistelee.

Samoihin aikoihin kuntainliitto alkoi rakentaa vaikeasti 
vammautuneille kolmen kiinteistön ryppäitä lähelle toi-
siaan. Näissä oli asuntolakohtaisesti aamu- ja iltavuoro-
lainen ja yhteisesti yövalvonta. Jossain vaiheessa asunto-
loissa oli myös välivuorolainen, mutta ei enää 1990-luvun 
laman ja säästötoimenpiteiden jälkeen. 

–  Minusta siinä kohtaa tapahtui suuri käänne. Lama 
itsessään vei kuitenkin eteenpäin, koska silloin jouduttiin 
tekemään yhteistyötä paljon enemmän kuin aikaisemmin 
ja rakentamaan yhdessä palveluita ryhmäkoteihin. Ohjaa-
jan tuli olla samalla sekä itsenäinen että yhteistyökykyi-
nen. Siinä joutui myös miettimään, mitä asiakkaat todella 
tarvitsevat, Katriina kertaa.

Henkeäsalpaavia hetkiä
1990-luku oli käänne henkilökohtaisesti myös Katrii-
nalle, sillä hän tarttui koulutusmahdollisuuteen ja siirtyi 
esimiestehtäviin, jotka veivät hänet uusiin haasteisiin ja 
uusille alueille ensin Orimattilaan ja sitten Järvenpäähän 
ja Keravalle. 

Seija sen sijaan jäi Mäntsälään ja tarttui tilaisuuteen 
vaihtaa tehtäväkentällä vapaa-ajanohjaajaksi. Näihin 
työvuosiin mahtuu useita palkitsevia hetkiä, etenkin 
urheilun parissa. Seijan ohjaama erityisryhmän lentopal-
lojoukkue voitti omassa sarjassaan jopa Suomen mes-
taruuden 1999.

Muistoihin on piirtynyt myös pyöräretki, joka vieläkin 
nostattaa hien pintaan. Ryhmä asiakkaita lähti kahden 
työntekijän kera polkien Mäntsälästä Porvooseen. Mat-
kalla välietappiin, Pornaisten yöpymispaikkaan, eräs 
17-vuotias nuorimies viiletti pitkässä alamäessä kärkeä 

Katriina Jormanainen (vas.) ja Seija Kanerva 
aloittivat työrupeamansa kuntayhtymällä 
vuonna 1982. Muistoja on runsain mitoin 
niin asumispalveluista, leiritoiminnasta kuin 
esimiestehtävistä. 

Seuraavalla sivulla on kuntayhtymän arkis-
tojen kätköistä poimittuja kuvamuistoja leiri-
elämästä vuosien varrelta.Kuva Tuula Lukić
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pitäneen Seijan ohi. 
– Hän vaan nosti jalat korkealle ylös polkimilta ja antoi 

mennä lasketellen, jarruttelematta. Ohi mennessään 
huusi, että en minä osaa jajjuttaa. Tuskan hiki otsalla seu-
rasin menoa, mutta onneksi siitä selvittiin hengissä. 

Lisäksi Seija järjesti kesä- ja talvileirejä. Ne olivat suo-
sittuja ja aina täynnä. Seija kiersi pitkin Uuttamaata, sel-
vitteli sopivia paikkoja, haastatteli leirityöntekijät ja hoiti 
muut käytännön järjestelyt. Kun Pukkilan kartano Kar-
jalohjalla tuli mukaan repertuaariin, leirejä kohdennettiin 
paljon sinne. Samoihin aikoihin etsittiin soveltuvia leiri-
paikkoja paljon apua tarvitseville, esimerkiksi kylpylöitä ja 
esteettömiä opistoja.

– Itse en niinkään ollut leireillä vaan leiriesimies vastasi 
paikan päällä, ja ammattilaiset, kuten musiikkiterapeutit, 
vastasivat kukin osaltaan sisällöstä. 

Yhden ikimuistoisen joululeirin hän on kuitenkin saanut 
viettää Karjalohjalla. 

– Emäntä loihti aivan upeat jouluruuat, kalaa savus-
tettiin pihamaalla olleessa savustuspöntössä. Ison tuvan 
nurkassa oli valtava kuusi, jonka koristelimme yhdessä 
leiriläisten kanssa. Joulusaunassakin kävimme, vaikka 
pakkanen paukkui niin, että lattiakaivot jäätyivät. Joulu-
pukin vierailu oli illan kohokohta ja sai riemun nousemaan 
korkeuksiin. Seuraavana aamuna kömmittiin aikaisin ylös 
pedeistämme joulukirkkoon. Sen joulun tunnelma on 
jäänyt mieleen. Olimme kuin iso perhe, leiriläisiä oli noin 
kaksikymmentä ja ohjaajat päälle, jokainen sai olla oma 
erityinen itsensä.

Leiritoiminta siirtyi sittemmin Uudenmaan Vammais-
palvelusäätiön hoidettavaksi ja Seija oli jälleen uuden 
edessä. Katriinan tavoin hänkin lähti esimieheksi, mutta 
Nurmijärvelle, ja opiskeli työn ohella sosionomiksi.



22      ETEVA

Seija Kanervan ohjaama erityisryhmän lentopallojoukkue voitti omassa sarjassaan 
Suomen mestaruuden 1999. Joukkueessa pelasivat Kari Virtanen, Lars Lindlöf, 
Niclas Maltuch, Samu Alander, Markku Purho, Jari Kumpulainen, Mikko Rautiai-
nen ja Markku Glad. Teksti ja kuva: Olavi Alander, Hyvinkään Sanomat 25.11.1999.
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toisistaan. Omalla työurallaan Katriina ja Seija nostavat-
kin raskaimmiksi vaiheiksi ne, kun esimieskentällä on 
myllertänyt ja monet kokeneet työkaverit ovat päättäneet 
lähteä. Tällainen vaihe oli erityisesti vuosina 2013–14 
Etevan organisaatiomuutoksen pyörteissä, jolloin aiem-
min pienempiä vastuualueita yhdistettiin ja perustettiin 
palvelupäälliköiden vakanssit entistä isommille alueille. 
Monet kokivat muutoksen epätarkoituksenmukaisena ja 
kuormittavana. Tuolloin myös Seija ja Katriina pysähtyivät 
miettimään tulevaa ja päätyivät vielä viimeisiksi työvuosik-
seen uusille urille: Seija oli hetken aikaa keskustoimistolla 
kehittämiskoordinaattorina ja sen jälkeen Hyvinkäällä asu-
mispalveluiden vastaavana ohjaajana, Katriina sosiaalioh-
jaajana Järvenpään toimipisteessä, jossa vastuualueen 
yhteistyökuntia olivat muun muassa Helsinki, Kerava ja 
Mäntsälä.

– Matkan varrella olen välillä kritisoinut kuntayhtymää 
paljonkin, mutta loppujen lopuksi olen myös saanut tehdä 
paljon. Ja on ollut niin tavattoman hyviä ihmisiä ympärillä! 
Yhteys toisiin ihmisiin on kantanut eteenpäin, Katriina tii-
vistää.

Henkilökohtaisten tehtävävaihdosten lisäksi molemmat 
nostavat esiin pitkällä aikajanalla tapahtuneen muutoksen 
asiakaskunnassa. Keskuslaitosten hajauttaminen toi vähi-
tellen eri yksiköihin myös vaikeavammaisia ja haastavia 
asiakkaita. Myös kehitysvammaisuuden käsite on muut-
tunut, eikä asiakkaalla välttämättä aina ole kehitysvam-
madiagnoosia vaan jokin muu erityistuen tarve, esimer-
kiksi autismin kirjo. Henkilökunnalta edellytetään siten jo 
paljon laajempaa ammatillista osaamista kuin 40 vuotta 
sitten, kun Katriinan ja Seijan työrupeama Uudenmaan 
alueen kuntayhtymässä alkoi. Jatkuva kouluttautuminen 
on siksikin ollut tärkeää.

Koulutuksen kautta uusiin tehtäviin
Seija ja Katriina ovat vahvistaneet osaamistaan useilla 
kuntayhtymän mahdollistamilla koulutuksilla. 

– Meitä motivoitiin koulutukseen jo ihan alusta lähtien. 
Esimieskoulutukseen lähdin, kun silloinen aluejohtaja 
Sinikka Männistö-Haili siihen kannusti. Minulle koulutus 
on antanut varmuutta ja uskoa siihen, mitä teen. Ei se val-
miita eväitä anna vaan valmiuksia toimia, Katriina pohtii.

Esimiestyössä on täytynyt opetella myös rohkeutta 
puuttua vaikeimpiinkin asioihin ja käsitellä niitä henkilö-
kunnan kanssa. 

– On pidettävä kirkkaana mielessä, mikä meidän 
perustehtävämme on ja keitä varten työtä tehdään. Nos-
tan nyt esiin vähän kuluneenkin sanan, kunnioittamisen, 
ja tarkoitan tällä niin asiakkaiden kuin työkavereiden kun-
nioittamista sekä itsekunnioitusta, Katriina toteaa.

– Myös perusrakenteiden on oltava kunnossa, kuten 
toimiva työvuorojärjestelmä, palaverit ja kaikki käytännöt, 
jotka vaikuttavat siihen, että tätä työtä voi tehdä, Seija 
jatkaa.

– Se on kuin palapeli, jota rakennetaan. Välillä kortti-
talo, joka kaatuu, Katriina kuvailee.

– Mutta aina kun kirkastetaan perustehtävä, rakenteet-
kin asettuvat oikein, Seija lisää.

Molemmat huomauttavat, että jotkin käytännöt pitkän 
ajan kuluessa ovat saattaneet olla niin sisäänrakennet-
tuina, että työyhteisössä on ryhdytty syvällisesti käsittele-
mään asioita, jotta perustehtävä toteutuu ja henkilökunta 
pääsee eteenpäin jumittuneesta tilanteesta. 

Esimiehen tehtäviin on läpi historian kuulunut rekry-
tointi, samalla kun koko alan haasteena on ollut houku-
tella töihin osaavia ja motivoituneita tekijöitä. 

Esimiehet ovat hakeneet vaikeissa tilanteissa tukea 
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Kehitysvammapsykiatrian yksiköt saavat alkunsa
2000-luvulla alettiin kehittää erityispalvelua henkilöille, 
joilla on sekä kehitysvammoja että psyykkisiä sairauksia 
tai käyttäytymisvaikeuksia. Palvelusta käytettiin aluksi 
termiä Hothat, joka tuli sanoista: hoitotyö haastavasti toi-
mivan asiakkaan tukena. Myöhemmin toiminta nimettiin 
osuvammin kehitysvammapsykiatrian palveluksi. Tavoit-
teena oli kehitysvammapsykiatriaan erikoistuneiden 
yksiköiden perustaminen kriisiavun tai pitkäaikaisemman 
kuntoutuksen varmistamiseksi.

Katriina Jormanainen oli ensimmäisen Hothat-tu-
kikeskuksen esimiehenä sen aloittaessa toimintansa 
Keravalla tammikuussa 2008. Hän oli tullut mukaan val-
mistelutiimiin edeltävänä vuotena.

– Silloin jo arvioimme, että kuntayhtymien yhdenty-
minen on tulossa, sillä osa tukikeskuksista oli Pääjärven 
puolella. Ja näinhän sitten kävi.

Alkuvaiheen Hothat-palvelu oli Uudenmaan erityispal-
velut -kuntayhtymän, Pääjärven kuntayhtymän ja Hel-
singin kaupungin yhteishanke. Käytännössä se yhdisti 
UEP:n ja Pääjärven asiantuntijapalvelut jo ennen varsi-
naista kuntayhtymien yhdistymistä. Se loi pohjan Etevan 
kehitysvammapsykiatriaan suuntautuville palveluille ja 
samalla sillä varmistettiin kitkaton yhteistyö psykiatrisen 
erikoissairaanhoidon kanssa Pääjärven laitoshajautuk-
sen loppuun saattamisen aikana. 

Projektia johti lääkäri Markku Lorentz, joka kertoi 
palvelutarpeista henkilöstölle suunnatussa Meidän leh-
dessä (1/2008) muun muassa, että kriisiytymistilanteita 
saattaa syntyä asumisyksiköissä, perheissä tai kehitys-
vammaisten henkilöiden omassa elämässä ja niihin voi 

liittyä voimakasta ahdistumista ja sairastumista. Vaikeat 
tilanteet voivat romahduttaa henkilön elämän ja ne voivat 
vaikuttaa ympäristöönkin vaarallisella tavalla. Siksi tarvi-
taan asiantuntevaa erityistukea.

Keravan tukikeskus sai ensimmäiset neljä asiakas-
taan 21.1.2008. Käytössä olivat lyhytaikaiset kriisi- ja 
tutkimuspaikat, mutta tilojen kalustaminen oli vielä osit-
tain kesken ja tavarantoimituksissa oli suurta vaihtelua. 
Kaikki oli mietittävä nuppineuloista isompiin kalusteisiin 
saakka, kuten Katriina tuolloin tilannetta kuvaili samai-
sessa lehdessä. Toiminta oli uutta ja erilaista ja edellytti 
vahvaa osaamista. Suurin osa asiakkaista oli haastavasti 
käyttäytyviä, mikä loi esimiehelle paineita löytää vaati-
mustason täyttävää henkilökuntaa. 

Keskuksessa työskenteli alkuvaiheessa 11 henkilöä. 
Henkilöstöä saatiin myöhemmin lisää siten, että kaikki 12 
asiakaspaikkaa voitiin ottaa käyttöön syksyllä. Samoissa 
tiloissa työskentelivät myös mm. psykologi ja psykotera-
peutti Asiantuntijapalvelut-yksiköstä. 

Pääjärven kuntayhtymän alueella jo aiemmin toimintansa 
aloittanut tutkimusyksikkö jakaantui kahtia ja näistä ryh-
mistä muodostuivat Hämeenlinnan ja Lahden kehitysvam-
mapsykiatrian yksiköiden perustat vuosina 2009 ja 2011. 

HUS:n ja Etevan välinen sopimus kehitysvammapsyki-
atrian lääketieteen palveluista tehtiin 2010. Seuraava mer-
kittävä yhteistyösopimus syntyi 2013, jolloin mukana oli-
vat lisäksi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä sekä 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Verkosto-
kumppaneina oli useita Etevan ryhmäkoteja eri puolilla 
toimialuetta. Verkostoyksiköissä erikoistuttiin mielenter-
veyden ja autismikirjon asiakkaiden ohjaamiseen.

Lähteet: Toimintakertomukset 2007–2014, Meidän lehti 1/2008, Oranssi Aika 2/2011 ja 4/2013, Katriina Jormanaisen haastattelu.
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Teos: Lilli Launonen, Syksymaisema haravoimassa 2014
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”Päälle meidän jengi! Valkopaitainen Porvoon Pedot käyn-
nistää hyökkäyksen oman maalin tasalta. Salibandypallo 
lähtee viuhahtaen pienikokoisen puolustajan mailasta 
ja pomppii kohti punapaitaisen Mäntsälän maalia. Juuri 
vaihdosta kentälle sännännyt Sakari Söderström, 32, saa 
maalivahdin torjunnasta pallon mailaansa, sutaisee – ja 
kas kummaa – reikäpallo heilauttaa verkkoa Mäntsälän 
maalivahdin takana! Maalivahti on myöhästynyt, ja Sakari 
repeää tuuletukseen…”

Uusimaa-lehdessä huhtikuussa 1998 julkaistussa 
jutussa Porvoon työkeskuksen joukkue kohtaa saliban-
dypelaajat Mäntsälästä. Sakari Söderström poseeraa 
kuvassa Montreal-lippiksessä mailan kera. Valkopaitai-
set Porvoon Pedot jäävät ottelussa punapaitojen jalkoi-
hin, kun Mäntsälän pitkät pojat lapioivat maalin toisensa 
jälkeen, mutta se ei tunnelmaa haittaa. Haastattelussa 

Sakari kertoo ajavansa polkupyörällä monta kilometriä 
päivässä, ainakin viikonloppuisin. 

Pyöräilystä hän pitää edelleen. Polkien pääsee kau-
pungin toiselta laidalta kätevästi keskustaan torikahveille.

Sakari on osunut paikallislehden toimittajien haasta-
teltavaksi usein – milloin Porvoon Lankatuvassa käsitöi-
den äärellä, milloin teatteriharjoituksissa tai taidenäyttelyn 
avajaisissa. Tätä historiikkia varten sovimme tapaamisen 
Etevan toimintakeskukseen. Sen yhteyteen avattiin tou-
kokuussa 2022 Kahvila-Galleria Keltainen Apina, jonka 
toiminnasta vastaavat Etevan Duunarit - tuetun työllisty-
misen ryhmä. Sakarilla on siellä työvuoro.

Työn touhussa
Kun salibandyssä otettiin mittaa, oli Sakari ollut asumis-
palveluiden asiakas Porvoossa vasta parin vuoden ajan. 

”Iloitsen elämästä”
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Nuoruusvuodet hän oli asunut Epoon kylässä reilun kym-
menen kilometrin päässä Porvoon keskustasta. Kotita-
losta muistuu ensimmäisenä mieleen väri – keltainen. 

– Siitähän voisi maalata vaikka taulun, hän innostuu. 
Talo on jo purettu, mutta muistikuvat ovat tallessa. Aja-

tus lapsuudenkodin ikuistamisesta kankaalle saa tämän 
taidokkaan siveltimenkäyttäjän inspiraation heti sytty-
mään. Kypsyttelyvaiheessa on muitakin teoksia ja muu-
tama tilaustyökin pitäisi saada valmiiksi.

Taide on tällä hetkellä Sakarin rakkain harrastus. 
Lisäksi hän on aina tehnyt mielellään käsitöitä, jo silloin, 
kun Porvoon toimintakeskuksen tekstiiliosasto tuli tunne-
tuksi nimellä Lankatupa. Värikkäät poppanaliinat syntyvät 
kangaspuilla, ja ompelukoneella Sakari surauttaa kasseja 
myyntiin Keltaiseen Apinaan. 

– Käsityö on kiireetöntä. Siinä saa rauhassa miettiä, 
mitä tehdä ja minkälaisia lankoja laittaa. Ohjaajat auttavat, 
stressiä ei ole. 

Työpäivät alkavat yhdeksältä ja päättyvät puoli kol-
melta. Keltaisessa Apinassa Sakarin työvuoroon kuuluu 
myymälän ja gallerian hoidon ohella muun muassa kah-
vinkeitto. Lisäksi hän on kerran viikossa töissä Etevan 
ruokalassa, jonne toimintakeskuksen väki kokoontuu 
syömään. 

Keittiötöissä Sakari on mielellään, on valmistunut-
kin Hämeenlinnan Perttulan erityisammattikoulusta 
keittiöapulaiseksi. Työkokemusta on tullut kerrytettyä 
monissa porvoolaisravintoloissa.

– Ripakassa, Karhukoplassa ja Kortteli-Ässässä, 
Sakari luettelee avotyöpaikkojaan. 

– Kerran meni sormi raastinkoneessa ja sain viisi tikkiä, 
hän muistelee yllättävää tapahtumaa, joka johti sairaus-
lomalle.

Sakari on ollut myös avustajana päiväkodissa ja vai-
keavammaisten asumisyksikössä. Hän ottaa tehtävän 
kuin tehtävän mieluusti hoidettavakseen, mutta keittiössä 
mukavinta on tiskaaminen. 

Kodin rauhassa
Tämä vuosi on ollut työntäyteinen. Keväällä Sakari oli 
mukana kehitysvammaisten teatteriesityksessä Hannu 
ja Kerttu Porvoon Teatterilla. Samalla hän valmisteli teok-
siaan taidenäyttelyyn, joka oli kesällä esillä Keltaisessa 
Apinassa. Kyseessä oli erityistä tukea tarvitsevien, Atelje 
Eivor ry:n taiteilijoiden yhteisnäyttely, eikä se suinkaan 
ollut Sakarin ensimmäinen.

– Taide on terapiaa, se rauhoittaa minua, hän luonnehtii. 
Hankintalistalla on nyt oma maalausteline. Sille on 

paikka omalla parvekkeella, josta avautuu näkymä met-
sään. Maisemakin rauhoittaa, aivan kuten lapsena Epoon 
metsissä samoilu, ja Sakari suunnittelee maalaavansa 
maisemataulun lähimetsästä parvekkeellaan istuen.

Porvoon Kevätkummussa sijaitseva asunto on yksiö. 
Saman talon alakerrassa on Etevan ryhmäkoti kolmelle 
asiakkaalle, ja Sakari saa sieltä ohjaajilta tarvittaessa 
tukea. Ohjaajat käyvät päivittäin myös hänen luonaan. 
Kerran viikossa on kotipäivä, jolloin tehdään yhdessä 
ohjaan kanssa ruokaa, leivotaan tai siivotaan.

Sotauutiset Ukrainasta ovat tuntuneet raskailta, mutta 
ohjaajien kanssa on siitäkin voinut keskustella. 

– Tykkään elää rauhassa, iloitsen elämästä, hän pohtii 
suurten kysymysten äärellä. 

Sakari käy ryhmäkodissa lukemassa tabletilta paikal-
lislehdet. Samalla voi jutustella ohjaajan kanssa ja pelata 
vaikka tietokoneella. Tulevaisuuden näkymissä hänkin 
saattaa muuttaa ryhmäkotiin, kun ikää tulee enemmän.
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Ihmissuhteiden ihmeellinen verkosto
Sakari Söderströmin ala- ja yläkouluajoista on jo niin 
kauan, että muistot ovat haalenneet, mutta Porvoon kes-
kuskoulun apuluokan opettaja Esko Mielikäinen on jäänyt 
mieleen. 

– Sain lahjaksi pulpetin, kun pääsin kymppiluokalta, 
Sakari virnistää ja paljastaa, ettei ollut kovin hyvä mate-
matiikassa ja että joku koulukavereista oli tehnyt hänen 
läksynsä.  

Hän muistaa myös harjaantumiskoulun opettajan Pertti 
Rajalan, vaikkei itse käynyt kyseistä koulua. He tutustui-
vat kauan sitten Porvoon seudun Kehitysvammaisten 
Tuki ry:n toiminnassa, johon Sakari on osallistunut jo vuo-
sikymmeniä. Ja kuinka ollakaan, juuri kun katselemme 
vanhoja lehtiartikkeleita harjaantumiskoulusta, tupsahtaa 
Keltaiseen Apinaan tukiyhdistyksen tilaisuuksista toinen 
tuttu, Marja Wilén. Yllättävä tapaaminen täyttää kahvilan 
iloisella puheenporinalla ja muistot koulustakin saavat 
lisämausteita, sillä Marja aloitti työt 1979 Porvoon har-
jaantumiskoululla, joka oli 1985 asti kuntainliiton vastuulla.

Työhaastattelu oli ikimuistoinen.
– Olin ollut kesätöissä Kehitysvammatuki 57 ry:n tuki-

kodissa Ilolassa. Kun se päättyi, menin työvoimatoimis-
toon ja sain kuulla, että harjaantumiskoululla oli avoinna 
koulunkäyntiavustajan paikka. Kävelin saman tien toi-
mistolta mäen alas koululle, jossa Pertti Rajala oli juuri 
seitsemän oppilaan kanssa. Työhaastattelu sisälsi yhden 
kysymyksen: Voitko jäädä heti? Ja minä jäin. 

Osa kehitysvammaisista, kuten Sakari, osallistui jo 
ennen 1985 koululain muutosta niin sanottuun mukautet-
tuun opetukseen peruskoulun apuluokilla. 

– Se on ollut silloinkin vähän veteen piirretty viiva, min-
kälaisin edellytyksin apuluokalle on menty. Lukutaito on 

Sakari Söderström on taitava siveltimenkäyttäjä. 
Luonto on yksi monista taiteilijan inspiraation lähteistä.

Kuva Tuula Lukić
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ollut yksi tärkeä edellytys. Harjaantumiskoulu oli portti 
eteenpäin, jos oli edellytyksiä pärjätä seuraavalla asteella, 
mutta toisinaan mukautetusta opetuksesta siirtyi lapsia 
myös harjaantumiskouluun.

Marja ryhtyi 1980-luvulla myös perhehoitajaksi. Hänen 
kotinsa oli tilapäishoitopaikka kehitysvammaisille lapsille, 
pääosin kouluikäisille. Perhehoidon tarkoituksena on ollut 
mahdollistaa vanhemmille vapaata ja lepoaikaa. Lapset 
tulivat Marjan kotiin hoitoon yleensä kerran kuussa vii-
konlopuksi ja kesäisin pidemmäksikin aikaa, viikoksi tai 
kahdeksi. 

– Perheille se oli iso juttu, koska tuolloin ei ollut vielä 
nykyisiä tilapäisyksikköjä, jollainen Etevallakin on nyt täällä 
Porvoossa. Kaikilla ei myöskään ollut mummolaa tai sinne 
lähtivät yökylään vain muut sisarukset. On ollut hienoa 

voida tarjota kehitysvammaisellekin lapselle kyläpaikka. 
Myös omien lasteni ja lähipiirin ajatusmaailma muuttui. Se 
oli elämänmakuista työtä, kuvailee Marja Wilén, joka sit-
temmin on tehnyt monipuolisen uran muissa kehitysvam-
ma-alan organisaatioissa. 

Työn antina ovat olleet pitkäaikaiset, välittömät ja läm-
pimät ihmissuhteet, jollaiseksi tuttavuus Sakari Söderströ-
minkin kanssa on muotoutunut.

Marja Wilén piipahti Keltaisessa Apinassa kahvittelemassa taiteen äärellä ja tervehtimässä tuttuja.

Kuva Tuula Lukić
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Harjaantumiskoulut
Kuntainliiton ensimmäinen harjaantumiskoulu 
aloitti vuonna 1975 Orimattilassa kahdeksalla 
oppilaalla. Opetusaineina olivat äidinkieli, mate-
matiikka, orientoitumisaineet ja ilmaisuaineet. 
Koulujen määrä vakiintui Uudellamaalla 10:een, 
ja koululain muutoksen aikaan oppilaita oli 
näissä yhteensä noin 150.

Koululain muutos siirsi 1.8.1985 päävas-
tuun kehitysvammaisten lasten opetuksesta 
kuntien koulutoimelle. Erityishuollon tehtäväksi 
jäi vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisten har-
jaantumisopetus, jota jatkossa järjestettiin 
Järvenpään, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon 
opetusyksiköissä. Näissä opetusta sai pää-
sääntöisesti yhteensä 25–30 oppilasta. 

Ainoastaan Järvenpään Isokydön koulu 
jatkoi vaikeimmin kehitysvammaisten lasten 
opetusta 1997 jälkeen. Ohjaaja Asta Päivinen 
huomioitiin Suomen valkoisen ruusun ritarikun-
nan ensimmäisen luokan mitalilla 2003 kiitok-
sena vaikeimmin vammaisten parissa tehdystä 
pitkäaikaisesta työstä. Koulu tunnettiin tasok-
kaana, perheystävällisenä vaihtoehtona, joka 
tarvittaessa järjesti myös oppilaiden iltapäivä- 
ja loma-aikojen päivähoidon. Sen opetus siirtyi 
Järvenpään kaupungin vastuulle 1.8.2008.
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1846
Carl Oskar Malm perusti Porvooseen Suomen ensim-
mäisen erityiskoulun, yksityisen ruotsinkielisen kuuro-
mykkäkoulun. Hän toi myös viittomakielen Suomeen.
1865
Uno Cygnaeus perusti Helsinkiin Suomen ensimmäi-
sen sokeainkoulun, Blindskolan i Helsingfors. Koulun 
opettajana toimi Mathilda Linsén, joka Cygnaeuksen 
tavoin teki laajan opintomatkan alan oppilaitoksiin 
Euroopassa.
1877 
Fredrik Knut Lundberg perusti yksityisen koulun kehi-
tysvammaisille Pietarsaareen. 
1890 
Edvin ja Emma Hedmanin ”tylsämielisten kasvatus-
laitos” aloitti Helsingissä, siirtyi seuraavana vuonna 
Perttulan tilalle Vanajaan.  
Raajarikkoisten työkoulu sai alkunsa Helsingissä.
1892 
Asetus aistivialliskouluista: kuurojen ja sokeiden ope-
tus valtion tehtäväksi.
Vuosisadan vaihde  
Ensimmäisiä erityisluokkia ja apukouluja perustettiin 
”heikkolahjaisille” Helsinkiin, Turkuun ja Vaasaan.

1921 
Laki yleisestä oppivelvollisuudesta koski 7–13-vuoti-
aita, myös ”aistiviallisia” mutta ei ”tylsämielisiä” lapsia.
1934 
Vammaisten lasten koulujen ylläpito tuli valtio tehtä-
väksi.
1957 ja -58 
Kansakoululakien muutokset paransivat erityisope-
tuksen asemaa.
1977 
Kehitysvammalain myötä kehitysvammaisten lasten 
opetuksesta tuli sosiaalihuollon hallinnoimaa. Ope-
tuksesta käytettiin nimitystä harjaantumisopetus ja 
kouluista nimeä harjaantumiskoulu. Opetus tapahtui 
kehitysvammahuollon ja erityishuoltopiirien toimesta. 
1985 
Peruskoululaki tuli voimaan ja lievästi ja keskiastei-
sesti kehitysvammaisten lasten opetus siirtyi sosiaali-
toimelta koulutoimen tehtäväksi.
1997 
Peruskoululain muutoksessa myös vaikeimmin kehi-
tysvammaisten lasten opetus siirrettiin sosiaalitoimen 
vastuulta koulutoimelle.

Erityisopetuksen vaiheita

Lähteet: Karl-Gustaf Jossfolk: Bildning för alla. Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, Helsingfors 2001. Ilkka Merimaa: Koulu 
ja menneisyys. Journal.fi  2010. Ilmo Paananen: Vammaishuollon vaiheista Suomessa. Nuorten Ystävät 1/2003.  

1800-luvun humanismi, filantropia, valistus ja saksalainen pietismi loivat aatteellisen pohjan erityis-
laitosten perustamiselle kuuromykkien, sokeiden ja kehitysvammaisten lasten opetusta ja kasva-
tusta varten. Suomessa asiaa alkoi ajaa Carl Henrik Alopaeus, vuonna 1860 Turkuun perustetun 
kuurojen opiston johtaja, myöhemmin Porvoon piispa.
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sijoitusten valmistelu yhteistyössä Etevan sosiaalityön 
kanssa. 

Anna Lindqvist on yksi Etevan kolmesta perhehoidon 
ohjaajasta, vastuualueenaan Länsi-Uusimaa ja työpis-
teenään Karkkila. Hän on ollut kuntayhtymän palveluk-
sessa vuodesta 2001, ensin viitisen vuotta päivätöissä 
ryhmäkodissa ohjaajana, sen jälkeen 2,5 vuotta pelkäs-
tään yöohjaajana, kunnes 2009 aloitti perhehoidon sosi-
aaliohjaajana. Nimikemuutos perhehoidon ohjaajaksi 
tapahtui 2012.

– Aikaisemmin hoidimme samoja tehtäviä kuin nykyiset 
sosiaaliohjaajat. Meillä oli kaikki perhehoidon asiakkaat, 
mutta heidän osaltaan teimme myös Etevaan liittyvän 
palveluohjauksen ja kuntayhteistyön. Aikaa keskittyä per-
hehoitoon oli silloin vähemmän. 

Inhimillisyys ja yksilöllisyys ovat viitoittaneet kuntayhtymän 
palveluiden kehittämistä alusta alkaen. Erityisen ainutlaa-
tuisina nämä arvot toteutuvat pitkäaikaisessa perhehoi-
dossa, huolella ja rakkaudella vaalitussa helmessä, joka 
ei hohda huomion keskipisteenä eikä nouse esiin suurilla 
volyymeillä. Monelle etevalaisellekin tämä saattaa olla 
muita tuntemattomampi palvelu.

Pitkäaikaisia perhekoteja on Etevan toiminnan loppuvai-
heissa syksyllä 2022 kaikkiaan 15 ja näihin on sijoittunut 28 
asiakasta. Kodeissa ei puhuta asiakkaista vaan asukkaista 
ja perheenjäsenistä. Ja vaikka perhehoitajat ovat julkisessa 
tehtävässä, he ovat myös perheenäitejä ja -isiä.

Perhehoitajan yhteyshenkilö Etevassa on perhehoi-
don ohjaaja, jonka työnkuvaan kuuluu perhehoitajien tuki, 
ohjaus ja neuvonta, ennakkovalmennukset sekä uusien 

Hyvää elämää perhehoidossa
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Perhehoitoyksiköissä on vuosien mittaan tehty valta-
vasti kehittämistyötä ja panostettu suunnitelmallisuuteen 
ja toimiviin prosesseihin. Valitettavasti Annakin havaitsee 
työssään valtakunnallisen trendin: perhehoitajien määrä 
laskee. 

– Pitkään toimineita perhehoitajia on jäänyt paljon eläk-
keelle. Uusiakin on onneksi tullut, mutta aina ei ennakko-
valmennuksiin löydy osallistujia. Olemme yrittäneet pohtia 
syitä. Itse arvostan perhehoitoa, mistä varmaan kertoo 
sekin, että olen tätä jo näin kauan tehnyt. 

Paras rekrytointikeino on ollut puskaradio, sillä usein 
perhehoitajiksi hakeutuu sellaisia, joiden lähipiirissä on 
kehitysvammaisia henkilöitä tai he tuntevat entuudestaan 
jonkun perhehoitajan. Asiaa on saatettu harkita vuosia. 

– Hetken mielijohteesta tehtävään ei ryhdytä. Kaikilla 
ei ole aiempaa kokemusta, mutta tietenkin pyrimme tur-
vaamaan pysyvyyden valmistelemalla sijoitukset hyvin. 
Olemme luoneet sosiaalityön kanssa erittäin hyvät pro-
sessit, eli sijoitusten katkeamisia tuskin koskaan tulee 
siksi, etteikö tietoa olisi tarpeeksi. Tunnemme myös kodit 
hyvin ja osaamme ajatella, minkälainen asiakas mihinkin 
kotiin sopii. 

Sitoutunutta työtä
Lapset sijoittuvat pitkäaikaiseen perhehoitoon nykyään 
pääosin lastensuojelun kautta, mikä on jo lainkin mukaan 
ensisijainen vaihtoehto. Taustalla saattaa olla rankkojakin 
kokemuksia. 

Pitkäaikaisessa perhehoidossa on myös aikuisia, joi-
den on todettu erityisesti hyötyvän pienestä ja rauhalli-
sesta yhteisöstä sekä pysyvistä ihmissuhteista. Osa on 
siirtynyt perhehoitoon Etevan ryhmäkodeista. 

Perhehoito käynnistettiin kuntainliiton toimintana 
1979, jolloin Rinnekodista sijoitettiin yhteen perheeseen 
kaksi kehitysvammaista tyttöä. 

Perhehoidon tarkoituksena on ollut kehitysvammaisten 
lasten, nuorten ja myös aikuisten sijoittaminen yksityisiin 
perheisiin ja siten antaa heille mahdollisuus normaaliin 
kasvuympäristöön ja ihmissuhteisiin. Jatkuvan perhehoi-
don lisäksi on järjestetty lyhytaikaista perhehoitoa. 

Perhehoitopaikkojen määrä nousi merkittävästi vuo-
sien saatossa. Esimerkiksi 1997 perhehoitokoteja oli 
Uudenmaan alueella jo yli 300, näistä suurimmassa 
osassa asiakkaat kävivät lyhytaikaisilla hoitojaksoilla.

Perhehoidon toteutus keskitettiin ja uudelleen orga-
nisoitiin 2002–2004. Perheiden kanssa työskennelleet, 
kuntayhtymän alueen avohuollon työntekijät tiimiytyivät 
muun muassa koordinoinnin tehostamiseksi. Vuoden 
2004 lopulla vakituisessa hoidossa oli 52 asiakasta 33 
perhehoitokodissa. Lyhytaikaisilla hoitojaksoilla oli ollut 
yli 200 asiakasta 90 perhehoitokodissa. 

Vuonna 2011 uudistamista jatkettiin perhehoidon 
rakenteiden selkiyttämiseksi ja toiminnan tehostami-
seksi. Perhehoitoyksikön vastuulle tuli perhehoitolain 
mukainen toiminta eli perhehoitajien tukeminen ja per-
hehoitokotien rekrytoiminen. Kuntayhtymän sosiaali-
työn vastuulle tuli kunta- ja asiakasyhteistyö. Samalla 
Etevan sisäinen yhteistyö tiivistyi ja asiakkaiden saama 
palvelun laatu ja hoidon pysyvyys paranivat. Ensimmäi-
nen erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden perhe-
hoitajuuteen valmentava KeVa Kehitysvammaisten per-
hehoidon ennakkovalmennus käynnistyi Etevan omana 
toimintana vuonna 2012.
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ovat asianmukaiset ja turvalliset. 
Pitkäaikaiseksi perhehoitajaksi aikovalle menettely on 

vähän pidempi. Siihen kuuluu lisäksi prosessimuotoinen 
21 tunnin ennakkovalmennus. Näitä ennakkovalmennuk-
sia Anna on vuosien varrella pitänyt useita. Perhehoidon 
ohjaajana hän on säännöllisesti yhteydessä perhehoita-
jiin ja tapaa heitä heidän kotonaan, Etevan järjestämissä 
tapahtumissa tai kehittämispäivillä. Tapaamiset ovat tär-
keitä myös perhehoitajille, joilla ei ole arjessa työyhteisöä. 
Anna kannustaa hoitajia myös verkostoitumaan keske-
nään.

Ikimuistoisia hetkiä on niitäkin kertynyt runsaasti, ja 
etenkin mieleen ovat jääneet monet hyvin valmistellut sijoi-
tukset, joiden lopputuloksena asiakas voi hyvin ja luotta-
mus kaikkien osallisten kesken on päässyt rakentumaan.  

– Luottamus syntyy ajan kanssa perhehoitajien ja bio-
vanhempien välillä. Kun luottamus ja molemminpuolinen 
kunnioitus on saavutettu, toimivat perhehoitajat ja van-
hemmat kasvatuskumppaneina ja lapsella on kaksi per-
hettä, joihin molempiin hänellä on lupa olla kiintynyt.

Perhehoitajan yksi tärkeimpiä tehtäviä on tukea sijoite-
tun henkilön perhesuhteita ja yhteyksiä sukuun. Helppoa 
se ei aina ole, joten taito kohdata ihminen ihmisenä on 
ensiarvoista.

– Kun vaikeita tilanteita tulee esimerkiksi lähiomaisen 
kanssa, on minun tehtäväni perhehoidon ohjaajana tukea 
perhehoitajaa ja luoda uskoa siihen, että luottamus ajan 
kanssa syntyy, Anna kertoo.

Perhehoitajilta edellytetään pitkäjänteisyyttä, sitou-
tumista ja yhteistyökykyä. Muita yhteisiä ominaisuuksia 
onkin jo vaikeampi listata, sillä joukossa on monenlaisia 
ihmisiä ja koteja. Jokaisen perhehoitajan on kuitenkin 
varmistettava kodissaan asuvalle kehitysvammaiselle lap-
selle, nuorelle tai aikuiselle hyvän elämän toteutuminen. 
Hoidossa olevan kehitystä ja toimintakykyä on tuettava 
voimavaralähtöisesti.

– Uskallan kyllä sanoa, että meidän perhehoitajamme 
ovat sitoutuneita tehtäväänsä. Arvostan heitä, heidän työ-
tään, lämpöä ja ammattitaitoa ja etenkin palvelun laatua, 
Anna sanoo.

Luottamus rakentuu 
Yleensä prosessi perhehoitajaksi lähtee liikkeelle alku-
haastattelusta. Sen jälkeen perhehoidon ohjaaja lähet-
tää hakijalle perhehoidon informatiivisen ”aloituspa-
ketin”, joka sisältää täytettävän perustietolomakkeen. 
Kunnalta pyydetään lausunto siitä, onko tiedossa 
esteitä henkilön toimimiselle perhehoitajana, ja jos 
työskentelee alle 18-vuotiaiden kanssa, tarvitaan myös 
rikosrekisteriote. Perhehoidon ohjaaja ja perhehoidon 
palvelupäällikkö tekevät vielä kotikäynnin, jolloin tutus-
tutaan ja käydään toimintaa läpi ja katsotaan, että tilat 



ETEVA      37

Lyhytaikaishoito

Perhehoitoa on ollut saatavilla myös lyhytaikaisiin tarpeisiin useissa kunnissa eri puolilla Etevan toi-
minta-aluetta. Palveluita on järjestetty paikkakuntakohtaisesti lapsille, nuorille tai aikuisille arkisin ja/
tai viikonloppuisin. Syksyllä 2022 lyhytaikaisia perhekoteja on 85. 

Lisäksi Etevalla on lyhytaikaishoidon yksiköitä:
• Tikkarelli Järvenpäässä
• Kotola Hyvinkäällä
• Touhula Lohjalla
• Päivänsäde Porvoossa
• Lilliputti ja Peuhula Vihdissä

Kokeneet perhehoidon työntekijät, perhehoidon ohjaaja Anna Lindqvist (oik.) ja perhehoi-
taja Maaret Terävä,  vaihtavat ajatuksia Etevan Karkkilan yksikössä.
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Lasten päivähoito
Lasten päivähoito pyrittiin alusta alkaen järjestämään 
normaalipalveluiden puitteissa tai perustamalla kuntien 
päiväkotien yhteyteen erityispäiväkoteja. 

Kuntainliiton ylläpitämä alle kouluikäisille kehitysvam-
maisille lapsille tarkoitettu päiväkeskus aloitti toimin-
tansa Järvenpäässä 1975. Se toimi samassa raken-
nuksessa kaupungin Lampipuiston päiväkodin kanssa. 
Hoitopaikkoja oli 12. Vielä vuonna 1984 Järvenpään 
päiväkeskuksessa oli paikkoja kahdeksan ja henkilö-
kuntaa kaksi. Seuraavana vuonna sitä ei enää näy toi-
mintakertomuksissa.

Hyvinkäällä kuntainliiton ylläpitämä päiväkeskus jär-
jesti vuonna 1982 päivähoitoa niille alle kouluikäisille 
lapsille, joille se ei ollut tarkoituksenmukaista päiväko-
deissa tai perhepäivähoitona. Päiväkeskus oli muodos-
tettu Hyvinkään harjaantumiskoulun alle kouluikäisten 
ryhmästä. Seuraavana vuonna se jo siirtyi Hyvinkään 
kaupungille Vehkojan päiväkodin erityisosastoksi.  

Harjaantumiskouluissakin annettiin opetusta ja päivä-
hoitoa alle kouluikäisille lapsille. Pääosin tehtiin kuiten-
kin yhteistyötä normaalien päiväkotien kanssa muun-
maussa antamalla asiantuntija-apua kehitysvammaisen 
lapsen hoidon ja kasvatuksen suunnittelussa. Pienten 
lasten osalta päivähoito toteutettiin usein perhepäivä-
hoitona. Avohuollon ohjaajat puolestaan huolehtivat 
päivähoidon ulkopuolella olevien lasten varhaiskuntou-
tuksesta ja tukivat vanhempia kasvatustehtävässään. 

Jo 1980-luvulla kuntainliiton alle kouluikäisten lasten 
palveluissa painopiste siirtyi yhä enemmän perhepalve-
luihin sekä vakituiseen ja tilapäiseen perhehoitoon. 

2000-luvulla perhepalveluita on kehitetty mm. käyn-
nistämällä lyhytaikaishoidon yksiköitä.
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Vanhan Kotitalousopiston entisessä seimirakennuksessa 
Orimattilan kirkonkylässä aloitti 1975 toimintansa Etevan 
historian ensimmäinen työkeskus. Niin sanotut suoja-
työntekijät, kuudesta kahteentoista henkeä päivittäin, 
ahersivat siellä alihankintatöiden parissa pääasiassa ruu-
veja, nauloja ja heloja pussittaen. Samassa yhteydessä 
olleen harjaantumiskoulun oppilailla oli myös mahdolli-
suus saada tällä tavoin työnopetusta. 

Työkeskus perustettiin tekeillä olleen valtakunnalli-
sen suojatyölain kokeilujaksolla. Silloisella Uudenmaan 
vajaamielishuoltopiirin kuntainliitolla oli suunnitelmissa 
perustaa yhteinen suojatyökeskus Keravalle, mutta kun 
lain voimaantulo siirtyi, panostettiin pienempiin yksiköihin 
eri puolilla toiminta-aluetta. Kaunismäen johtava ohjaaja 
Markku Tolmunen etsi aktiivisesti yrityksiä, jotka olivat 

halukkaita ottamaan kehitysvammaisia henkilöitä töihin 
tai antamaan alihankintatöitä suojatyöpaikkoihin. Vuoden 
1975 lopussa hänellä oli käytettävissään noin sadan yri-
tyksen tiedot.

Sittemmin suojatyö ja erityisesti alihankintatyö osana 
kehitysvammahuoltoa on herättänyt runsaasti keskuste-
lua. Käsitteissäkin on tapahtunut muutoksia. Sanastoon 
kuuluvat tänä päivä muun muassa työhönvalmennus, 
tuettu työ, työtoiminta ja tuettu työtoiminta. 

Tekijälle palkka
Karkkilassa sijaitsi yksi kuntainliiton kolmestatoista työkes-
kuksesta, kun Era Koivumäki aloitti siellä ohjaajana vuonna 
1991. Era oli ollut kehitysvamma-alalla 1970-luvulta alkaen 
ja Karkkilaan hän tuli Rinnekodista Espoosta.

Tehoja 110 prosenttia
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Muutaman vuoden kuluttua, 1995, aloitti oman pol-
kunsa Uudenmaan erityishuoltopiirissä myös Marja Rees, 
mutta asumispalveluiden puolella Raaseporissa. Hänkin 
oli jo ehtinyt kerryttää työkokemusta muualla keskuslai-
toksissa. 

Molemmat ovat edenneet palvelupäälliköiksi ja molem-
milla on nykyisessä Etevan organisaatiossa vastuualuei-
naan sekä asuminen että päiväaikainen toiminta, johon 
työtoimintakin lukeutuu. Marjan toimipisteenä on Raase-
pori ja Eran Espoo. Era vastaa myös koko Etevan alueen 
työhönvalmennuksesta. 

– Kun aikanaan aloitin, puhuttiin työkeskuksista. Myö-
hemmin nimet vaihtuivat, ja se on hyvä, sillä työkeskus 
kuulostaa ihan pakkotyöpaikalta, mitä se tavallaan olikin, 
Era aloittaa.

Työtoimintaa oli pienessä mittakaavassa harjoitettu 
myös Rinnekodissa, jossa hyväkuntoisimmat olivat aut-
taneet osastoilla. 

– Heitä kutsuttiin hoitomuurahaisiksi ja he olivat hyviä 
työntekijöitä. Muurahaisethan ovat kovia painamaan duu-
nia. Se oli avotyön kaltaista palkatonta työtä, Era kertoo.

Avotyö on tuettua työtoimintaa, josta Eteva maksaa 
tekijälle työosuusrahaa. Kehitysvammaisten etujärjestöt 
ovat jo pitkään ajaneet avotyöntekijöille palkkaa, ja Era on 
tässä samaa mieltä. 

– Tekijälle kuuluisi oikeutetusti palkka. Eteva teki aikai-
semmin pitkiäkin avotyösopimuksia, jopa kymmeneksi 
vuodeksi tai enemmän. Se oli sen ajan toimintatapa ja 
hyvä sellainen. Nykyään Etevalla on malli, jossa harjoit-
telujakso on enimmillään kuusi kuukautta, ja jos se ei johda 
työsuhteeseen, niin sitten etsimme tekijälle toisen työpaikan.

Aikanaan suosituissa alihankintatöissä ei myöskään 
ole ollut sen enempää palkkaa kuin työsuhdetta. Niiden 

Tiia Lehto ja Mikko Levänen Espoon päiväaikaisen toiminnan yksi-
köstä valmiina ahkeroimaan. Keskellä työhönvalmennusyksikön pal-
velupäällikkö Era Koivumäki.

Kuva: Satu Törnroos
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tarjonta on hiipunut reippaasti 1990-luvun tilanteesta, ja 
Eran mielestä ne tulisi työtoimintana Etevassa lopettaa 
kokonaan.

– Olen puhunut siitä jo pitkään. Alihankintatyö on sitä, 
että pakataan pientä tarviketta tai askarrellaan jotain val-
mistetta yrityksille, jotka myyvät sitä eteenpäin. Se on 
ihan kivaa ja sillä pystyy meidän asiakkaitamme hyvin 
aktivoimaan ja asiakkaatkin tykkäävät siitä, mutta se ei 
johda mihinkään. Se ei edistä työllistymistä.

Sisällöt muuttuvat ajassa
Työtoiminnan sisältö on vaihdellut paikkakunnittain ja 
myös päällikön näkemysten mukaisesti.

– Joskus 1990-2000-luvulla lanseerattiin sellainen 
termi kuin Villi länsi, kun olimme niin kaukana Mäntsälän 
hallinnosta. Saimme tehdä omiakin ratkaisuja. Muistan, 
että joskus jopa lauantaisin saatettiin tehdä risusavotta-
talkoita tai alihankintaa, että saatiin kerättyä tukiyhdistyk-
sen kanssa yhdessä matkakassaa. Siten pääsimme pari 
kertaa etelänmatkalle. Tänä päivänä se ei olisi mahdol-
lista, Marja kertoo.

Toiminnan sisältöön on vaikuttanut myös henkilökun-
nan osaaminen. Koulutusvaatimuksetkin ovat muuttu-
neet.

– Aikaisemmin sosiaali- ja terveydenhoitoalan koulutus 
ei ollut niin ehdoton kuin nykyään. Ohjaajana saattoi olla 
myös käsityöläinen tai artesaani, joten henkilöstörakenne 
oli monipuolisempi. Tänä päivänä ehkä yhdenmukais-
tetaan liikaa ja siinä mielessä haikailen vähän vanhoja 
aikoja, Marja pohtii.

Merkittävin muutos liittyy kuitenkin asiakkaiden toi-
veiden huomioimiseen. Kuten Era toteaa, osallisuutta 

Talkoilla ja alihankintatöillä saatiin kerättyä tukiyhdistyksen kanssa 
matkakassaa. Marja Rees (edessä) oli mukana Rhodoksella 1997.
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tukevassa tai työtoiminnassa mukana olevat nykyiset asi-
akkaat eivät entisaikoina olisi välttämättä olleet missään 
toiminnassa, varsinkaan laitoksissa, joissa ainoastaan 
itsenäisimmät saivat osallistua. 

– Nyt kaikille tulee antaa mahdollisuus osoittaa omat 
tarpeensa ja kertoa itse, mitä mieluiten tekevät, Era tar-
kentaa ja arvioi, että suurin muutos on tapahtunut asiak-
kaiden kokemusmaailmassa, sen avartumisessa. 

– Meillä Espoossa päiväaikainen toiminta on liikkuvaa 
ja sellaiseksi alun alkaen perustettu, eli meillä on tavoit-
teena lähteä ulos aina, kun pystytään, ja se on ihan uutta. 
Kun aikanaan tultiin paikasta A paikkaan B ja sitten palattiin 
paikasta B paikkaan A eli takaisin kotiin, niin nyt asiakkaat 
näkevät yhteiskuntaa enemmän ja saavat kokemusta, 
mikä puolestaan auttaa heitä muodostamaan mielipi-
teensä.

– Asiakkaat myös pystyvät nykyään ilmaisemaan 
paremmin oman tahtonsa, kun teknologia on kehittynyt 
ja mahdollistanut esimerkiksi puhetta korvaavan kommu-
nikoinnin, Marja lisää.

Positiivista riskinottoa
Marja muistelee uransa alkuaikoja ja työtoimintaa 
1990-luvulla. Melkein alkajaisiksi hän vieraili Fiskarsin 
ruukkikylässä, jossa kuntayhtymällä oli pieni myymälä. 
Siellä myytiin eri yksiköissä tehtyjä poppanaliinoja ja kera-
miikkaesineitä ja se työllisti pari asiakasta. 

– Muistan myös paikallisen elintarvikeliikkeen, jossa oli 
töissä yksi meidän asiakkaamme. Kauppias sanoi hänen 
tekevän töitä 110-prosenttisella teholla, ja jos kaikki työn-
tekijät olisivat yhtä ahkeria, niin hänellä ei työnantajana 
olisi mitään hätää. 

Invalidihuollon suojatyö

Kuntainliiton 1982 aloittamaa invalidi-
huoltolain mukaista suojatyötä järjes-
tettiin aluksi Järvenpäässä, Porvoossa, 
Loviisassa ja Vihdissä, jonkin aikaa myö-
hemmin myös Mäntsälässä. 2000-luvun 
alussa toimivat enää Porvoon Osatoimi 
ja Vihdin Koristeparketti, joka järjesti 
suojatyötoimintaa Länsi-Uudellamaalla 
Nummelassa. Koristeparketissa työt 
olivat huonekaluteollisuuden alihankin-
tatöitä. Porvoossakin tehtiin pääosin ali-
hankintatöitä teollisuudelle. 

Suojatyötä koskeva lainsäädäntö 
uudistettiin vuonna 2002 ja aiemmin 
invalidihuoltolakiin sisältyneet suojatyötä 
koskeneet pykälät kumottiin. Suojatyö 
käsitteenä poistettiin lainsäädännöstä. 
Sen seurauksena kuntayhtymässä pää-
tettiin Porvoon Osatoimen ja Vihdin 
Koristeparketin siirtämisestä kevään 
2003 aikana Uudenmaan Vammaispal-
velusäätiön toiminnaksi. 
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Sopivan työpaikan löydyttyä asiakkaat omistautu-
vat annettuihin tehtäviin, mutta sillä edellytyksellä, että 
he saavat tarpeeksi perehdytystä alkuun päästäkseen. 
Ohjaajien osaaminen on ratkaisevaa. Heidän tulee huo-
mata asiakkaan resurssit ja kannustaa tätä.

– Alkuvaiheen tuki on todella tärkeää. Voi käydä niinkin, 
että jokin aloitettu työ ei sovellukaan asiakkaalle. On silti 
kokeiltava, on oltava positiivista riskinottoa. On ohjaajista 
kiinni, miten pontevasti he luottavat asiakkaaseen, Marja 
huomauttaa. 

Yhteiskunnan kannalta olisi hyvä löytää kaikille oma 
paikkansa, mutta ennakkoluulot ovat Marjan mukaan 
yhä suurimpana esteenä kehitysvammaisen palkkaami-
selle. Työsuhteeseen asti on vaikea päästä. Toisaalta, 
kyseenalaisia asenteita liittyy hänen mielestään myös 
suoraviivaiseen vertailuun, jossa kuntayhtymän tarjoama 

työtoiminta ja niin sanotut oikeat työpaikat asetetaan 
vastakkain. 

– En haluaisi missään nimessä aliarvioida näitä mei-
dän paikkoja, ne ovat hyviä ponnahduslautoja. Kun meille 
tulee esimerkiksi nuori suoraan koulusta, niin hän tarvit-
see ensin vahvan tuen työllistymiseen. 

Tavoite kirkkaana
Etevan yksiköissä on panostettu yhä enemmän työsuh-
teen syntymiseen. Tämä tapahtuu niin sanotuissa Duuna-
rit-ryhmissä, joissa asiakkaat saavat työhönvalmennusta. 
Työhönvalmennus on organisoitu neljälle toiminta-alueelle: 
Karkkila-Vihti, Lohja-Raasepori, Mäntsälä-Järvenpää ja 
Porvoo-Loviisa. Era vastaa koko alueesta.

– Työvalmennusyksikössä on neljä valmentajaa, yksi 
jokaisella toiminta-alueella. Tehtävänimike on ollut vasta 

Keramiikkapuolella hiontatyössä Jari Peräkylä, Sari Valanne ja Riina Ollikainen.
Loviisan Sanomat 2.12.2011.

Loviisan toimintakeskuksen 
keraamiset mökkilyhdyt ovat 
kestäneet paitsi pakkasta 
myös aikaa. Lyhtyjä on yhä 
myynnissä.
Loviisan Sanomat teki näyt-
tävän artikkelin 2.12.2011. 
Teksti ja kuvat Auli Henriks-
son
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muutaman vuoden ja onneksi se on saatu. Eteva on 
tässä edistyksellinen.  

Asiakkaat tekevät työharjoittelua myös ryhmissä. Alku-
ajoista lähtien on ollut ulkotyöryhmiä, jotka ovat tehneet 
pihasiivouksia, lumitöitä ja ruohonleikkuuta. Nyt tehdään 
kaupoissa muun muassa hyllytystä ja tavaroiden esille 
vetämistä. Ryhmätyöllistymisessä on Etevan ohjaaja 
mukana ohjaamassa ja tukemassa asiakkaita. 

Kaikessa on tavoitteena aina yksilö- tai ryhmätyöllis-
tyminen.

Organisaatiomuutoksen myllerryksissä
Henkilökohtaisesti merkittävä muutos Eran ja Marjan 
työuralla tapahtui, kun asumisen ja päiväaikaisen toi-
minnan yhdistäminen yhdeksi vastuualueeksi aloitettiin 
Etevassa vuonna 2013 ja palvelupäällikkö-nimike otet-
tiin käyttöön. Muutosten vyöryä lisäsi samoihin aikoihin 
toteutettu palvelutuote- ja hinnoittelu-uudistus.

– Omina vastuualueinaan asuminen ja päiväaikainen 
toiminta ehkä kehittyivät enemmän, kollegiaalinen tuki oli 
silloin myös vahvempaa. Sitten palvelupäällikkönä pitikin 
kehittää molempia, vaikka ne olivat erilaisia toimintamuo-
toja. Kun piti valita, mitä kehittää ja minkä ottaa punai-
seksi langaksi, niin punaista lankaa ei ollut. Oli vain pakko 
priorisoida. Monissa yksiköissä kävi niin, että päiväai-
kaista toimintaa ja työtoimintaa ei kehitetty lainkaan, Era 
huomauttaa. 

– Samaa ajattelin minäkin. Alueet olivat liian isoja ja 
palvelupäällikölle tuli jossain vaiheessa myös useampi 
yksikkö vastuulleen. Rahkeet eivät yhdellä ihmisellä riittä-
neet kaikkeen. Välillä yksiköiden määrää on vähennetty ja 
nyt minulla on kaksi, Marja sanoo.

Toisaalta palvelupäälliköiden itsenäisyys on anta-

nut mahdollisuuden luoda omissa yksiköissä juuri sinne 
sopivaa toimintaa. Eteva puolestaan on mahdollistanut 
kouluttautumisen. Toimintojen yhdistäminen lisäsi omaa 
osaamista, kun palvelupäällikkönä Marjan tuli perehtyä 
päiväaikaiseen toimintaan ja Eran asumispalveluihin. Era 
toteaakin lopuksi, ettei Etevalla ainakaan ole päässyt tyl-
sistymään.

– Itse olen saanut työskennellä useassa yksikössä Län-
si-Uudellamaalla. Jos olisin nämä 31 vuotta ollut ainoas-
taan Karkkilan toimintakeskuksessa, niin se olisi ollut aika 
tylsää enkä tiedä olisinko enää Etevalla. Pitkä ura on teh-
nyt sen, että on täytynyt kehittää itseään. Tämä kaikki on 
tuonut elämään rikkautta, osaamista ja ammattitaitoa.
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Rajut muutokset ravistelivat Uudenmaan erityishuoltopii-
riä vuosituhannen vaihteessa, kun Ove Lindstedt, johta-
jista ensimmäinen, jäi eläkkeelle ja Markku Niemelä astui 
hänen saappaisiinsa. Haasteita tuntui riittävän, kuten uusi 
johtaja asian muotoili Etelä-Suomen Sanomien haastat-
telussa kesäkuussa 2000 pestiä aloittaessaan. 

Markku Niemelä johti Etevaa kolmetoista vuotta ja siir-
tyi vielä Rinnekoti-Säätiön johtajaksi kolmeksi vuodeksi 
ennen eläkkeelle jäämistään. Perspektiiviä kehitysvam-
ma-alaan hän on kerryttänyt jo 1970-luvun lopulta alkaen. 

- Erityishuoltopiirin tarina Uudellamaalla on suurelta osin 
kehitysvamma-alan uudistamisen tarinaa, hän toteaa nyt. 

Minkälaisesta uudistamisen tarinasta on siis kyse?

Lähtökuopista kohti uudistuksia
Suomessa kehitysvammahuolto perustui 1950-luvun 
loppupuolelle asti pitkälti yksityishenkilöiden, yhdistysten 
ja säätiöiden toimintaan. Tätä mallia piti yllä 1900-luvun 
alkupuolella valtion omaksuma linjaus, että valtion ja kun-
tien tulee ottaa osaa kehitysvammaisten erityishuoltoon 

Uudistumisen edelläkävijä
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pääosin vain tukemalla rahallisesti yksityisiä toimijoita. 
Valtiolla ja kunnilla oli kuitenkin jonkin verran omaakin toi-
meliaisuutta, esimerkiksi Edwin ja Emma Hedmanin 1890 
perustama Perttulan ”tylsämielisten kasvatuslaitos” siirtyi 
valtion omistukseen 1909. 

– Toki ihmiset tarvitsivat apua, mutta he saivat sitä vai-
vais- ja köyhäinhoidosta, sittemmin sosiaalihuollosta ja 
sairaanhoidosta. Kehitysvammaisten henkilöiden hoitoa 
ja hoivaa oli huutolaisjärjestelmässä ja sitä oli köyhäinta-
loissa ja myöhemmin kunnalliskodeissa, Markku listaa.

Julkista palvelujärjestelmää ryhdyttiin suunnitelmalli-
sesti kehittämään, kun keskuslaitosten rakentamisesta 
kaikkiin Suomen maakuntiin päätettiin 1960-luvulla. Kun 
Markku Niemelä aloitti työt kehitysvamma-alalla 1970- ja 
80-lukujen taitteessa, oli näissä eri puolilla Suomea sijain-
neissa keskuslaitoksissa paikkoja yhteensä noin 6000. 
Mielisairaaloissa ja vanhainkodeissa oli yhä hoidossa noin 
3000 kehitysvammaista.

Ala oli kuitenkin uudistumassa.
– Oli paradoksaalista, että juuri kun laitosrakentaminen 

oli maakunnissa innokkaimmillaan, tuli meille jo viestejä 
muista Pohjoismaista ja Euroopasta, että keskittäminen 
alkaa olla vanhanaikaista. Taustalla oli ihmisoikeusnäke-
mys, mutta myös palveluiden organisoimiseen liittyvät 
logiikat muuttuivat. Sama päti esimerkiksi vanhuspalve-
luihin. Oli monia vaikutteita, jotka tuuppasivat tilannetta 
uuteen asentoon, Markku kertaa.

Uudellemaalle oli 1960-luvun alkupuolella suunnitteilla 
kaksi isoa laitosta jo olemassa olevan säätiöomisteisen 
Espoon Rinnekodin lisäksi. Helsingin kaupungilla oli myös 
omaa sekä ostettua laitoskapasiteettia. 

– Uusimaa oli siitä mielenkiintoinen, että keskuste-
lua yhden tai kahden laitoksen rakentamisesta ja niiden 

sijainnista käytiin pitkään. Se, mihin lopulta päädyttiin, eli 
ettei perusteta isoa keskuslaitosta lainkaan, oli ratkaise-
vaa koko alan kehityksen kannalta. Täällä oltiin edelläkä-
vijöitä, Markku kuvailee.

Tavoitteena oli rakentaa asuntoloita ja toimintakes-
kuksia hajautetusti ympäri Uuttamaata. Kyse ei ollut ihan 
yksinkertaisesta asiasta, sillä vuonna 1977 säädetty kehi-
tysvammalaki edelleen vaati, että alueella oli oltava kes-
kuslaitos. Tämä ratkaistiin sopimuksella, jossa Rinnekoti 
vastasi laitoshoidosta Uudenmaan Kehitysvammapiirin 
kuntainliiton eli silloisen Etevan lukuun.

Erityishuoltopiirit perustetaan
Vuoden 1977 kehitysvammalain pohjalta Suomeen 
oli muodostettu lakisääteiset erityishuoltopiirit, joiden 
tehtävänä oli omalla alueellaan vastata kehitysvamma-
huollosta. Uudenmaan Kehitysvammapiirin kuntainliit-
toon kuului neljäkymmentä kuntaa. Myös Helsinki oli 
mukana yhteisessä kuntainliitossa, kunnes vuonna 
1984 se muodosti valtioneuvoston päätöksellä oman 
erityishuoltopiirin.

– Kehitysvammalain lähtökohtana oli turvata pal-
veluiden kehittyminen eri puolilla maata suurin piir-
tein samassa tahdissa. Laitoshuollon lisäksi haluttiin 
panostaa avohuoltoon, jota oli tuolloin saatavilla lähinnä 
isoissa kaupungeissa. Valtion väliintulo oli tärkeää, sillä 
monet kunnat olivat taloudellisesti ahtaalla. Esimerkiksi 
Pohjois-Karjalan erityishuoltopiirissä, jonka johtajana 
olin 1986–2000, melkein seitsemänkymmentä prosent-
tia menoista katettiin valtion rahoituksella 1980-luvulla. 
Ilman valtionosuutta ei palveluita olisi mitenkään pystytty 
tarjoamaan. Tarvittiin ohjattu järjestelmä, jotta saatiin 
palvelut myös pieniin kuntiin ja kaukaisimmille seuduille.
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1995 kuntalaki korvasi 1976 kunnallislain. 
Se korosti kuntien itsehallintoa. Kunnalla oli 
vapaus valita palvelujensa järjestämistapa. 
Yksityiset palvelujen tuottajat tuotiin vaihtoeh-
tona esiin vahvemmin kuin koskaan aiemmin 
kuntien tehtäviä koskevissa uudistuksissa. Val-
tiokeskeisyys nähtiin vanhanaikaisena, samalla 
kun ajattelutapojen ajateltiin muuttuneen yksi-
löllisemmiksi. 

2006 Paras-hanke eli kunta- ja palvelura-
kenneuudistus käynnistettiin. Pyrkimyksenä 
oli suurempien toimintayksiköiden luominen 
riittävän väestöpohjan saamiseksi palvelujen 
tehokkaalle tuottamiselle. Uudistusta perustel-
tiin kuntien toimintaympäristön tulevaisuuden 
muutoksilla, kuten väestön vanhenemisella, 
palvelukysynnän kasvulla, työvoiman niukkuu-
della ja julkisen talouden paineilla.
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Ruotsinkielisille perustettiin yksi erityishuoltopiiri, Kår-
kulla, joka vastasi kaikkien Suomen ruotsinkielisten kehi-
tysvammahuollosta. Sen asemapaikka oli Paraisilla, jossa 
oli ollut laitoshoitoa 1950-luvulta alkaen. Markku muis-
tuttaa, että Kårkulla oli Uudenmaan ohella ensimmäisiä, 
jotka lähtivät purkamaan keskitettyä laitosmallia. 

– Silloiset johtajat Ove Lindstedt Uudeltamaalta ja 
Lasse Weckroth Kårkullasta muodostivat aisaparin, joka 
vei tätä muutosta eteenpäin 1970-luvulta lähtien. Heillä oli 
hyvät yhteydet Ruotsiin ja Tanskaan ja he saivat sieltä val-
tavasti ideoita, joita toivat henkilöstönsä kera Suomeen. 
Ydinajatus oli, että kehitysvammaisten arki muotoutuu 
siellä missä muidenkin ihmisten ja että laitoksissa hoide-
taan kuntouttamalla vain vaikeavammaisimpia.

Näiden lisäksi ensimmäisen ison laitoksen lakkautti 
Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri, josta sittemmin tuli Ete-
van toinen puolisko. Se lakkautti yli 100-paikkaisen Nas-
tolan hoitokodin 1980- ja 90-lukujen taitteessa. Asukkaille 
rakennettiin laitoksen sijaan koko joukko ryhmäkoteja 
ympäri Päijät-Hämettä.

Lama löi jarrut päälle
Kehityksen vauhti kiihtyi 1980-luvulla. Alalla vallitsi voima-
kas innostuksen ilmapiiri ja uuden tekemisen meininki, 
kunnes seuraavalla vuosikymmenellä lyötiin jarruja päälle 
laman iskiessä Suomeen.

– Henkilöstöstä moni alusta asti mukana ollut on ker-
tonut, kuinka upeaa oli tehdä jotain uutta ja tuoda palve-
luita sinne, missä niitä ei ennen ollut. Ei tarjottukaan enää 
laitospaikkaa jostain kaukaa vaan asuntolaa omasta koti-
kunnasta. Tämä innostus jatkui 1990-luvulle asti ja siitä 
eteenpäinkin, sillä ihmiset olivat vahvasti sitoutuneita työ-
hönsä, Markku luonnehtii.

Lama kuitenkin jopa pysäytti osan toiminnoista ja 
huomio kiinnittyi päättäjien pöydissä sisällön ja palve-
lutarpeiden sijasta talouteen. Vuonna 1993 tehtiin suuri 
valtionosuusjärjestelmän uudistus, joka liittyi talouspoli-
tiikan uudelleen asemointiin. Sen päätavoite oli julkisten 
menojen hillintä. Kuntainliitoille se tarkoitti käytännössä 
valtionrahoituksen päättymistä. Uuden kuntalain myötä 

Ove Lindstedt oli Mäntsälän Seutu -lehden 
haastateltavana 22.5.1980.

kuntainliitot muuttuivat kuntayhtymiksi. Rahoitus ohjattiin 
suoraan kunnille, jotka alkoivat ostaa palveluita kuntayh-
tymiltä.

Markku Niemelä muistelee, että Pohjois-Karjalassakin 
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katosi kertaheitolla seitsemänkymmentä prosenttia rahoi-
tuksesta. Uudellamaalla valtion silloinen rahoitus oli noin 
kolmannes menoista. 

Kunnat alkoivat myös ottaa aiemmin kuntayhtymän 
tuottamia palveluita omaksi toiminnakseen. Tunnelma oli 
varsin apea, kun Markku vuonna 2000 tuli Pohjois-Kar-
jalasta Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän joh-
tajaksi.

– Vuoden 1993 uudistus oli aikansa sote, johon yritet-
tiin sopeutua, mutta jota ei työstetty läpi siten, että olisi 
löytynyt uusi polku, jota edetä. Säästösyistä 1990-luvulla 
uutta tehtiin niukalti. Sitä seurasi vähittäinen väsymys 
ja perspektiivin kadottaminen, käännyttiin enemmän 
sisäänpäin. Lisäksi vähin erin tulivat kilpailutukset ja 
kunnat alkoivat ostaa palveluita myös yksityisiltä. Tämä 
kasasi 1990-luvun mittaan paineita siten, että vuositu-
hannen vaihteessa oltiin tunnelmissa, että sammuttaako 
joku lähteissään valot, kuten eräs kuntayhtymän pitkäai-
kainen työntekijä tilannetta kuvasi.

Uusimaa oli kuitenkin kasvava alue, mikä näkyi pal-
velutarpeissa, ja tähän oli kuntienkin reagoitava. Vuonna 
2001 Markku kiersikin neuvottelupöydissä melkein yötä 
päivää. 

– Rakensimme kuntien kanssa uuden sopimusohjaus-
järjestelmän ja näin pääsimme jälleen liikkeelle ja laajen-
tumaan. 

Sopimusohjauksen ensimmäinen tavoite oli luotta-
muksen vahvistaminen kuntien ja niiden omistaman kun-
tayhtymän kesken. Toinen pyrkimys oli tehdä toiminnan 
kehittäminen yhteisiin tavoitteisiin perustuvaksi. Kunnilla 
oli ensisijainen järjestämisvastuu huolehtia kuntalaisten 
palveluista, myös kehitysvammapalveluista. Kuntayh-
tymä pyrki vastaamaan kuntien tilaukseen niin vuosita-

solla kuin pidemmällä aikavälillä. Kuntayhtymä tuotteisti 
palvelunsa, hinnoitteli ne sitovin hinnoin koko vuodeksi ja 
laskutti kuntia vain toteutuneen käytön mukaan. Kunnat 
puolestaan tekivät tilauksen ja ohjasivat asiakkaat kun-
tayhtymän palveluihin.

– Järjestely oli läpinäkyvä ja hyvin ennakoitava. Pitkäksi 
ajaksi se loi hyvän pohjan yhteistyölle, Markku toteaa.

Samoihin aikoihin tapahtui myös iso muutos tilaky-
symysten osalta. Vanhimmat kuntayhtymän yksiköt oli 
rakennettu tai otettu käyttöön 1970- ja 80-luvuilla ja ne 
olivat peruskorjauksen tarpeessa. Kunnat eivät kuiten-
kaan olleet halukkaita investoimaan, joten koko kiin-
teistökanta yhtiöitettiin Uudenmaan erityishuoltopiirin 
kuntayhtymän omistukseen, vuonna 2002 perustettuun 
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:hyn. Investoinnit alettiin 
hoitaa yhtiön kautta hyödyntäen markkinoiden ja muun 
muassa ARAn rahoitusta.

Palvelutarpeet muuttuvat
Palvelutarpeiden kasvulle on ollut useita syitä. Markku 
Niemelä selvitti kehitysvammaisten asumistilannetta sosi-
aali- ja terveysministeriössä vuosina 2006–2007, kun 
palveluita oltiin uudistamassa ja vielä olemassa olevien 
laitosten toimintoja lopettamassa. Kymmenen vuoden 
tilastoanalyysistä kävi ilmi, että kehitysvammaiset henkilöt 
olivat eläneet oman perheen parissa 1980- ja 90-luvuille 
saakka jopa neljäänkymmeneen ikävuoteen asti. Sitten 
tilanne alkoi muuttua ja he muuttivat pois omasta lapsuu-
denkodistaan 20–25 ikävuoden haarukassa kuten muut-
kin nuoret. Tämä lisäsi palvelutarpeita. 

Myös perheiden mahdollisuudet hoitaa kehitysvam-
maista kotona ovat monesta syystä muuttuneet yhteis-
kunnallisten muutosten virrassa: on yksinhuoltajia, kan-
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sainvälisissä ja liikkuvissa töissä olevia ja vuorotyöläisiä, 
joiden resurssit eivät riitä kotihoitoon.  

Kehitysvammaisten ihmisten elinikäkin on piden-
tynyt. Lisäksi havaitaan uusia ilmiöitä, vaikeasti mää-
riteltäviä elämisen vaikeuksia sekä oppimiseen ja 
ymmärtämiseen liittyviä ja käyttäytymisen hallintaan 
liittyviä vaikeuksia, jotka tämän ajan yhteiskunnassa 
ovat ongelmia, mutta jotka eivät sitä suuressa mitassa 
aiemmin olleet. 

Vuonna 2006 käynnistyneen Paras-hankkeen eli 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vuoksi nousi esiin 
Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiirien yhdis-
tyminen. Näin syntyi Eteva kuntayhtymä vuonna 2009. 
Nimen Eteva keksi Etelä-Hämeen puolelta eli Pääjärven 
kuntayhtymästä Ronnin silloinen talouspäällikkö Anne 
Konttinen.

Ronnin laitos Lammilla oli tuttu Markulle, sillä hän oli 

Markku Niemelä (vas.) puolusti Etelä-Hämeen erityishuoltopiirin työtä Hämeen Sanomien artikkelissa 24.3.1984.

ollut siellä sosiaalijohtajana 1983–86. Etevan myötä Ron-
nin laitostoiminnan lakkauttaminen ja jo 1980-luvulla alka-
nut palveluiden hajauttaminen vietiin päätökseen.

– Samassa yhteydessä syntyi uusia toimintamuotoja, 
kuten vaativampaa hoitoa varten Keravalle, Hämeenlin-
naan ja Lahteen perustetut vahvan asiantuntemuksen 
tukikeskukset, joiden ajateltiin vastaavan paremmin ajan 
haasteisiin. Paras-hankkeen jälkiaalloissa sai alkunsa 
myös kuntayhtymän yhteistyö Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin sekä Helsingin yliopistollisen keskussai-
raalan kanssa kehitysvammapsykiatrian palveluissa. Se 
oli tärkeä askel, Markku kertoo.

Toiminta ulottui moneen suuntaan
Kehitysvammaisten lasten opetusta oli vielä jonkin ver-
ran kuntayhtymän vastuulla 2000-luvullakin, vaikka pää-
vastuu oli siirtynyt kuntien perusopetukselle vaiheittain 
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1984 ja 1997. Uudellamaalla viimeinen opetuksen siirto 
tehtiin 2008 Järvenpäässä.

Kehitysvammapalvelujen ohella kuntayhtymä tuotti 
osalle kunnista osatyökykyisten työllistämiseen liittyviä 
palveluja, joiden osalta ajan mittaan jouduttiin toteamaan, 
ettei niille ollut kunnilta tilausta, vaikka tarvetta olikin. 

– Vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä 
pyöritimme myös lakisääteistä lastensuojelun suurten 
kustannusten tasausrahastoa, jonka avulla kuntien las-
tensuojelun menoja pyrittiin tasaamaan. Pian valtiovalta 
kuitenkin päätyi muihin ratkaisuihin. 

Lisäksi kuntien pyynnöstä aloitettiin viittomakielisten ja 
puhevammaisten tulkkipalvelujen kehittäminen vuonna 
2004. Yhteistyöhön tuli mukaan myös Helsingin kaupunki. 

– Käynnistimme maan ensimmäisen tulkkipalvelujen 
hankintapiirin, joka kilpailutti kuntien lukuun kyseiset tulk-
kipalvelut. Pian jouduimme ottamaan vastuullemme myös 
tulkkipalvelujen välityksen, joka olikin varsinainen menes-
tystarina. 2010-luvun päättyessä tulkkipalvelujen järjestä-
misvastuu siirtyi KELAlle, missä yhteydessä kuntayhtymä 
yhtiöitti tulkkipalvelut Evantia Oy:ksi, jonka enemmistö-
omistajaksi tuli siinä vaiheessa Terveysrahasto. Myöhem-
min kuntayhtymä myi omistuksensa. 

Vammaisuus elää ajassa
Kehitysvammaisuus on ihmiskunnassa pysyvä ilmiö, joka 
ajan saatossa muuttaa jonkin verran muotoaan ja paino-
pisteitään. Esimerkiksi Downin syndrooma, josta muo-
dostui aikanaan kehitysvammaisuuden kuva, on vähen-
tynyt huomattavasti lääketieteen ja perimän seulonnan 
kehittyessä. Autismi ja autismikirjon häiriöt puolestaan 
ovat yhä enemmän esillä. 

– Vammaisuus elää ajassa. Nykyisessä työelämässä 

liikuntavamma ei ole niinkään rajoittava kuin vaikkapa 
maatalousyhteiskunnassa, kun työtä tehtiin fyysisesti 
pelloilla. Nykyään haasteellisia ovat enemmänkin älyyn 
ja ajatteluun tai sopeutumiskäyttäytymiseen liittyvät vam-
mat, kun on käytettävä erilaisia koneita ja toimittava tii-
meissä. Teknologia voi tulevaisuudessa tuoda tähänkin 
jotain parannusta ja sosiaaliset kuviomme voivat taas 
muuttua ja ehkä ovat jo muuttumassa niin, että tilaa löy-
tyy kaikille, Markku pohtii. 

Hän arvioi, että Suomessa on noin 50 000 kehitysvam-
maista henkilöä, joista vajaa 30 000 on eri palveluiden 
piirissä. Muutama tuhat – joukossa monivammaisuutta ja 
sairauksia yhtä aikaa – tarvitsee palveluita muita enem-
män. Väestöstä siis noin prosentti on kehitysvammaisia 
ja tästä reilu puoli prosenttia tarvitsee erilaisia palveluja 
avukseen ja tuekseen. Tämä osuus ei ole paljoakaan 
viime vuosikymmenien aikana vaihdellut. 

– Suuresta joukosta ei ole kyse, ja valtiontalouden 
näkökulmasta heidän palvelunsa pystyttäisiin järjestä-
mään mallikkaasti. Silti työ kehitysvammaisten ihmisten 
hyvän elämän puolesta on ollut jatkuvaa kamppailua. 
Priorisointi on sellainen mylly, jonka läpi kaikki joutuvat 
kulkemaan. Jos ei ole lainsäädännöllisesti vahvoja selkä-
nojia, niin ei siellä pärjää. Ja jos kukaan ei aja asioita, eivät 
ne myöskään etene. Kuntayhtymien kaltaiset rakenteet 
ovat olleet välttämättömiä, jotta on voitu tuoda näkyväksi 
palvelutarpeet ja hakea niihin ratkaisuja. Viime kädessä 
rakenteet ovat vain työkaluja, joiden avulla asioita voidaan 
toteuttaa, Markku tähdentää.

Hän itse päätyi alalle suoritettuaan yhteiskuntatie-
teelliset yliopisto-opinnot ja aloitettuaan sosiaali- ja ter-
veysalan työt 1976 ensiksi mielenterveyspalveluiden ja 
perusterveydenhuollon sosiaalityössä ja 1980 alkaen Kok-
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kolan kaupungilla sosiaaliasiamiehenä. Siinä työssä hän oli 
tekijänä hankkeessa, jossa Kokkolan kaupungilla pyrittiin 
tukemaan kotona asuvia vammaisia ja vanhuksia. Se oli 
osa Kansainvälisen vammaisten vuoden 1981 hankkeita. 
Pian sen jälkeen hänet valittiin Etelä-Hämeen, myöhemmin 
Pääjärvenä tunnetun erityishuoltopiirin sosiaalijohtajaksi.

– Kun pikkusormen antoi, niin se vei koko käden. Olen 
ollut myös järjestötoiminnoissa mukana aika paljon, niin 
kehitysvamma-alalla kuin lastensuojelussa ja sosiaalitur-
van järjestöissä. Se on tukenut työtä ja antanut ymmär-
rystä erilaisista maailmoista ja ihmisistä. Henkilökohtaisena 
motivaattorina on ollut oma poikani, jolla on vaikea liikun-
tavamma. Kehitysvammatyö on siitä erikoinen, ettei tämä 
ole hoivateollisuutta. Ei kyse ole vain siitä, että järjestetään 
kortteeri ja puurot ja vellit vaan kyseessä on ihmisen koko 
elämän kirjo, se että ihminen voi elää elämäänsä ja olla 
mukana yhteiskunnassa yhtenä sen jäsenistä.

Työssä ja muutoksissa kantavana voimana on ollut jat-
kuva vuoropuhelu henkilöstön kanssa. Älyllisiä haasteita 
työn sisältöön liittyen on ollut yllin kyllin. On ollut uuden 
tiedon hankintaa ja sen soveltamista, pienten ja isojen 
käytännön kysymysten miettimistä ja ratkaisujen etsintää. 
Aina ratkaisuun ei ole päästy helpointa tietä. Lastenlaulun 
sanoin on täytynyt oppia, että jos ei voi ylittää, alittaa eikä 
kiertää, täytyy löytää vaihtoehtoinen reitti. 

– Leijonaa mä metsästän -kappale tuli tutuksi ollessani 
aikanaan perheen kanssa sopeutumisvalmennuskurs-
silla. Oivalsin heti, että tässä on hieno strateginen ohje, 
jolla työelämässäkin voi asioita ratkoa. Haetaan aina se 
reitti, mistä päästään eteenpäin. Sitä tämä työ hyvin pit-
kälti on ollut. 

Välillä joku tie on syystä tai toisesta kuljettu loppuun. 
Syyt eivät välttämättä ole kummunneet palveluiden käyt-

täjistä vaan esimerkiksi kuntapolitiikassa on haluttu irtau-
tua aikaisemmista sitoumuksista. Radikaali ajattelutapo-
jen muutos tapahtui 1990-luvulla, kun tavoitteeksi tuli 
julkisen sektorin kulujen hallinta ja pienentäminen. Sen 
vaikutukset näkyvät yhä. 

– Isommat yhteiskunnalliset muutosvirrat ovat konkre-
tisoituneet myös tällaisten suhteellisen marginaalisten toi-
mijoiden kenttään. Aiemmin vammaispolitiikan ytimessä 
oli ajatus, että vammaisten ihmisten elämää kohenne-
taan. Siitä lähti innostus. Muutos on kuitenkin moni tavoin 
jännitteistä. On iloisia, hyviä kehityskulkuja ja vastakkai-
sia. Viime vuosina on muun muassa ratifioitu YK:n vam-
maisyleissopimus. Monia muitakin edistyksen signaaleja 
on nähty. 

Tulevaisuudelta Markku Niemelä toivoo alalle moni-
puolisesti toimijoita – julkisia, yhdistyksiä ja säätiöitä, 
mutta myös yrityksiä, jotka olisivat innokkaita paneutu-
maan sisältökysymyksiin. Palveluita tulisi kehittää ennen 
kaikkea ihmisten tarpeista käsin ja heidän kanssaan. 

– Toivoisin, että kaavamaisista kilpailutuksista uskallet-
taisiin irtautua. Kun vaaditaan markkinaehtoisuutta, niin 
ihmisten tarpeistahan sen pitäisi rakentua, ei kaavoista. 
Erityisesti toivoisin sellaisen itsestäänselvyyden ymmärtä-
mistä, että tässä ei ole kyse mistään muusta kuin palve-
luiden tarvitsijoiden auttamisesta ja tukemisesta niin, että 
he voivat elää elämänsä ja rakentaa siitä sellaisen kuin 
itse hyväksi kokevat. Se on minun yhteenvetoni näistä 
lähes 45 vuodesta, jotka olen alalla ollut. Sitä varten me 
työtä teemme, ei mitään muuta varten.
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• Organisoitu erityishuolto alkoi Suomessa saada 
ensimmäisiä muotojaan 1800–luvulla erityisryhmille 
suunnattujen koulujen myötä (ks. sivu 32). Tavoite oli 
opetuksen kautta varmistaa jokaisen yksilön kasvu 
hyödylliseksi, työtätekeväksi kansalaiseksi. 

• Vaivais- ja köyhäinhoito huolehti heistä, jotka eivät sii-
hen itse pystyneet ja joilla ei ollut muuta huolehtivaa 

lähiyhteisöä. Kunta saattoi myös luovuttaa elatusta 
vailla olevia kehitysvammaisia henkilöitä ylläpidettä-
viksi huutolaisjärjestelmän kautta, joka oli voimassa 
itsenäisyytemme alkuvuosiin asti.

• Ensimmäisiä laitosmaisia yhteisöjä olivat Edvin ja 
Emma Hedmanin 1890 perustama ”tylsämielisten 
kasvatuslaitos” sekä 1907 Sortavalan Diakonissa-

Läpileikkaus kehitysvammahuollon historiaan

Teos: Lilli Launonen, Westerin isoäiti 2017
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laitoksen sairaalaan perustetusta kehitysvammaisten 
lasten osastosta alkunsa saanut Vaalijalan vajaamie-
lislaitos, jonka taustalla oli Suomen Kirkon Sisälähe-
tysseuran sekä pastori Otto Aarnisalon tahto auttaa 
äärimmäisessä hädässä olleita. Laitos siirtyi sotien 
jälkeen Pieksämäelle. 

• 1927 laki kunnallisten ja yksityisten tylsämielislaitos-
ten valtionavusta oli sysäys mm. Diakonissalaitoksen 
Rinnekodin perustamiselle.

• Rotuhygieniset aatteet rantautuivat Suomeen ja vai-
kuttivat 1910-luvulta 1940-luvulle.

• Useiden eri komiteoiden 1940–50-luvuilla teke-
miä suunnitelmia laitosjärjestelmän luomiseksi 
alettiin toteuttaa keskuslaitosten rakentamisena 
1960–70-luvuilla. Toimintaa ohjasi 1958 vajaamie-
lislaki. Laitosrakentamisen buumille olivat avanneet 
tietä jo 1950-luvulla alkanut Rinnekodin laajennus 
sekä Vaalijalan rakentaminen Pieksämäelle.

• 1960-luvulla kuntoutusajatus alkoi vahvistua. Se 
ohjasi toimintaa vuosikymmeniä, jossain määrin yhä 
vielä, joskin kuntoutuksen näkökulma on muuttunut 
kuntoutettavasta kuntoutuvaan ihmiseen, objektista 
toimijaksi. 

• 1960-luvun lopulta 1980-luvulle kehitysvammahuol-
lon ja etenkin koko avohuollon kehittäminen sai vah-
vasti vaikutteita muualta Euroopasta ja Pohjoismaista.

• 1980-luvulla tapahtui selkeä ideologinen käänne: 

kehitysvammaisten ihmisten elämänkaaren ymmär-
rys yhtälaisena muiden kanssa ja palvelujen toteut-
taminen osana yleisiä palveluja tai niiden yhteydessä. 
Tästä seurasi ”laitoslinjasta” asteittainen ja osin kivu-
liaskin irtautuminen, mikä vaikutti muiden palvelujen 
kehittämiseen.

• Itsemääräämisoikeuden merkityksen oivallus johti 
ihmis- ja perusoikeuksien vahvistamiseen niin kan-
sallisesti (perusoikeusuudistus 1995) kuin kansain-
välisesti (YK:n vammaisten vuosikymmen 1981–91). 
Kehitysvammalain uudistus 2016 mahdollisti Suo-
melle YK:n yleiskokouksen jo vuonna 2006 hyväk-
symän vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopi-
muksen ratifioinnin. 

• Viime vuosikymmenien kehitysvammahuoltoon ovat 
vaikuttaneet myös mm. kommunikaatiomenetelmien 
kehittyminen sekä eri pienryhmien tarpeiden tunnistus 
(esimerkiksi autismi). Toisaalta talous- ja markkinanä-
kökulmat sekä näihin liittyvät palvelujen tuotteistukset 
ja standardisointi ovat tuoneet siihen ristiriitaisiakin 
elementtejä.

• Kehitysvammahuollon rinnalla ja siihen vaikuttaen 
ovat vuosikymmenien aikana kehittyneet myös kou-
lujärjestelmä, psykiatrinen hoitojärjestelmä, keskus-
sairaalaverkosto, kansanterveystyö, kunnallinen sosi-
aali- ja terveydenhuolto sekä yleinen sosiaaliturva, 
kuten sairausvakuutus ja eläkejärjestelmä.

Tiivistelmä perustuu Markku Niemelän haastatteluun.
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Arkisen työn keskellä on vuosien varrella ehditty viettää myös 
useita juhlallisia hetkiä. Vaikka kuntayhtymän perustamisvuo-
desta onkin useampia tulkintoja, on pyöreitäkin vuosia juhlis-
tettu. 

30-vuotiskekkereillä Pukkilan kartanossa Karjalohjalla 
26.8.2005 skoolattiin paitsi kuntayhtymälle myös taloustoi-
miston laskentapäällikkö Ritva Ratialle, jolla oli palvelusvuosia 
samaiset 30. Hän kuvaili päivän kokemuksia  kuntayhtymän 
vuosikirjassa hauskasti tunti tunnilta muun muassa näin, juuri 
juhlapaikalle saapuneena:

”Klo 14:25 Ai tällainen paikka, mielikuvat ja todellisuus 
kohtaavat, osittain toisiaan hipoen, osittain kaukaa kiertäen! 
Uutukaisia lankkupenkkejä on melkoiset määrät nurmikolla 
ja näyttäviä kukka-asetelmia siellä täällä, ruokateltta osuu 
kyllä silmään. Kylläpä on nähty vaivaa tämän kaiken raken-
tamiseen, saati muuhun järjestelyyn. Sitten työnnetäänkin jo 
juomalasi käteen ja pyydetään laittamaan nimilappu rintaan, 
tästähän se juhla alkaa.”

Juhlatunnelmaa oli jo edeltävänä vuotena nostattanut Rit-

valle myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. 
luokan mitali kultaristein, jollaisen sai myös Isokydön koulun 
koulunjohtaja Terttu Elin. Kuntayhtymän johtaja Markku Nie-
melälle puolestaan oli  20.11.2004 myönnetty sosiaalineu-
voksen arvonimi. Hallituksen kokouksessa marraskuussa 
autismi- ja aspergerpalvelujen palvelupäällikkö Ritva Mänttä-
rille oli luovutettu Kehitysvammaliiton kultainen ansiomerkki. 

Vuosittaisissa henkilöstöjuhlissa on aina palkittu ansioitu-
neita etevalaisia. Juhlan aihetta on ollut tutkinnon suoritta-
neilla, esimiesvalmennuksiin tai vaativiin projekteihin osallistu-
neilla, työtä kehittäneillä ja pitkään palvelleilla. 

40-vuotisjuhlia vietettiin Tuusulan Gustavelundissa 
27.8.2015. Hallituksen varapuheenjohtaja Arto Lindberg ker-
tasi kuntayhtymän historiaa, Hyvinkään toimintakeskus esitti 
onnentoivotuksensa nukketeatterin keinoin ja Nastolan päivä-
aikainen toiminta viritti rivitanssit. Stella Polariksen näyttelijät 
Outi Mäenpää ja Tobias Zilliacus hauskuttivat improvisaatio-
esityksillä ja koko juhlaväki kiersi letkajenkassa Gustavelundin 
pihapiiriä.

Juhlan aihetta
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Pidetään yhdessä kehi-
tysvamma-alan puolia, 
viestittivät 40-vuotisjuhlissa 
2015 vasemmalta Marketta 
Salminen, Nina Saasta-
moinen, Miina Laru, Leila 
Varkila-Saukkola ja Marja 
Jyrkinen. 

Alla: Henkilöstö-
juhlassa palkittuja 
vuonna 2011.

Yolanda Lundsten (vas.) ja 
Katja Norrila pistäytyivät 
monien muiden lailla 2015 
juhlapaikan kuvauspisteellä, 
josta huolehti Loviisan 
toimintakeskuksen media-
ryhmä.
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Kun hajautettua mallia alettiin Uudellamaalla toteuttaa, 
ei kodinomaisen avohuollon tiloja kehitysvammaisille 
asiakkaille ollut olemassa. Asuntojen lisäksi tiloja tarvittiin 
opetus- ja työkeskuksille sekä hallinnolle. Ensi alkuun ne 
vuokrattiin, mutta pian kuntainliitto alkoi ostaa kiinteistöjä 
ja asunto-osakkeita sekä rakentaa itse. Omaisuus kasvoi 
tasaiseen tahtiin toiminnan laajentuessa. 

Vuonna 2002 perustettiin Uudenmaan Vammaispal-
velut Oy (UVP) hallinnoimaan koko kiinteistökantaa ja 
tulevia rakennusprojekteja. Toimitusjohtajaksi valittiin 
Markku Lehtimäki, joka viihtyi työssään eläkeikäänsä 
asti, vuoteen 2019. Työuraa hän oli jo tehnyt muun 
muassa YIT:llä. Uusi tehtävä veti puoleensa – se ei ollut 
tavanomainen rakennusalalla. Ensikosketus asiakkaisiin 
oli myös ratkaiseva.

– Kehitysvammaisille tai kolmannelle sektorille asunto-
jen rakentaminen oli tuolloin vielä aika neitseellinen ala. 
Niinpä minä lähdin tuoreena toimitusjohtajana ensin kier-
tämään jo olemassa olevia kohteita. Soitin Mäntsälässä 
yhtä ovikelloa ja siellä asukas avasi minulle oven. Hän 
kysyi heti että ”mitä sulle kuuluu” ja kohta perään ”mitä 
sun vaimolles kuuluu”. Siinä suli koko mies hetkessä. Se 
vastaanotto ikään kuin mursi kuvitelman omasta maail-
mannavasta ja sulatti jään välittömästi.

Vuosien varrella tuttuja on tullut. Ja kuten ensikohtaa-
misessa ovensuulla, vaikutuksen on aina tehnyt asumis-
palveluja käyttävien ihmisten aitous ja suorapuheisuus. 

– Asukkaat ovat tietysti hyvin erilaisia sen suhteen, 
minkälaisia palveluita he tarvitsevat. Toiset pärjäävät itse-
näisemmin ja toiset tarvitsevat enemmän apua. Jonkin 

Oven takana on koti
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verran he ovat itsekin olleet mukana kiinteistöjen huolto-
toiminnoissa työllistettyinä, kun ulkotyöryhmät ovat teh-
neet esimerkiksi pihasiivouksia ja ruohonleikkuuta.

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy vuokraa asunnot ja 
toimitilat kuntayhtymälle, joka edelleen vuokraa asun-
not vuokrasopimukseen perustuen asukkaille tai käyttää 
tiloja omassa palvelutoiminnassaan. Markku kertoo, että 
kehitysvammaiset saivat omat vuokrasopimukset vuonna 
2005 ja pääsivät siten asumistuen piiriin. Eräs omainen, 
jolla oli kaksi kehitysvammaista aikuista lasta, olikin 
tokaissut, että he saivat käytännössä kansalaisoikeudet 
vasta tuolloin, kun pystyivät itse solmimaan vuokrasopi-
muksen. Siihen asti he olivat olleet vuokralla palvelusopi-
muksen kautta eli joku muu oli viime kädessä vastannut 
siitä, missä he asuivat. 

Kohti parempaa rakentamista
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy perustettiin 20 vuotta 
sitten tilanteessa, jossa suuri osa asunnoista oli korjauk-
sen tarpeessa. Monet rakenneratkaisut olivat olleet liian 
keveitä ajatellen erityisesti kosteiden tilojen kuormitusta. 
Rakentamiskulttuuri oli ollut omiaan edistämään kosteus-
ongelmien syntymistä.

– Laman alettua ja kuntien joutuessa ahtaalle ei raken-
tamiseen eikä peruskorjauksiin ollut rahaa – ei liioin kiin-
teistöjen huollon tarvitsemaan henkilökuntaan. Sosiaa-
lityöhön koulutettu henkilökunta joutui paneutumaan 
kiinteistön huollon ongelmiin, eikä siitä aina seurannut 
parhaita mahdollisia ratkaisuja, Markku ruotii.

Hän listaa monia seikkoja, jotka olivat ajaneet tilan-
netta yhä huonompaan suuntaan. Toiminta oli keskitty-
nyt lähinnä välttämättömiin korjauksiin, ei niinkään ennal-
taehkäisyyn. Saattoi olla kustannustehottomuuttakin. 

Seuranta oli karkealla tasolla ja laskujen kirjausrutiinit 
vaihtelevia, päätöksentekijöitäkin oli hajautetussa organi-
saatiossa useita. 

– Kiinteistömassan kasvaessa tämä johti toimintata-
pojen kirjavuuteen. Jos hyviä ratkaisuja oli, niitä ei välttä-
mättä pystytty kopioimaan toisaalle. Johdonmukaisuus ja 
selkeä ohjaus puuttui. Uuden yhtiön tavoitteena oli koko-
naisuuden organisointi ammattihenkilöstön tehtäväksi, 
Markku painottaa.

Päätavoite oli – ja on yhä – tarjota palvelutoiminnan 
piirissä oleville vammaisille asukkaille kohtuuhintaisia ja 
turvattuja, monesti myös erikoisvarusteltuja asuntoja. 
Heti yhtiön alkutaipaleella käynnistettiin monia uudisra-
kennushankkeita muun muassa Espoossa, Kauniaisissa, 
Loviisassa, Mäntsälässä ja Nummi-Pusulassa. 

Kumpurinteen ryhmäkoti, Mäntsälä. Kuva: Tiina Roikonen
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Lampipuiston asumis-
yksikkö, Järvenpää

Hakalan tila, 
Orimattila

Enärannan asumisyksikkö, 
Vihti

Kuva: Tiina Roikonen

Kuva: Tiina Roikonen

Kuva: Samuli Soininen

Kuva: Samuli Soininen
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Kehitysvammapsykiatrian yksikkö, 
Lahti

Perhepalvelukeskus, 
Järvenpää

Kehitysvammapsykiatrian yksikkö, 
Hämeenlinna

Kuva: Samuli Soininen

Kuva: Samuli Soininen

Kuva: Tiina Roikonen

Kuva: Samuli Soininen

Kuva: Tiina Roikonen
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Isot projektit, isot haasteet
Uransa kenties suurimman haasteen Markku Lehtimäki 
kohtasi Pääjärven ja Uudenmaan kuntayhtymien yhdis-
tyessä. Lammilla sijainneen Ronnin laitosalueen hajautus 
oli mittava projekti. Uusia kiinteistöjä rakennettiin muun 
muassa Hämeenlinnaan, Lahteen ja Janakkalaan samalla, 
kun Ronnin kohtaloa käsiteltiin. Vanhan keskuslaitok-
sen myyntiä hankaloitti se, että 65 hehtaarin maapohja 
oli Hämeenlinnan omistuksessa, kun taas kuntayhtymä 
myi 1970-luvulla rakennettuja kiinteistöjä, joiden pelkät 
purkukustannukset olisivat olleet 2,5 miljoonaa euroa. 
Kaupat tehtiin lopulta niin maapohjasta kuin kiinteistöistä 
vuonna 2013 ortodoksisen Athos-säätiön kanssa. 

Toki muitakin isoja haasteita on ollut.
– Rakennusvaiheessa tapahtuu aina kaikenlaista niin, 

että välillä joutuu reklamoimaan aika paljonkin. Tämän 
päivän ongelma eritoten pääkaupunkiseudulla on se, että 
kohteet eivät ole riittävän suuria isoille rakennusyhtiöille. 
Urakoita tarjoavat keskisuuret ja pienet yritykset, joilla voi 
tulla osaamisen riittävyydessä vaikeuksia.

Isoja projekteja on toteutettu onnistuneesti erilaisin 
yhteistyökuvioin. Vuonna 2010 valmistui Hämeenlinnan 
kaupungin kanssa yhteistyössä vammaispalvelujen kehit-
tämis- ja resurssikeskus Virvelinranta, jonne sijoittui mm. 
kehitysvammapsykiatrian yksikkö. Mäntsälän kunnan 
kanssa valmistui uusi toimistotalo Karhukujalle vuonna 
2012. Vastaavia esimerkkejä on useita.

Turvallisuus, käytännöllisyys, viihtyvyys
Kehitysvammaisten asuntorakentamisessa on erityisvaa-
timuksia, joita silmälläpitäen Uudenmaan Vammaispal-
velut Oy on laatinut suunnitteluohjeistuksen. Sellaista ei 
ollut, kun Markku Lehtimäki tuli taloon.

– Asunnoissa on paljon erityislaitteita, sprinklerijärjes-
telmiä sekä sosiaalitekniikkajärjestelmiä koskien henkilö-
kunnan ja asiakkaiden turvatekniikkaa. Kaikki oli kirjattava 
ylös. Pelastusviranomaisilla on ollut erityisasumiseen oma 
näkemyksensä ja joissain tapauksissa on edellytetty jopa 
pelastautumishissiä. Esteettömyys on ollut yleisvaati-
mus. Kaikki tämä nostaa tietysti rakennuskustannuksia. 
Ohjeistuksilla on kuitenkin saatu samalle viivalle kaikki 
suunnittelijat, olivat he sitten arkkitehtejä tai rakenne-, lvi- 
tai sähkösuunnittelijoita. Ohjeistuksia päivitetään tarpeen 
tullen, niin että aina on ollut uutta opittavaa. 

Turvallisuus on vain yksi näkökulma asumiseen. Asuk-
kaat ja henkilökuntakin toivovat käytännöllisyyttä, mutta 
myös viihtyvyyttä. Kyse on ihmisen kodista. 

Alkuvaiheessa asunnot olivat ryhmäkoteja, joissa oli 
useampi asukas yhdessä omakotitalossa, rivitalo-asun-
nossa tai kerrostalohuoneistossa. Makuuhuoneetkin jaet-
tiin.

– Nykyään monet haluavat yksilöllisen asunnon, mutta 
lähelle turvallista yhteisöä, jossa on kavereita. Ajatus, että 
kaikki olisivat täysin integroituneita yhteiskuntaan, ei vält-
tämättä ole se, mitä nämä ihmiset itse ensisijaisesti toi-
vovat. Tämä tietysti vaihtelee avuntarpeiden mukaisesti, 
Markku arvioi. 

Oma erikoisuutensa on maatila-asuminen, jota Eteva 
tarjoaa Orimattilassa Hakalan tilalla ja Nastolassa Haka-
maan tilalla. Molemmilla maatiloilla on mahdollista asua 
ryhmäkodissa tai omassa yksiössä.

Pelin henki
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy on Etevan tytäryhtiö, 
jonka toimisto sijaitsee Järvenpäässä. Sen tavoitteena ei 
ole tuottaa voittoa eikä se jaa osinkoa. Yhtiön mahdolli-
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nen voitto on käytettävä vammaisten asumisen ja palve-
lujen kehittämiseen kuntayhtymän jäsenkuntien alueella. 

Kiinteistöjen omistussuhteet ja rahoitusjärjestelyt vaih-
televat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn 
rooli on ollut merkittävä.

– ARAn korkotukilainat ovat mahdollistaneet erityi-
sasuntojen rakentamisen. Ilman ARAa rakennuskustan-
nukset olisivat niin korkeat, että asukkaat eivät pystyisi 
maksamaan vuokria. Omien vuokrasopimusten ansioista 
heitä helpottaa myös mahdollisuus Kelan asumistukeen, 
jonka suuruus vaihtelee paikkakunnittain. Nämä tukimuo-
dot ovat tärkeitä, sillä suurin osa asukkaista on melko 
pienen peruseläkkeen saajia, Markku kertoo. 

Tulevaisuus mietityttää. Mitä sote-uudistus tuo tulles-
saan?

– Pahaa pelkään, että yksityispuoli kaappaa toiminnan 
ainakin osittain, kun kunnat pyrkivät eroon suurista kiin-
teistöistä ja jäävät pitkäaikaiselle vuokralle. Tämä trendi 
on ollut nähtävillä. Aika näyttää, kuinka käy.

Markku Lehtimäki seuraa tilannetta nyt talon ulko-
puolelta. Pitkän ja antoisan uran jälkeen hän osaa antaa 
arvoa loistavalle työyhteisölle. 

– Henkilökunnalta on tietysti vaadittu monipuolista 
osaamista, sosiaalisia taitoja ja tekniikkasilmää, mutta 
jokainen on oma luova yksilö ja entistä luovempi, kun 
antaa vähän vapaita käsiä. Joukossa on ollut monenlaisia 
persoonia ja sehän kuuluu tämän pelin henkeen.

Etevalla/Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:llä on   
   •  asunto- ja päivätoimintakohteita 24 paikkakunnalla  
      (vuosi 2020). 
   •  lähes 900 asuntoa, yht. noin 45 000 m2. 
   •  päivätoimintatiloja 23 kpl, yht. noin 14 000 m2.
   •  kaksi maatilaa (Orimattila ja Nastola) yht. noin 77 ha.
   •  useita osakkuusyhtiöitä. 

Markku Lehtimäki (vas.) ja UVP:n nykyinen toimitusjohtaja Marko 
Mörsky Porvoon toimintakeskuksen avajaisissa 4.5.2006. 

Kuva: Ari Lappalainen
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Kuntayhtymän historia on ollut uudistumisen tarinaa ja 
muutosten tarinaa. Matkan varrella on ollut selkeitä etap-
peja, joissa suuntaa on tarkennettu, työn sisällöt ja käy-
tännöt läpivalaistu. Uudenmaan erityispalvelut -kuntayh-
tymän ja Pääjärven kuntayhtymän yhdistyminen 1.1.2009 
on yksi etapeista. Viimeisimmät vuodet on valmistauduttu 
seuraavaan suureen muutokseen, sote-uudistukseen. 
Muutoskohdissa johtajuuden merkitys korostuu.

Monissa käännekohdissa mukana olleella muutosjoh-
taja Johanna Pulkkisella on näkemystä myös Pääjärven 
kuntayhtymästä, josta hän parikymppisenä – ensin kesä-
työntekijänä ja 1996 ammattiin valmistuneena – sai sai-
raanhoitajan paikan ja myöhemmin siirtyi osastonhoitajan 
vastuullisiin tehtäviin.

– Olin nuori osastonhoitaja, mutta minulla oli onni, 
kun ympärillä oli kokeneita työntekijöitä, joilta sain oppia. 

Minulle on jäänyt todella lämmin muisto siitä, millaista oli 
nuorena naisena aloittaa työelämä ja toisaalta aloittaa 
esimiestyö alalla pitkään työskennelleiden, kokeneiden 
ihmisten kanssa.

2000-luvun alussa alettiin puhua Pääjärven kuntayhty-
män lakkauttamisesta ja toimintojen hajauttamisesta. 

– Muistan ne tuntemukset. Näin muutoksessa paljon 
hyvää uuden kehittämiseksi, mutta näin myös epäuskoa 
ja pelkoa henkilöillä, joiden elämä oli ehtinyt rakentua 
laitosalueen ympärille. Tuleva muutos aiheutti huolta ja 
voimakkaita tunteita siitä, ettei ollut vaihtoehtoja. Samoja 
ilmiöitä on ehkä nähtävillä nyt sote-uudistuksen yhtey-
dessä.

Johtamisen näkökulmasta katsoen Johanna arvos-
taa etenemistapaa, joka laitoshajautusta valmisteltaessa 
valittiin.

Muutoksissa mahdollisuus
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– Silloin lähdettiin panostamaan lähiesimiesten johta-
misosaamiseen. Ymmärrettiin, että on osattava johtaa, 
jotta syntyy laadukasta työtä. Myös henkilöstöä koulutet-
tiin ja tuettiin. Siellä oli rautaisia osaajia, ja sillä puolestaan 
oli valtava merkitys asiakastyöhön. 

Valmentautumista uuteen
Pääjärvellä tutkimustyö oli suuressa roolissa. Erikoisosaa-
mista oli esimerkiksi suomalaista tautiperimää olevien 
harvinaisten kehitysvammaisuutta aiheuttavien sairauk-
sien hoidossa. Yksi Pääjärven kuntayhtymän lääkäreistä 
oli Suomen ensimmäinen kehitysvamma-alan professori 
Maria Arvio.

– Osaamista haettiin paljon Suomen rajojen ulko-
puoleltakin, etenkin Tanskasta ja Ruotsista, jotka olivat 
meitä edellä kehitysvammatyössä. Siellä laitokset oli jo 
lakkautettu ja tästäkin näkökulmasta kävimme useam-
man kerran hakemassa oppia Pääjärven laitoshajautuk-
sen suunnitteluun. Kun meillä oli korostuneena tutkimus, 
medikalisaatio ja diagnosointi – tärkeitä asioita nekin – 
niin nyt nostettiin keskiöön se, miten huomioidaan asiak-
kaan yksilöllisyys. 

Tanskasta kävi myös henkilökuntaa valmentamassa 
pääjärveläisiä uusiin tilanteisiin tulevissa pienemmissä 
yksiköissä. He opettivat konkreettisia keinoja asiakkaan 
aktivoimiseen, rauhoittamiseen ja rinnalla kulkemiseen. 
Koulutus syvensi ymmärrystä vuorovaikutuksen merki-
tyksestä erilaisissa tilanteissa ja loi uskoa omaan työssä 
pärjäämiseen. 

Johanna johti esimiehenä muutamien yksikköjen muut-
toa. Ensimmäinen kehittämispäivä henkilökunnan kanssa 
ei kuitenkaan mennyt aivan odotusten mukaisesti.

– Meillä oli ensimmäistä kertaa koolla koko porukka 

laitosalueen eri yksiköistä. Olin valtavan innoissani, hype-
tin siellä, että vautsivau, eikös ole hienoa, nyt mennään, 
kuka lähtee mukaan. Yksi nosti käden. Ajattelin, ettei 
tästä tulekaan mitään. Olin jo pidemmällä ajatuksissani 
kuin henkilökunta, joka vielä prosessoi kaikkea.

Kaikille asiakkaillekaan lähtö Ronnista ei ollut helppo. 
Monet olivat tulleet laitokseen hyvin nuorina 1960- tai 
70-luvulla ja eläneet siellä koko elämänsä. Uudessa 
ympäristössä heitä ei aina ymmärretty, sillä he eivät olleet 
oppineet kommunikoimaan yhteiskunnan normein. Liik-
kuminen uudessa arkiympäristössä saattoi olla pelotta-
vaa.

– Tottuminen pieniin huoneisiin esimerkiksi omakotita-
lossa otti myös aikansa, kun laitoksen iso päiväsali oli ollut 
melkein sen omakotitalon kokoinen. Silloin kyllä mietittiin, 
oliko jokaisen kohdalla toimittu oikein, kun kaikki tuttu ja 
turvallinen vietiin. Onneksi henkilökunta siirtyi mukana.

Tutut ohjaajat olivat ratkaisevassa asemassa asiak-
kaiden kotiutumisessa. Ronnin laitos oli ollut oma kylä-
yhteisönsä, joka oli nivonut yhteen niin henkilöstön kuin 
asiakkaat. 

– Olen iloinen, että sain sen ajan kokea, Johanna 
toteaa.

Ajattelutapojen muutos
Johanna nostaa yhdeksi merkittäväksi etapiksi viime vuo-
sikymmenen ajalta myös kehitysvammalain uudistuksen. 
Hän seurasi kehitystyötä läheltä toimiessaan Etevan IMO 
-itsemääräämistyöryhmän puheenjohtajana. Laki astui 
voimaan kesäkuussa 2016 ilman siirtymäaikaa.

– Se pisti meille kovat paineet, vaikka Etevassa asiat 
olivatkin hyvin. Laki vaati kuitenkin muutoksia toiminta-
malleihimme. Se muutti työtämme nimenomaan itse-
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määräämisoikeuden ja rajoitustoimenpiteiden käytön 
näkökulmasta, mutta myös kauttaaltaan työskentelyta-
pojemme näkökulmasta. Oli aidosti mietittävä asiakkaan 
yksilöllisiä tarpeita, oikeuksia ja velvollisuuksia.

Pelkkien toimintamallien kirjaaminen ei riittänyt vaan 
edessä oli iso koulutusrupeama henkilöstölle. Muutos 
toi esiin Etevan vahvuuden moniammatillisessa yhteis-
työssä, kun uusia toimintamalleja työstettiin ryhmissä. 

– Henkilökunnalta on vaadittu ajattelutapojen muu-
tosta. Jos aiemmin oli tärkeintä vaikkapa kodinhoidollinen 
työ, niin nyt se on jäänyt taka-alalle tai kotityöt tehdään 
asiakkaan kanssa yhdessä. Asiakas ei ole enää kohde, 
jolle tehdään asioita vaan hänet otetaan mukaan omaan 

elämäänsä. Myös omaisten tietämys ja tuntemus otetaan 
vahvemmin huomioon, Johanna kuvailee.

Osaaminen mahdollistaa muutoksen
Kuntayhtymä on käynyt läpi monia muutoksia, mutta 
onko kaikki muutos ollut kehitystä? 

– Jokaisessa muutoksessa on ollut hyviä asioita, jotka 
ovat jääneet elämään. Aina on myös asioita, joista voi 
jälkeenpäin todeta, että olisi voinut tehdä toisin, ja joita 
matkan varrella pyritään korjaamaan oikeaan suuntaan. 
Tärkeää on ollut henkilöstön mukaanotto ja tukeminen 
kaikilla tasoilla niin, ettei kenenkään ole tarvinnut olla 
yksin muutosten keskellä. Asiakasnäkökulmasta katsoen 

Etevalaisten osaamiselle on tulevaisuudessakin kysyntää, uskoo muutosjohtaja Johanna Pulkkinen.

Kuva: Tiina Roikonen
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itsemääräämisoikeus ja yksilökeskeisyys ovat olleet isoja 
kehitysaskelia, hän toteaa. 

Henkilöstössä kehitys näkyy osaamisen vahvistumi-
sena. Etevassa työ on moniammatillista ja tavoitteellista. 
Työ vaatii erityisosaajia, mutta toisaalta aloittajan ei tar-
vitse olla valmis osaaja. Kaiken tasoisille työntekijöille on 
tarvetta myös jatkossa ja vasta-alkajillekin löydetään kei-
not kasvattaa osaamispääomaansa. 

Johanna on työskennellyt kuntayhtymällä muun 
muassa palvelupäällikkönä ja aluepäällikkönä ja oli muu-
tamia kuukausia myös muualla töissä. Monet etevalaiset 
ovat välillä siirtyneet toisten työnantajien palvelukseen ja 
palanneet takaisin. Johanna ajattelee paluun kertovan 
ennen kaikkea siitä, että Eteva koetaan hyvänä työpaik-
kana. Vaikka on lähtenyt, ei ole polttanut siltoja takanaan 
vaan aina on tervetullut takaisin.

– Monesti ihminen palaa takaisin monta asiaa rikkaam-
pana ja osaa arvostaa oikeita asioita. Näin hänestä tulee 
organisaation sisäinen sanansaattaja. 

Etevaa Johanna kuvailee mahdollistajana ja edellä-
kävijänä. Kuntayhtymä ei toimi raha edellä vaan haluaa 
tuottaa laadukasta palvelua ja ymmärtää, ettei se onnistu 
ilman osaavaa henkilökuntaa.

– Henkilökunnalle Eteva on tarjonnut yhteisöllisen ja 
turvallisen työympäristön sekä mahdollisuuden ammatilli-
seen kehittymiseen. Tämä luo hyvän pohjan nyt, kun siir-
rytään hyvinvointialueille. Uskon, että etevalaisten osaa-
miselle on tulevaisuudessakin kysyntää.

Teos: Sakari Söderström, Juhlat (osa teoksesta)
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Pääjärvi, Ronnin laitosPääjärvi, Ronnin laitos 

Lammille rakentui 256-paikkainen keskuslaitos 1969–70. Se sijaitsi kauniilla paikalla metsän ympäröimänä 
järven rannalla, noin kuuden kilometrin päässä Ronnin kirkonkylästä Asikkalaan päin. Laitoksen ensimmäi-
senä johtajana aina vuoteen 1994 asti toimi Ritva Hallikas. 

Toiminnasta vastasi vuonna 1966 perustettu Hämeen vajaamielisten keskuslaitoksen kuntainliitto, jonka 
nimi muuttui Etelä-Hämeen erityishuoltopiirin kuntainliitoksi vuonna 1975. Tuolloin hallintaan tuli myös Nas-
tolan 100-paikkainen hoitokoti, joka hajautettiin vuonna 1989. Nimenvaihdos Pääjärven kuntayhtymäksi 
toteutui 1995.

Ronnin osalta laitoshajautusta alettiin suunnitella 2000-luvun puolivälissä. Pääjärven kuntayhtymän toi-
minta päättyi vuoden 2008 lopussa. Syntyi Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri, Eteva kuntayh-
tymä, ja laitoshajautus vietiin loppuun.
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Tytti Gustafssonin lapsuuden muistikuvissa läikehtivät 
niin huolen kuin häpeän tunteet. Ne asettuivat häneen 
varhaisessa kouluiässä, kun kaveripiirissä alettiin ilkkua 
vammaiseksi. Neljä vuotta vanhemmalla siskolla, Titalla, 
oli kehitysvamma, eikä Tytti ollut aiemmin ajatellut asiaa 
kielteisesti. Kavereiden äänensävystä ei kuitenkaan voi-
nut erehtyä.

– Olin elänyt Titan kanssa koko lapsuuteni ja omissa 
silmissäni vammaisuudessa ei ollut mitään pahaa, mutta 
sitten minuakin alettiin kutsua vammaiseksi ja nimen-
omaan kiusaten ja haukkuen. Hämmennys muiden suh-
tautumisesta varmaankin ajoi silloin häpeän tunteeseen. 

Isosiskolla oli ollut jo syntyessään kehityshäiriö. Tytille 
on kerrottu, että noin viiden vanhana Titta sairastui aivo-
kuumeeseen ja menetti silloin myös puhekykynsä. Sellai-
sena Tytti on tuntenut hänet aina. 

Äiti kantoi vastuun perheen huollosta.
– En muista, että olisimme saaneet mitenkään suurta 

tukea. Apuna oli lähinnä perhetuttuja. Kodinhoitajakin 
kävi kyllä minua ja Tittaa katsomassa äidin ollessa töissä. 
Muutoin äiti on ollut asian kanssa aivan yksin, sillä van-
hempani erosivat kun olin pieni. Täytyy sanoa, että hän 
on ollut sitkeä sissi, kun on pyörittänyt meidän taloutta, 
hoitanut Tittaa ja käynyt töissä.

Nyt Tytti on siskonsa edunvalvoja ja sinut myös itsensä 
kanssa. Aikuistumisen myötä hän on oppinut käsittele-
mään omia tunteitaan, mutta nuorempana vertaistuelle 
olisi ollut tarvetta. 

– Teininä mietin, miksi juuri minun kohdalleni on sat-
tunut kehitysvammainen sisko. Ajattelin olevani ainut. 
Silloin olisin kaivannut verkostoitumista, mutta se ei ollut 
vielä mikään normaali asia. 

”Olen opetellut luottamukseen”



ETEVA      73

Kuva: Sanna Korhonen

Kommunikointi on luontevaa, kun on tuntenut toisen lapsuudesta lähtien. Tytti Gustafsson (vas.) tietää, että isosisko rakastaa taputtamista. 
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Sittemmin Tytti on osallistunut moniin vammaisjärjestö-
jen tapahtumiin. Hän toivoisi, että niihin tulisi enemmänkin 
kehitysvammaisten henkilöiden sisaruksia tai että van-
hemmat ainakin välittäisivät muille lapsilleen tietoa, ettei 
omissa tunteissa ole mitään hävettävää. 

Laitoshoidosta Kotipesään
Titan hoito edellytti jatkuvaa läsnäoloa ja lopulta äidin voi-
mat ehtyivät. Edessä oli vaikea päätös siirtää Titta laitos-
hoitoon. Tytti ei enää muista varsinaista muuttotilannetta, 
mutta siskonsa asumisen hän muistaa liiankin hyvin. Hän 
oli äitinsä mukana säännöllisesti vierailuilla Titan luona.

– Oli aina todella ahdistavaa mennä sinne ja ahdistavaa 
lähteä pois. Minähän vihaan vieläkin esimerkiksi kinkku-
kiusauksen hajua, koska se tuo mieleeni laitosruuan, se 
on painunut vahvasti mieleeni. Osaston muut asukkaat 
tuntuivat pelottavilta, ja Titta oli aina epäsiistin näköinen 
ja likaisissa vaatteissa. 

Lapsena Tytti vaistosi myös äidin ahdistuksen. 
– Äiti on minulle yhä todella läheinen. Muistan, kuinka 

paljon me itkettiin yhdessä, kun oli niin kauheaa jättää 
Titta laitokseen. Mutta se oli ainoa vaihtoehto vielä -80-
luvun alussa.

Jouluaatonaattona 1987 äiti sai puhelun, joka muutti 
kaiken. Lohjalle oli juuri valmistunut kolme Uudenmaan 
erityishuoltopiirin kodinomaista asuntolaa, joissa oli 
ympärivuorokautinen hoito. Titta oli hyväksytty asuk-
kaaksi yhteen niistä, Kotipesään. Mikä joululahja! Titta 
pääsi lähelle perhettään. Ryhmäkodissa oli helppo käydä 
kylässä, ahdistus katosi.

– Se oli valtavan suuri muutos. Titta alkoi osallistua 
myös päiväaikaiseen toimintaan. Hänen yleinen hyvin-
vointinsa, hygienia ja arkiset taidot kohenivat huomat-

tavasti. Ryhmäkodissa tehtiin töitä sen eteen, että syö-
minen rupesi sujumaan. Aiemmin Titta sotki syödessään 
eikä pukenut itse, ei toki vieläkään vaan avustetusti, mutta 
silloin jo pian näki kehityksen todella huimana verrattuna 
siihen mitä oli ollut laitoshoidossa.

Ajatusten ja tunteiden sanoittaja
Isosiskon kehitysvammaisuus on vaikuttanut Tytti Gus-
tafssonin ammatinvalintaan. Hän on tehnyt kehitys-
vammatyötä viimeiset 15 vuotta, suurimmaksi osaksi 
Uudenmaan Vammaispalvelusäätiöllä. 

– Pidän työstäni äärettömän paljon. Tässä työssä 
on rikkaus – vähän ehkä myös taakka – että on omaa 
kokemusta kehitysvammaisuudesta niin läheltä. Ajatte-
len asioita myös omaisten kannalta.

Omakohtaisuus syventää ymmärrystä omaisten tun-
teista. Tytti tiedostaa, miten asioita olisi paras tuoda 
esiin tai miten itse haluaisi, että asioista hänelle omai-
sena kerrottaisiin. Kokemus helpottaa myös kohtaami-
sissa kehitysvammaisten henkilöiden kanssa, joista osa 
ei pysty lainkaan kommunikoimaan tai kommunikointi 
on heikkoa. 

– Työssäni koen olevani heidän äänitorvensa ihan 
samoin kuin oman siskoni kohdalla. Titta ei kommuni-
koi, mutta hänellä on omia ääntelyjä, joita pystyy tulkit-
semaan kokemuksen kautta. Kun tietää ja tuntee ihmi-
sen, pystyy sanoittamaan hänen ajatuksiaan, sitä mistä 
hän pitää ja mistä ei. 

Pitkäaikainen suhde synnyttää luottamuksen niin hoi-
tajan ja asiakkaan kuin hoitajan ja omaisen välillä. Hen-
kilökunnan vaihtuvuus puolestaan nakertaa luottamusta 
ja turvallisuuden tunnetta. Tytti kaipaisi enemmän pysy-
vyyttä ja hän suhtautuu kriittisesti työnkiertoon. 
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Tuntemattoman pelkoa
Kehityshäiriöiden laaja kirjo tuo vammaistyöhön oman-
laisensa ulottuvuuden. Tytti ajattelee, että se on yksi syy 
siihen, miksi kehitysvamma-ala niin harvoin on nuorten 
opiskeluvalinnoissa kärkipäässä. Ala ei näyttäydy samalla 
tavoin selkeänä koulutuksen suuntautumisvaihtoehtona 
kuin vaikkapa lastenhoito tai vanhustyö. 

– Hoitotyö kaiken kaikkiaan on vähän tuulella käyvä 
ala tällä hetkellä, ja monille vammaistyö on tuntematon, 
pelottavakin. Ihmisillä on yleensäkin epävarmuutta ja pel-
koja kehitysvammaisuutta kohtaan ja myös se vaikuttaa 
koulutussuuntautumisiin. 

Tytin liikkuessa siskonsa kanssa julkisilla paikoilla osa 
ihmisistä tuntuu pelkäävän kehitysvammaisen henkilön 
olevan aggressiivinen. Titta saa osakseen julkeaa tuijot-
tamista, ääneen nauramista ja osoittelua. 

– Mielestäni sellainen on tänä päivänä todella kummal-
lista käytöstä aikuisilta ihmisiltä. Yhteiskunnassamme on 
paljon asenneongelmia. Aina puhutaan kehitysvammais-
ten integroitumisesta yhteiskuntaan, mutta se on vielä 
lapsenkengissä. 

Titta itse elää Tytin sanoin onnellisuuskuplassa. Hän on 
hyvin perustyytyväinen ihminen.

– Titta on ollut hyvinvoiva kaikki nämä vuodet Etevan 
palveluissa. Hän ei tiedä maailmanmurheista, ei koro-
nasta, ei Ukrainan sodasta. Toki fyysisesti vuodet ovat 
tuoneet ongelmia, mutta luotan, että Etevalla asiat hoide-
taan kuten ne kuuluu hoitaa.

Omaisen ääni kuulluksi
Kaikki Titan viralliset asiat hoituvat Tytin kautta, joten 
sujuva tiedonkulku on oleellista. Edunvalvojana hoitoon 
vaikuttaminen on tullut helpommaksi, mutta kun on yksin 

päävastuussa, tulee toisinaan miettineeksi, millaista olisi, 
jos asioita olisi jakamassa toinen sisko tai veli. Kun muita 
ei ole, korostuu yhteistyö ryhmäkodin henkilökunnan 
kanssa. Tytti pitää tärkeänä sitä, että omaisen ääni tulee 
kuulluksi.

– Omaisena en niinkään vaadi asioita vaan toivon, 
sillä omasta työstäni tiedän, että kovin vaativa omainen 
aiheuttaa henkilökunnassa turhautumista. En puutu päi-
vittäisiin valintoihin esimerkiksi mitä vaatetta puetaan mil-
loinkin, sillä luotan siihen, että hoitajat osaavat arvioida 
tilanteet. Hehän elävät siellä arkea Titan kanssa.

Tärkeintä on, että Titan kokonaisvaltainen hyvinvointi 
on kunnossa.

– Voisin tietysti hirveästi stressata Titan olemisesta ja 
elämisestä, mutta näiden vuosien aikana olen opetellut 
luottamukseen, muuten omat voimavarat hiipuvat. 

Tulevaisuus sote-uudistuksen kynnyksellä herättää silti 
hieman huolta. 

– Mietityttää, kuinka paljon asiat muuttuvat ja miten 
muutos vaikuttaa Titan arkeen, etenkin, kun Eteva on 
tuottanut myös päiväaikaisen toiminnan. Kyllähän se sel-
lainen kysymysmerkki tässä vaiheessa on. Eteva on ollut 
jo niin pitkäaikainen, tuttu ja vakaa palveluntarjoaja. 
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Kuntainliitto teki alusta alkaen kiinteästi yhteistyötä 
Uudenmaan alueella toimineiden kehitysvammais-
ten tukiyhdistysten kanssa. Käytännössä tämä 
usein toteutui yhdistysten omissa tilaisuuksissa, 
joihin kuntainliiton edustajia osallistui esimerkiksi 
asiantuntijoina tai luennoitsijoina. 

Toimintakertomuksissa monesti mainittuja yksit-
täisiä yhteistyötahoja alkuvuosikymmeninä olivat 
muun muassa Kehitysvammaliitto ry, Kehitysvam-
mahuollon neuvottelukunta (myöh. Erityishuollon 
neuvottelukunta) ja Kårkulla sekä merkittävänä 
kumppanina Rinnekoti-Säätiö, jolta kuntainliitto osti 
keskuslaitospalvelut. Lisäksi kuntainliitolla oli vuo-
sien varrella kehitysvammalain mukaista palvelujen 
tuottamista muun muassa Eino Raunion Säätiön, 
Sylvia-koti yhdistys ry:n ja Kehitysvammatuki 57 
ry:n kanssa.

Myös seurakuntien kanssa yhteistyö oli heti 
alussa tiivistä erityisesti päiväaikaisten kerhojen 
sekä leirien ja retkien järjestämisessä. Yhteistyö on 
perustunut pääasiallisesti luterilaisten seurakun-
tien diakonien tekemään kehitysvammatyöhön, 
mutta kuntayhtymän alueella on ollut myös nimet-
tyjä yhteyshenkilöitä, kirkon kehitysvammatyön 
pappeja, jotka ovat vastanneet muun muassa eri-
tyisrippikouluista, kaste- sekä vihkitilaisuuksista ja 
jalkautuneet kuntayhtymän yksiköihin esimerkiksi 
kuoleman kohdatessa. 

Yhteistyö varhaisvaiheessa mukana olleiden 

Yhteistyötä moneen suuntaan

Teos: Anna-Stina Helander, Keppihevonen 2022
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tahojen, kuten Kehitysvammaliiton, seurakuntien ja 
Kårkullan kanssa on jatkunut vahvana, samalla kun se 
uusien sidosryhmien kera on kehittynyt ajan saatossa 
yhä monipuolisemmaksi. Nykyisiä keskeisiä yhteis-
työkumppaneita ovat muun muassa HUS ja Vaalijalan 
kuntayhtymä. Arjen kumppaneina ovat asiakkaiden 
läheiset sekä kunta- ja tilaaja-asiakkaat ja monet muut 
asiakkaiden palveluja tuottavat tahot.

Yhteiskehittämistä Järvenpäässä
Lyhytaikaishoitoa ja asiantuntijapalveluita kokoa-
vaa palvelukeskusta valmisteltiin UEP:ssä vuosina 
2005–2007. Valmistelun pohjana toimi yhteistyö Dia-
konia-ammattikorkeakoulun Järvenpään yksikön ja 
Suomen Kirkon Seurakuntaopiston säätiön kanssa 
henkilöstön osaamisen, lakisääteisen täydennyskou-
lutuksen ja ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoin-
nin edistämiseksi. Vuonna 2009 Järvenpäähän val-
mistui yhteiskehittämisen toimintayksikkö, jota silloin 
kutsuttiin kehittämisklinikaksi ja myöhemmin perhe-
palvelukeskukseksi. Nykyään tiloissa on asiantuntija-
palvelun henkilöiden toimitilat sekä perheille palveluja 
tuottava lyhytaikaishoidon yksikkö Tikkarelli.

Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö UVPS
”Kuntien taloudellinen tilanne on edelleen vaikea ja 
se on myös vaikuttanut uusien palvelujen toteuttami-
seen ja varsinkin uusiin perustamishankkeisiin. Tämän 
vuoksi kuntayhtymä on lähtenyt aktiivisesti tukemaan 
Vammaispalvelusäätiön perustamista erityishuoltopii-

riin. Säätiön tarkoituksena olisi edistää Etelä-Suo-
men läänin alueella vammaisten, ensisijaisesti 
autistien ja kehitysvammaisten, asumis- ja päivätoi-
mintavalmiuksia”, kertoi Uudenmaan erityishuolto-
piirin kuntayhtymän piirijohtaja Ove Lindstedt vuo-
sikertomuksessa 1998.

Seuraavana vuonna Uudenmaan Vammaispal-
velusäätiö oli perustettu kuntayhtymän aloitteesta. 
Säätiön ensimmäinen tehtävä oli kehittää ja raken-
taa autistisille henkilöille sopiva asumispalvelumalli, 
johon kytkettäisiin asukkaille mahdollisuus saada 
tarvitsemansa jatko- ja ammattikoulutus sekä eri-
laisia työmahdollisuuksia.

Vuonna 2000 kuntayhtymän ja säätiön välinen 
yhteistyö eteni konkreettiseen vaiheeseen. Säätiö 
alkoi hankkia toimitiloja kuntayhtymän tarpeisiin 
esimerkiksi asumispalveluja varten. Vuoden 2004 
lopussa kuntayhtymän Asperger-työvalmennus-
yksikkö siirtyi säätiölle. Kuntayhtymä oli säätiön 
kanssa myös kehittämässä Karjalohjalla sijaitsevan 
Pukkilan tilan loma- ja leiritoimintaa.
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Etevan asiantuntijapalveluiden siemenet kylvettiin 1975, 
kun pieneen, neljän hengen henkilöstötiimiin Mäntsä-
lään palkattiin sosiaalityöntekijä. Heti seuraavina vuosina 
työnsä aloittivat myös psykologi sekä kaksi erityistyön-
tekijää, jotka antoivat kotona olleille kehitysvammaisille 
lapsille opetusta ja vanhemmille tukea heidän kasvatus-
tehtävässään sekä ohjasivat kuntoutusta – toinen koko-
päiväisenä Itä-Uudellamaalla, toinen puolipäiväisenä 
Hyvinkäällä.

Virkoja ei saatu heti samassa suhteessa kuin mitä pal-
velut lisääntyivät, mutta tilanne helpottui 1980 sosiaali-

johtajan, johtavan sosiaalityöntekijän sekä viiden sosi-
aalityöntekijän myötä. Psykologin virkojakin saatiin kaksi 
lisää. Nämä kaikki luokiteltiin erityishenkilöstöön, jonka 
määrä alkoi vähitellen kasvaa myös uusilla nimikkeillä, 
kun joukkoon tulivat muun muassa tukihenkilöt, puhete-
rapeutti ja lääkintävoimistelija. 

1990-luvulla palvelut järjestettiin alueittain Länsi-, 
Keski- ja Itä-Uudellamaalla, kunnes alueellisesta johta-
mismallista luovuttiin ja asiantuntijapalvelut muuttuivat 
yhdeksi perhe- ja asiantuntijapalveluiden vastuualuee-
seen kuuluvaksi toimintayksiköksi loppuvuonna 2003. 

Vaikuttavasti moniammatillinen
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Kokonaisuus sai nimekseen Kokeva-asiantuntijapalvelut. 
Autismi- ja aspergerpalvelut organisoitiin omaksi palve-
lukokonaisuudeksi. Organisaatiomuutoksen yhteydessä 
Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymän (UEP) palvelut 
myös tuotteistettiin. Ne luetteloitiin ja hinnoiteltiin palvelu-
tuotepohjaisesti ensimmäistä kertaa.

Vahvasti yhdessä
Kokeva tuotti muun muassa neuvontapalveluita, psykolo-
gisia tutkimuksia ja terapiapalveluita sekä konsultaatio- ja 
koulutuspalveluita, ja sen asiantuntijat tukivat kuntayhty-
män omien palveluyksikköjen henkilöstöä ja työyhteisöjä 
työssään. Kokeva-asiantuntijapalveluissa toimi psykolo-
geja, sosiaalityöntekijöitä, palveluohjaajia, fysioterapeutti 
ja toimintaterapeutti. Erikoislääkärin palvelut saatiin Rin-
nekoti-Säätiöltä.

Tässä tilanteessa oltiin, kun Carina Lusikka (nyk. Nord-
man) aloitti UEP:n sosiaalityöntekijänä 2005. Työn veto-
voima on kantanut tähän päivään asti.

– On useita seikkoja, jotka ovat pitäneet minua tässä 
työssä kiinni. Moniammatillisuus on yksi niistä. Yhdessä 
tekeminen on Etevalla vahvaa, eikä se ole vain sanaheli-
nää vaan oikeasti arjessa toteutuvaa. Se on myös kolle-
gan auttamista ja tuen antamista toiselle. Kukaan ei tee 
täällä työtään yksin, hän kuvailee.

Carinan nykyinen virka johtavana sosiaalityöntekijänä 
alkoi Uudenmaan ja Pääjärven kuntayhtymien yhdistyttyä 
2009. Kuntayhtymien erityispalvelut – Kokeva ja Kevas – 
oli jo edeltävänä vuotena koottu siten, että ne palvelivat 
koko Etevan aluetta. Lisäksi erillisenä yksikkönä oli Kera-
valla aloittanut vaativan tason psykososiaalista palvelua 
tarjoava tukikeskus, joka sai pian seurakseen tukikes-
kukset Hämeenlinnassa ja Lahdessa. Myöhemmin nämä 

keskukset nimettiin kehitysvammapsykiatrian yksiköiksi 
(kepsy). 

Carina on työskennellyt sekä Lahden että Keravan 
kepsyssä. Sosiaalityöntekijän työlle on ominaista verkos-
totyöskentely ja yhteistoiminta eri ammattiryhmien kanssa 
asiakkaan elämänhallinnan parantamiseksi. Tehtäviin 
kuuluu muun muassa ohjaus ja neuvonta sekä asiakkaan 
avun ja tuen tarpeen arviointi. Kepsyssä työhön liittyy tiivis 
yhteistyö Etevan erityishuollon johtoryhmän kanssa.

– Kepsyissä toteutetaan tahdosta riippumatonta eri-
tyishuoltoa ja sosiaalityöntekijä valmistelee ja tekee eri-
tyishuollon johtoryhmälle esityksen sen tarpeesta. Tah-
dosta riippumattomassa erityishuollossa olevat ovat vain 
pieni osa kepsyjen asiakaskunnasta, mutta heidän hoi-
tonsa on usein pitkäaikaista, Carina kertoo.

UEP:n ja Pääjärven kombinaatio
Pääjärven kuntayhtymässä Lammilla oli kehitetty aistimo-
nivammaisten palveluja AiMo-kuntoutustiimissä, jonka 
jäsenenä psykologi Emmi Tuomi aloitti 2008 UEP:n työn-
tekijänä. AiMon kivijalkana oli yhteispohjoismainen kuu-
rosokeiden kanssa työskentelevien koulutusjärjestelmä, 
johon Suomi oli liittynyt 1980-luvulla. Koulutuskeskus 
sijaitsi Tanskassa Dronninglundissa. Sinne suuntautunut 
AiMo-tiimin opintomatka oli ratkaiseva Emmin tulevalle 
työuralle. 

– AiMo on hyvä esimerkki silloisesta tutkimustyön ja 
kansainvälisen yhteistyön korkeasta tasosta. Lisäksi se 
kuvastaa Etevan ainutlaatuista asiantuntemusta, joka liit-
tyy juuri tuohon Carinan mainitsemaan moniammatillisuu-
teen. Omalla kohdallani opintomatka betonoi sen, että 
olen erikoistunut vaikeimmin kehitysvammaisten henkilöi-
den psykologiseen arviointiin.
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Kehitysvammapoliklinikan tiimi  asettui kameran eteen Etevan sidosryhmälehden 1/2021 kansikuvaa varten. Edessä vas. Katri Mak-
konen ja Lumikukka Socada. Takarivissä vas. Harri Tuomi, Pauliina Nauha, Annika Mickos, Katri Miettinen ja Emmi Tuomi. Kuvasta 
puuttui Mari Sirén-Koskinen.                                                                    

Kuva: Tiina Roikonen
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Emmi muistuttaa, että asiantuntijapalvelut oli järjestetty 
Pääjärvellä ja UEP:ssä eri tavoin. Pääjärvellä asiantunti-
jat olivat samassa rakennuksessa Terapiatalossa Lam-
milla osana Ronnin laitosaluetta. Se on ollut perinteinen 
tapa toteuttaa kehitysvammahuollon asiantuntijapalve-
luita. UEP sen sijaan tarjosi palveluita hajautetusti ja 
hankki vain osan, kuten lääkäripalvelut, Rinnekoti-Sää-
tiöltä. 

– Kun Eteva syntyi, näistä muodostettiin eräänlainen 
kombinaatio. Kaikkia ammattiryhmiä on yhä eri puolilla 
aluetta, mutta lisäksi meillä on asiantuntijakeskittymät 
kehitysvammapsykiatrian yksiköissä, joita voisi kutsua 
kuntayhtymän kruununjalokiviksi. 

Rinnekoti-Säätiön lopetettua poliklinikkatoimintansa 
toivat Etevan omistajakunnat esiin tarvetta poliklinikka-
muotoisille lääkärin, psykologin ja terapeuttien arviointi-
palveluille. Etevan kehitysvammapoliklinikka aloitti toimin-
tansa Vantaalla marraskuussa 2020. Siellä toteutetaan 
moniammatillisia arviointeja ja kuntoutuksen suunnittelua 
kaikenikäisille ja hyvin monenlaisissa kysymyksissä.

Emmi on työskennellyt poliklinikalla sen perustami-
sesta alkaen.

– Ennen kuin tulin kehitysvamma-alalle, olin muutamia 
vuosia koulupsykologina. Se on myös kiinnostavaa mutta 
usein samankaltaisten asioiden parissa työskentelyä päi-
västä toiseen. Kehitysvammatyössä saan nähdä erilaisia 
elämänkaaria ja kehitystä. Poliklinikalla olen nyt tavannut 
samoja ihmisiä, joita olen aikanaan tutkinut heidän kou-
luunlähtövaiheessaan. Jokaisen kanssa on mietittävä 
yksilöllinen tapa toimia, sillä vaikka asiakkailla olisi sama 
diagnoosi, ikä ja ulkoiset tekijät, he ovat hyvin erilaisia. Työ 
on vaihtelevaa ja koko ajan saan opetella uutta. Siksi tätä 
työtä on niin ihana tehdä. 

Väylä keskusteluun
Uuden oppiminen ja soveltaminen käytäntöön ovat 
myös Carinalle tärkeitä arvoja. Kuntayhtymien yhdisty-
misen myötä moniammatillinen työ vahvistui entisestään. 
Samoin vaikutti kehitysvammalain muutos 2016.

– Laki muutti sosiaalityöntekijöiden työn sisältöjä ja 
on edellyttänyt perehtymistä uusiin toimintatapoihin ja 
osaamisen lisäämistä. Työn sisältöä on muuttanut muun 
muassa se, että rajoitustoimenpiteistä tai tahdosta riip-
pumattomasta erityishuollosta päätöstä tehtäessä on 
arviointityössä oltava mukana laillistettu sosiaalityöntekijä. 
Aiemmin tätä ei laissa määritelty näin tarkkaan.

Myös Emmi toteaa, että asiantuntijahenkilöstön kan-
nalta lain merkittävimmät muutokset liittyivät moniamma-
tillisiin arviointeihin.

– Aiemmin saatettiin yksiköissä käyttää rajoitustoimen-
piteitä suojelumerkityksessä varmuuden vuoksi, mutta 
nyt laki on hyvin selkeä siinä, että vaaran pitää olla todel-
linen. Toimenpiteet on ensin arvioitava moniammatillisesti, 
ne on kirjattava ja niitä pitää seurata.

Rajoitustoimenpiteet voivat koskea esimerkiksi asiak-
kaan liikkumisen valvontaa tai sängynlaitojen nostamista. 
Huomattavasti harvinaisempia tilanteita ovat päätökset 
tahdosta riippumattomasta erityishuollosta.

– Silloin henkilö ei itse pysty päättämään hoidostaan 
ja huolenpidostaan, hänellä on vakavaa vaaran tuotta-
mista itselleen tai muille eikä hoitoa pystytä järjestämään 
muulla tavoin. Tutkimusta tekevässä ryhmässä on oltava 
sosiaalityöntekijä, psykologi ja lääkäri, ja näiden on oltava 
laillistettuja, virassa olevia ja kehitysvammahuoltoon 
perehtyneitä. Tarvittaessa mukana on muita sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä, esimerkiksi kepsyn 
lähityöntekijöitä, Carina selventää.
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Teams-palaverit ovat osa Carina Nordmanin jokapäiväistä työtä.  Maaliskuussa 2016 hän neuvotteli etäyhteyksin sosiaali-
työntekijä Johanna Lindforsin kanssa. 

Kuva: Tiina Roikonen

Tämäkin Etevan asiak-
kaiden tekemä hellyttävä 
pehmoeläin on myytävänä 
Kahvila-Galleria Keltaisessa 
Apinassa Porvoossa. 
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Rajoitustoimenpiteiden käytännöt ovat kuitenkin vain 
osa lakiuudistusta. Lain tarkoituksena on erityisesti itse-
määräämisoikeuden tukeminen ja vahvistaminen.

– Laki on muuttanut keskustelukulttuuria ja asenneil-
mastoa siinä, miten me jokaisen asiakkaan kohdalla löy-
dämme ne asiat, joissa hänen itsemääräämisoikeuttaan 
vahvistettaisiin ja joiden kautta hän pystyisi enemmän vai-
kuttamaan omaan elämäänsä, Emmi tarkentaa. 

Arviointitehtävät ovatkin avanneet asiantuntijoille 
uuden väylän keskusteluihin. 

– Laki edellyttää, että yksikön vastaavan johtajan tulee 
pyytää meitä tekemään arvioita siitä, täyttyvätkö rajoi-
tustoimenpiteiden käytön edellytykset. Näissä keskus-
teluissa käytännöt tulevat näkyviksi. Pääsemme siten 
yhdessä pohtimaan, millä keinoin rajoittamista voitaisiin-
kin välttää tai vähentää. Samalla pääsemme keskuste-
lemaan laajemmin myös itsemääräämisoikeuden tukemi-
sesta, Carina toteaa. 

Arjessa kiinni
Psykologin rooli on perinteisesti mielletty lähinnä puhu-
vien asiakkaiden kanssa työskentelyksi. On ajateltu, että 
asiakkuuteen vaaditaan puhekykyä.

– Näinhän se ei ole. Psykologit ovat Etevalla ja 
monessa muussakin paikassa tehneet työtä myös vai-
keasti ja syvästi kehitysvammaisten kanssa. Laki vahvisti 
tätä hyvää kehitystä. Aiemmin monivammaisten ihmisten 
elämä on ollut hyvin hoitaja- ja lääkärikeskeistä, Emmi 
sanoo.

Etevalla asiantuntijatyö on vahvasti arjessa kiinni, kau-
kana paperinmausta.

– Meillä jokaisella on koulutuksesta ja kokemuksesta 
lähtöisin olevaa asiantuntijuutta, jota tuomme asiakkaan 

Kommunikoinnin 
tukena käytetään 
kuvia.
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elämään eri tilanteissa. Se ei tule pöydän takaa kirjoitet-
tuna, vaan se siirtyy juuri siinä, kun toimimme ja käymme 
keskusteluja asiakkaan ja tämän lähihenkilöiden kanssa, 
Carina kuvailee.

Kohtaamiset toteutuvat henkilön kotona, Etevan yksi-
kössä tai asiantuntijan luona esimerkiksi kehitysvamma-
poliklinikalla. Emmi arvioi, että tulevassa sote-uudistuk-
sessa asiantuntijoiden rooli muuttuu ja saattaa karata 
kauemmas arjesta.

– Etevalla asiantuntijapalvelut ovat kuuluneet asumisen 
ja päiväaikaisen toiminnan palvelutuotteisiin, mutta nyt 
asiantuntemus on siirtymässä perussosiaalipalveluista 
lähemmäs erikoissairaanhoitoa. Se on radikaali muutos. 

Hän pohtii, olisiko mahdollista siirtää hyväksi koettuja 
Etevan käytäntöjä erikoissairaanhoitoon.

– Toivon, että saisimme jatkaa konsultointia ja tuki-
tiimityöskentelyä yksiköissä. Me asiantuntijathan emme 
ole jatkuvasti paikalla yksikköjen arjessa, mutta olemme 
säännöllisesti tutut ihmiset siellä mukana miettimässä 
esimerkiksi rajoitustoimenpiteitä. Toivottavasti ei käy niin, 
että olemme käytettävissä vain, kun on tulipalo sammu-
tettavana vaan myös arkisemmissa yhteyksissä. 

Koskettavia hetkiä
Carina muistaa koskettavan esimerkin lähimenneisyy-
destä, kun häntä oli lain perusteella pyydetty psyko-
login kanssa erääseen asumisyksikköön tekemään 
arviota rajoitustoimenpiteistä: sängynlaitojen nostolla 
haluttiin välttää asiakkaan putoaminen ja loukkaantumi-
nen. Kyseessä oli iäkäs, jo monta vuosikymmentä yksi-
kössä asunut henkilö. 

– Hän oli yhteisössä rakastettu ihminen ja oli nyt 
vakavasti sairastunut ja saattohoidossa. Tutut ohjaa-
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jat juttelivat lohdullisesti, josko hän vielä pääsisi kesällä 
terassille keinumaan kun siitä niin kovasti pitää. Hetkeksi 
hän jaksoi tulla kahvipöytään kanssamme, sen verran 
ehdin häneen tutustua, sillä muutaman viikon päästä hän 
menehtyi. Mietin, kuinka tärkeää oli, että asiakas sai olla 
turvallisessa ympäristössä loppuun asti ja hoitajat saivat 
olla hänen kanssaan. 

Näissä koskettavissa hetkissä yhteisön ja jakamisen 
merkitys kirkastuu. Samankaltaisia syvästi mieleen painu-
neita kokemuksia on myös Emmillä. Yksiköiden arjessa 
on aitoa välittämistä ja kiintymystä.

– Näin on varmasti aina ollut, mutta kehitysvammakult-
tuurissa on tapahtunut myös paljon myönteistä kehitystä 
tässä mielessä. Tarkoitan sitä, että asiakkaan kanssa saa 
tulla läheiseksi ja itsensä saa hoitotyössä pistää likoon. 
Hoitotyön ei tarvitse olla etäännyttävää. 

Hienoimmat hetket Emmin asiakaskohtaamisissa 
ovat liittyneet mahdollisuuteen tuoda esiin kykyjä, joita 
ei ole aiemmin huomattu esimerkiksi aistimonivammais-
ten henkilöiden kohdalla. Heidän kanssaan korostuu 
moniammatillinen yhteistyö, johon Etevassa osallistuu 
joukko asiantuntijoita, kuten aistimonivammaisten kun-
toutusohjaaja, psykologi, fysioterapeutti, puheterapeutti 
ja toimintaterapeutti.

– Yhden asiantuntijan työ ei riitä, kun kyseessä on hen-
kilö, joka ei pysty ilmaisemaan itseään eikä häntä pysty 
standardoiduilla testeillä testaamaan. Saattaa vaikuttaa 
siltä, ettei hän ymmärrä mitään, mutta yhdessä havait-
semmekin jotain, jonka ehkä ainoastaan asiakkaan lähin 
ihminen on aiemmin havainnut. Hän saattaa ymmärtää 
paljon, ja meidän tehtävämme ja myös lain vaatimus on 
pyrkiä selvittämään vaikeasti monivammaiseltakin, mitä 
hän ajattelee elämästään, ja pohtia minkälainen hoito ja 

kuntoutus on juuri hänelle sopivin, Emmi kertoo.
Carina toivoo, että palveluita kehitettäisiin tulevaisuu-

dessa yhä yksilöllisemmiksi. Pääsääntöisesti asiakkaat 
asuvat ryhmäkodeissa ja käyvät päiväaikaisessa toimin-
nassa, ja tämä on pysynyt melko samanlaisena.

– Yksilöllisempään suuntaan on menty, mutta vielä on 
paljon tekemistä, että voimme tarjota erilaisia ratkaisuja 
tuettujen palveluiden järjestämiseen. Tässä asiantuntijoita 
tarvitaan mukaan miettimään, mikä kulloisenkin henkilön 
kohdalla olisi tarkoituksenmukaisinta ja miten hän saisi 
parhaan mahdollisen tuen.
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Kepsy kotiutui Lahteen

Elokuussa 2021 joukko henkilöstöä ja asiakkaita kokoon-
tui Eteläisen Rengastien aurinkoiseen pihapiiriin skoolaa-
maan Lahden kehitysvammapsykiatrian yksikön 10-vuo-
tisjuhlien kunniaksi. Suomessa luovittiin yhä korona-ajan 
aalloilla, joten suurta kutsuvierastilaisuutta ei ollut mah-
dollista järjestää. Tilaisuus oli tavallaan muistutus myös 
sopeutumisen voimasta muuttuvissa tilanteissa ja kyvystä 
toteuttaa hyvää yhdessä. 

Kymmenen vuotta aiemmin oli henkilöstö – hoitojaksolla 
tuolloin olleiden muutamien asiakkaiden kera – muuttanut 

Lammin laitosalueelta vastavalmistuneisiin kehitysvam-
mapsykiatrian tiloihin Lahteen.  Siirtymistä oli valmisteltu 
huolella, sillä muutos entiseen oli valtava. 

Lammilla saman katon alla olleista kahdesta tutkimus-
osastosta oli perustettu uudet yksiköt Hämeenlinnaan ja 
Lahteen, jonne lisäksi siirtyi tutkimusosastojen yhteydessä 
ollut lasten ja nuorten osasto. Toiminnot asettuivat Lah-
dessa entisestä poiketen omiin erillisiin rakennuksiinsa.

– Meillä on lasten ja nuorten ryhmä omassa ja aikuisten 
ryhmä omassa talossa. Kolmas rakennus on rivitalo, jossa 
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on yksiöitä kuntoutusasiakkaille. Se oli uusi asia, jolle oli 
huomattu tarvetta jo Lammilla. Eli asiakas voi harjoitella 
itsenäisempää asumista ja arjessa selviytymistä tässä 
lähellä, kertoo Lahden kehitysvammapsykiatrian yksikön 
palvelupäällikkö Jutta Tuominen.

Lahden kepsyssä on viisitoista asiakaspaikkaa, joista 
neljä on lapsille. 

– Lasten ja nuorten tutkimusyksikön osalta muutos 
asiakaskunnassa näkyy ehkä eniten. Lammilla oli myös 
aistimonivammaisia lapsiasiakkaita, mutta Lahdessa 
yksikkö on selkeästi kehitysvammapsykiatrinen. Teemme 
neurologisia arvioita, arvioimme kehitysvammaisuutta, 
adhd:ta ja erilaisia käyttäytymispulmia. Aistimonivam-
maista asiakaskuntaa ei meillä enää ole, Jutta kertoo.

Muutto Lahteen tarkoitti siirtymää omavaraisuudesta ja 
luonnonläheisyydestä kaupunkiympäristöön, lähelle nor-
maaleja yhteiskunnan palveluita. Lammin keskuslaitoksen 
alueella oli ollut muun muassa oma apteekki, laboratorio 
ja EEG-tutkimusmahdollisuus. Lähes kaikki saatiin hoi-
dettua laitosalueella, jopa hammashoito, joten asiakkai-
den kanssa ei poistuttu kuin harvakseltaan muualle. 

– Etukäteen huolta aiheuttivat monet käytännön kysy-
mykset, kuten miten käynnit keskustassa vaikkapa veri-
kokeissa ja hammaslääkärillä toteutuvat tai missä ulkoilu 
onnistuu turvallisesti vilkasliikenteisessä kaupungissa, 
Jutta muistelee.

Muutos laitoksesta avohuollon yksiköksi vaatikin paljon 
suunnittelua ja pohdintaa henkilökunnan kanssa siitä, mitä 
tulee huomioida, mitä selvittää etukäteen ja mitä osata. 

– Siinä oli ajatuksellinen ja asenteellinenkin muutos vält-
tämätöntä. Oli tärkeää, että meillä oli paljon aikaa yhdessä 
suunnitella ja että henkilöstöllä oli tilaa tuoda esiin huoliaan 
ja pelkojaan. Se oli muutossa onnistumisen edellytys. 

Uuden ympäristön uudet mahdollisuudet
Lahteen rakennettiin kehitysvammapsykiatrialle varta 
vasten uudet tilat ja henkilöstö sai olla mukana suunnit-
telemassa niiden toimivuutta ja turvallisuutta. Huomiota 
kiinnitettiin kestäviin ratkaisuihin, kuten ikkunoiden tur-
valaseihin, sekä eri tilojen sijoitteluun ja yleisilmeeseen, 
väreihin ja materiaaleihin. Vahvat rakenteet ja erityiskor-
keat huoneet ovat esimerkiksi estäneet vaaratilanteita, 
jollaisia Lammilla saattoi syntyä, jos asiakas oli saanut 
irrotettua huoneensa kattomateriaaleja. 

– Tilojen kestävyys on työturvalisuuden kannalta ilman 
muuta tärkeää. Ajantasainen sosiaalitekniikka on helpot-
tanut henkilöstön työtä. Yhteisissä tiloissa on kameraval-
vonta ja saamme hälytyksen esimerkiksi kun ovi aukeaa, 
joten yölläkin on turvallisempaa olla, liikkua ja valvoa mitä 
tapahtuu, Jutta kertoo.

Etukäteen huolta aiheuttanut kaupunkiympäristö on 
puolestaan avannut uusia mahdollisuuksia. Kirjasto on 
kävelymatkan päässä ja päivätoiminnan asiakkaiden 
kanssa on päästy työharjoitteluun kauppaan tavaroita hyl-
lyttämään. Lähellä on hyviä ulkoilumaastoja ja turvallisia 
kävelyreittejä ja läheiseltä koululta on vuokrattu liikuntasa-
lia iltojen ja viikonloppujen pelivuoroihin. 

Kepsyn oma pihapiirikin on viihtyisä ja sulautuu hyvin 
kaupungin pientaloalueelle. Pihalla on keinut, liukumäki, 
hiekkalaatikko ja trampoliini, eikä kokonaisuus erotu 
muusta ympäristöstä.

– Naapurustokin on ottanut meidät hyvin vastaan. Jos 
alkuvaiheessa meitä ehkä katsottiin pitkään, niin nyt ihmi-
set ovat tietoisempia palveluistamme. Sallivuus on lisään-
tynyt, mikä on tuntunut kivalta. 

Uusi sijainti palveluiden äärellä on monella tavalla mah-
dollistanut asiakkaille osallisuuden yhteiskunnassa, ja toi-
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saalta sijainti aiempaa parempien kulkuyhteyksin päässä 
on helpottanut omaisten käyntejä läheistensä luona.

– Vaikka ensin ehkä olikin pelottavaa tulla tänne ihmis-
ten keskelle, niin saimme siitä heti kuitenkin otteen. Jo 
ensimmäisenä syksynä pidimme sadonkorjuujuhlat, johon 
kutsuimme naapurustoa, veimme postilaatikoihin kutsuja 
ja ihmisiä kävi tutustumassa toimintaamme. Muutto oli sil-
loin meille iso myllerrys ja se herätti monenlaisia tunteita, 
mutta selvisimme siitä yhdessä ja varmasti selviämme 
tulevistakin muutoksista samalla tavalla yhdessä.

Muutokset ovat enemmänkin todennäköisiä
Jutta on ollut kuntayhtymän palveluksessa vuodesta 
1998, aluksi sairaanhoitajana tutkimusosastoilla ja vuo-
desta 2007 esimiestehtävissä Pääjärven kuntayhty-
mässä, sittemmin Etevassa. Vaikka organisaatio ja tittelit 
ovat muuttuneet, on tehtäväkenttä kuitenkin aina pysytel-
lyt kehitysvammapsykiatrian piirissä.

Lahden yksikössä työntekijöitä on reilu neljäkymmentä. 
Jutan työaika menee lähinnä hallinnollisissa tehtävissä, 
mutta päivä alkaa aina samaan aikaan lähityöntekijöiden 
kanssa seitsemältä.

– Olen aamuraportilla vuorotellen eri taloissa, jotta 
kuulen, mitä ryhmän henkilöstölle ja asiakkaille kuuluu. 
Meillä on paljon erilaisia foorumeita niin asiakkaiden kuin 
henkilöstönkin asioiden tiimoilta viikoittain ja jokainen ilta-
päiväkin päättyy johonkin yhteiseen foorumiin, eli tiiviisti 
yhdessä henkilöstön kanssa teemme töitä ja luotsaamme 
tätä meidän pytinkiä eteenpäin, Jutta kuvailee.

Lähityöntekijöiden arki vaihtelee jaksoilla olevan asia-
kaskunnan mukaisesti, ja vuorokauden aikana voi tapah-
tua monia yllättäviä käänteitä. Arkea ja työnjakoa on 
pyritty selkiyttämään sillä ajatuksella, että asiakkaiden 

tilanteet saattavat radikaalisti muuttua ja että muutokset 
ovat enemmänkin todennäköisiä. 

– Välillä on rauhallisempaa ja ajoittain todella vauhdi-
kasta ja haastavaa. Toisinaan asiakkaiden kanssa on 
mahdollista käydä vaikkapa mäkkärissä syömässä tai 
kesällä rannalla. Toisinaan tontilta kauas lähteminen haas-
tavasti käyttäytyvän asiakkaan kanssa ei ole turvallista, 
Jutta toteaa.

Moniammatillinen työryhmä on tiiviisti mukana kepsyn 
toiminnassa. Ryhmään kuuluu muun muassa lääkäri, 
psykologi, sosiaalityöntekijä, autismikuntoutusohjaaja, 
AAC-ohjaaja ja toimintaterapeutti. 

– Asiakkaiden haasteet ovat moninaisia ja heitä on 
monesti jo paljon tutkittu ja monenlaisia asioita selvitelty 
ennen tänne tuloa. Moniammatillista näkökulmaa tarvi-
taan, jotta päästään kiinni siihen, mitä me voimme vielä 
asiakkaan hyväksi tehdä, mikä vielä olisi mahdollista. 

Perinteisen psykiatrian puolella ei välttämättä ole väli-
neitä kehitysvammaisten henkilöiden kanssa toimimi-
seen, sillä kommunikointi puhuen ja keskustellen ei aina 
ole mahdollista. Kehitysvammapsykiatriassa käytetään 
kommunikoinnin tukena usein kuvia, pikapiirtämistä, sosi-
aalisia tarinoita ja muita menetelmiä, joiden avulla asiakas 
voi ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan.  

Jutta kokee Lahden kepsyn omakseen, etenkin kun 
sitä on alusta alkaen ollut suunnittelemassa ja sen vai-
heissa on saanut olla mukana jo yksitoista vuotta. 

– Lainsäädäntö on muuttunut ja maailma muuttuu ja 
siten meidänkin työ kehittyy koko ajan. Vaikka olen ollut 
näissä tehtävissä jo ennen Lahteenkin tuloa, on mielen-
kiinto säilynyt. Työ on vaihtelevaa ja se edellyttää uudistu-
mista ja jatkuvaa kehittämistä. Sillä tavalla tämä on mie-
lenkiintoista ja mielekästä työtä.
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Yllä: Palvelupäällikkö Jutta Tuominen (penkillä vasemmalla) ja toimintaterapeutti Seija Koivikko nauttivat Lahden kehitysvammapsyki-
atrian yksikön uudesta pihapiiristä vuonna 2011.
Alla: Yksikön 10-vuotisjuhlia vietettiin aurinkoisessa säässä korona-aikaan elokuussa 2021. Kuvat: Tiina Roikonen
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Päivä valkenee Nummelan Enärannan ryhmäkodissa 
Vihdissä herätyskellojen melodioihin. Asukkaat hoitavat 
aamutoimensa itsenäisesti, joitakuita on ehkä heräteltävä 
ja aamupalan teossa on ryhmää vähän avustettava. On 
keskikesä ja loma-aika, joten kenelläkään ei ole kiire päi-
vätoimintaan. Se tarkoittaa myös sitä, että kaikki päivän 
viisi ateriaa nautitaan ryhmäkodissa. 

Kolme vuotta talossa ollut ohjaaja Noora Kallela kertoo, 
että Enärannan yksikkö on pitänyt kiinni omatoimisesta 
ruuanlaitosta. Arjen perusasioita opetellaan, sillä osa 
asiakkaista saattaa jossain vaiheessa muuttaa omilleen. 
Valmis ruoka lautasella ei tätä tavoitetta tukisi.

Työilmapiiri on kannustava, eikä yksikään päivä toistu 
samanlaisena. 

– Toisinaan on haastavia päiviä, mutta täällä enem-

mänkin henkisellä kuin fyysisellä puolella, sillä meillä ei ole 
hoidollista työtä. Antoisinta on kun arjessa huomaa, että 
asiakas luottaa sinuun ja uskaltaa kertoa asioistaan. Se 
ei ole itsestäänselvyys vaan vaatii aikaa ja tutustumista, 
hän pohtii.

Naapurikunnasta Lohjalta päiväaikaisen toiminnan vas-
taava ohjaaja Mira Pihlström tunnistaa tunteen. 

– Onnistumisen hetket ovat työssä antoisinta. Ne syn-
tyvät joskus hyvin pienistäkin tapahtumista, joista voi iloita 
yhdessä asiakkaan kanssa. Pienen hyvän huomaaminen 
on merkityksellistä.

Mira aloitti Etevalla vuonna 2003 työharjoittelijana asu-
mispalveluissa, oli sen jälkeen neljätoista vuotta päivä-
aikaisen toiminnan ohjaajana, opiskeli lisää ja kävi muu-
taman vuoden muualla töissä lastensuojelun puolella ja 

Tärkeintä on läsnäolo



ETEVA      91

palasi takaisin Etevaan nykyisiin vastaavan ohjaajan teh-
täviin. Hän kuvailee työpäiviään sanoilla toimelias, tavoit-
teellinen, innostava ja hyväntuulinen. Päivät täyttyvät 
aidoista kohtaamisista. 

Noora puolestaan on alanvaihtaja. Lähihoitajaksi val-
mistuttuaan hän työskenteli kahdeksan vuotta päivä-
kodissa, kunnes alkoi kaivata uusia haasteita. Paikka 
Nummelassa vammaistyön parissa tuntui kollegoiden 
houkuttelemana juuri tilanteeseen sopivalta.

Työ opettaa
Ohjaajan tärkein tehtävä on mahdollistaa asiakkaille mah-
dollisimman rikas arki. Aitoa läsnäoloa vaaditaan kaikissa 
tilanteissa, mutta erityisesti silloin, kun asiat eivät mene 
ihan putkeen.

– Yllättävissä tilanteissa on osattava tehdä oikeita rat-
kaisuja toisen puolesta. Aluksi se tuntui minusta vieraalta, 
mutta nyt koen, että pystyn ottamaan tilanteet rauhallisesti 
haltuun. Jos työkaveri on lähellä, niin voimme yhdessä 
ratkoa asiaa, mutta usein siinä on yksin. Parhaimmassa 
tapauksessa asiakkaan kanssa on ohjaaja, joka tuntee 
hänet ja osaa antaa tilaa erilaisille tunteille. Tärkeää on, 
että tilanteesta päästään yli ja ehkä keskustelemaan siitä 
jälkeenpäin, Noora toteaa. 

Ohjaajan on osattava käydä läpi myös omat epäonnis-
tumisensa ja mietittävä toimintaansa tulevia tilanteita sil-
mällä pitäen, vaikka ne eivät toistukaan samanlaisina eikä 
kukaan koskaan tavoita täydellisyyttä. 

– Se, että pystyy työkaverin kanssa tai itsekseen reflek-
toimaan omaa toimintaansa, mahdollistaa ammatillisen 
kasvun ja kehityksen, Mira mainitsee ja jatkaa, että työ 
on opettanut myös armollisuutta itseä kohtaan. Ohjaajana 
ollessaan hän toimi erilaisten ryhmien kanssa, ja ryhmä-

ohjaustilanteissa päivä menee harvoin täysin suunnitel-
mien mukaisesti.

Molempien mielestä työpäivän sujuvuuteen vaikuttavat 
olennaisesti tiimityöskentely ja henkilökunnan määrä. 

– Asiakaskin reagoi, jos sovituissa työvuoroissa tapah-
tuu muutoksia. Se aiheuttaa joissain asiakkaissa turvat-
tomuutta. Ihanteellisinta on, että vuorossa on aina kaksi 
henkilöä ja työparina sellainen, joka on perillä siitä mitä 
talossa tapahtuu ja joka tuntee asiakkaat, Noora sanoo.

Laajemmassa mittakaavassa molemmat toivovat rat-
kaisua sosiaali- ja terveysalan kriittiseen henkilöstötilan-
teeseen.

Monenlaista ohjaustyötä
Mira ei vastaavana ohjaajana enää tee paljoakaan ohjaus-
työtä, mutta ihania muistoja hänellä on runsaasti, erityi-
sesti koulunsa päättäneiden nuorten ryhmistä, joissa har-
joiteltiin itsenäiseen elämään tarvittavia taitoja. Ryhmissä 
oli peruskoulun tai ammatilliset opinnot päättäneitä nuo-
ria.

– Ohjaustyössä pidin eniten erilaisista toiminnallisista 
menetelmistä. Meillä oli monenlaista liikunnallista toimin-
taa, kuljimme paljon luonnossa ja yhteiskunnassa. Yhtei-
sen tekemisen merkeissä on helppo jutella ja luottamusta 
pääsee siinä luontevasti rakentamaan.

Vuosien varrella aikuisille suunnattu päiväaikainen toi-
minta on kokenut merkittäviä muodonmuutoksia. 

– Aikaisemmin asiakkaat tulivat meille ikään kuin töi-
hin. Enää emme puhu työkeskuksesta, jossa asiakkaat 
tekevät alihankintatöitä, vaan meillä on työelämävalmiuk-
sia edistävää toimintaa ja sitten on osallisuutta tukevaa 
eli mielekästä päiväaikaista toimintaa. Alihankintojen ja 
tilaustöiden tilalle on siis tullut monenlaista aktiviteettia 
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ja siten ohjaajatkin pääsevät hyödyntämään enemmän 
omia vahvuuksiaan. 

Mira on opiskellut Etevassa työn ohella seksuaalineu-
vojaksi ja toiminut ohjaajana pienryhmissä, joissa on käsi-
telty seksuaalisuuden laajaan käsitteeseen sisältyvistä 
aiheista kuten ihmissuhteista, tunnetaidoista ja oman 
kehon tuntemuksesta. 

Vaikka seksuaalisuudesta puhutaan jo enemmän 
kuin aiemmin, on se yhä melko vaiettu asia. Oikeiden ja 

yhteisten sanojen löytäminen ei ole aina helppoa, joten 
asia ehkä helposti sivuutettaisiin. Mira on välittänyt tie-
toa myös ohjaushenkilöstölle siitä, kuinka tästä vaikeaksi 
koetusta aiheesta voidaan asiakkaan kanssa keskustella.

Ennakointia ja yhteisöllisyyttä
Nummelassa päivän runko ja yhteisesti sovitut tehtävät 
ruuanlaitosta tiskausvuoroihin ovat tärkeitä. Henkilökun-
nalla on omat työtehtävänsä, mutta ne sovitetaan asiak-

Etevan arvoja ovat rohkeus, luottamus ja arvostus. Sille perustalle työmme rakentuu, kertovat Mira Pihlstörm (vas.) ja Noora Kinnunen. 
Kuva on otettu Nummelan Enärannan ryhmäkodissa kesällä 2022.

Kuva Tuula Lukić
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kaiden arjen joukkoon. Kaiken ytimessä on asiakasläh-
töisyys. 

– Me olemme asiakkaan tukena sen verran kuin on 
tarvetta. Ohjaaja tarkkailee, seuraa ja lukee tilanteita. Ja 
ennakoi, se on kaiken a ja o, Noora kuvailee.

Hän painottaa läsnäolon merkitystä. Nummelassa se 
konkretisoituu usein sohvalle.

– On hyvä miettiä, onko asiakaslähtöisyys sitä, että 
kaikki paikat ovat putsplank ja nurkista pölyt poissa vai 
sitä, että ollaan oikeasti asiakkaan kanssa ja tehdään 
yhdessä hänen arjen asioitaan. Jos joku tulee täällä käy-
mään ja näkee minut sohvalla, niin hän saattaa luulla, että 
en tee mitään. Usein on kuitenkin niin, että sohvalle istuu-
tuessani ei mene kauaakaan, kun siinä on jo muitakin ja 

syntyy keskustelua ja yhteisöllisyys vahvistuu. 
Mira kertoo, että itsemääräämisoikeuden vahvista-

minen ja osallisuuden tukeminen on näkynyt päiväai-
kaisessa toiminnassa ohjaajien työssä vuosien varrella 
entistä enemmän. Asiakastyön suunnittelussa ja erilaisia 
päätöksiä tehdessä tulee organisaation arvot olla näky-
vissä. Arvolähtöisessä työskentelyssä korostuu myös 
organisaation johdon ja esihenkilöiden tuki, sillä johto 
vastaa lopulta siitä, mitä asioita painotetaan ja kehitetään.

Molempien työtä ohjaavat etiikka ja arvot. 
– Etevan arvoja ovat rohkeus, luottamus ja arvostus. 

Se on perusta, jolle työmme rakentuu.

Teos: Leo Rintala
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Näppäimistön pehmeä naputus kietoo keskittyneen kir-
joittajan omaan maailmaansa. Hakalan maatilalla Orimat-
tilassa on rauhaisaa ja Arto Serkelä on ”renkituvassa” 
työstämässä ohjaajan avustamana tietokoneella blogi-
tekstiä Etevan kotisivuille. Ikkunasta aukeaa näkymä viih-
tyisään pihapiiriin.

Pihalla käyskentelevä kuulee tuulen huminan, lintujen 
laulun ja lampaiden määkinän – luonnon äänet, jotka toisi-
naan peittyvät traktorin pörinään ja klapikoneen tykitykseen. 
Tai kovaääniseen musiikkiin, mikä on merkki siitä, että tie-

tokoneen naputtelija on siirtynyt siivouspuuhiin tai muuten 
vaan tuulettaa ajatuksiaan omassa rivitaloasunnossaan. 

Siivous ei kuulu Arton mieluisimpiin hommiin, joten 
siitä selviää vain kääntämällä nupit kaakkoon. Sävelet 
ja soinnit auttavat tilanteessa kuin tilanteessa ja mer-
kitsevät musikaaliselle miehelle paljon. Arto laulaa ja 
tarvittaessa soittaa pianoakin aina, kun Hakalan tilalla 
vietetään juhlia.

– Ja muuten olen pätevä suunsoittaja, hän vakuut-
taa veikeään tyyliin, joka keskustelun lomassa välähte-

”Me kaikki ollaan samalla viivalla”
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Hakalan tilan kaunis päärakennus keskellä kesän vehreyttä.
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lee hauskoina sananparsina ja purskahtaa tuon tuosta 
ilmoille iloisena nauruna tutun ohjaajan kanssa.

Viime aikoina on juhlaan ollut aihetta, sillä Etevan nykyi-
nen maatilatoiminta alkoi Hakalassa kymmenen vuotta 
sitten. Kymppijuhlissa soi Arton toiveesta kappale Missä 
muruseni on. 

Perinteikäs tila
Hakalan tila on yksi Etevan vanhimmista yksiköistä. Se 
siirtyi Orimattilan kunnalle testamenttilahjoituksen kautta 
1980-luvun alussa, kun omistajat olivat kuolleet. Kunta 
lahjoitti sen edelleen Uudenmaan erityishuoltopiirin kun-
tainliitolle vuonna 1983.

Orimattilassa ollaankin Etevan historian juurilla, sillä 
paikkakunnalle oli jo vuonna 1975 perustettu kuntainliiton 
ensimmäinen työkeskus ja harjaantumiskoulu. Hakalan 
tilalla aloitettiin maa- ja metsätalouteen liittyvää työtoimin-
taa ja sinne asettui myös Orimattilan työkeskuksen puu-
työosaston toimintoja. Lisäksi saatiin perhehoitoyksikkö 
ja asuntola.

Hakalan tila sijaitsee maalaismiljöössä noin viiden kilo-
metrin päässä Orimattilan keskustasta. Nykyään tilalla 
on kaksi ryhmäkotia sekä yksi kuuden asunnon rivitalo, 
johon Arto muutti sen valmistuttua 2012. 

– Lammin Ronnilta muutin. Sielläkin oli ihan kivaa, 
mutta viihdyn täällä paljon paremmin. 

Hakala muistuttaa Ronnia luonnonläheisyydessään. 
Arto on tutustunut moniin muihinkin asumisyksiköihin, 
etenkin kun hänet vielä Lammilla ollessaan valittiin Etevan 
laatuvaliokuntaan vuonna 2009. Siihen kuului kahdeksan 
asiakasta ja se teki niin Etevassa kuin koko vammaishuol-
lon kentällä pioneerityötä kerätessään asiakkaiden näke-
myksiä palveluita suunnittelevien käyttöön. 

– Laatuvaliokunta kokoontui Mäntsälässä ja sieltä 
lähdettiin aina isommalla taksilla muualle eri yksiköihin 
tutustumaan. Aika monessa paikassa kävin ja oli mielen-
kiintoista nähdä, mitä kaikkea muualla oli ja mitä tehtiin. 
Osa teki suuren vaikutuksen. Se oli kovin erilaista kuin 
Lammilla, Arto muistelee. 

Sananvallan käyttäjä
Vaikuttamistyö vei Arton vuonna 2015 myös Etevan 
ensimmäisen asiakasraadin jäseneksi. Raati toimi koro-
nan alkuun asti ja sen tehtävänä oli palveluiden arviointi ja 
kehittäminen. Toiminnan vastuuhenkilönä oli Etevan vies-
tintäpäällikkö Tiina Roikonen. 

Käytännönläheisestä arvioinnista on Arton mieleen 
hyvinkin jäänyt maistelumenyy, kun Eteva siirtyi kes-
kitettyyn ruokapalveluun. Se ei ollut mieluista. Ruuat 
ovat Arton mielestä vähän liian mauttomia ja itsekin olisi 
mukava entiseen tapaan osallistua ruuanvalmistukseen. 
Aamupalan hän kyllä valmistaa itse, ja asukkaat tekevät 
myös salaatit ruuan yhteyteen.

Valtakunnallisesti Arto on ollut vaikuttamassa Ete-
van asiakasedustajana VamO -kehittämis- ja tutki-
mushankkeen osallisuusryhmässä1. Lisäksi hän on 
osallistunut säännöllisesti Me Itse ry:n2 Mäntsälän ryh-
män kokouksiin, joiden järjestämisen Eteva on mah-
dollistanut Mäntsälässä antamalla ilmaisen kokoontu-
mispaikan varusteluineen. 

Vaikuttamistyössä on oppinut mielipiteen ilmaisua, 
mutta myös muiden kuuntelemista ja sopeutumista erilai-
siin näkemyksiin ja lopputuloksiin. 

Itsemääräämisoikeuden osalta Arto kokee, että hän 
saa vaikuttaa oman elämänsä asioihin. Raha-asiatkin 
ovat nykyään hänen omalla vastuullaan, vaikka edun-
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valvoja pitää jonkin verran lankoja käsissään ja ohjaajat 
auttavat tarvittaessa. 

Välillä raha polttelee hyppysissä ja se on harmillisen katoa-
vaista. On tehtävä valintoja. Itsemääräämisoikeus ei tarkoi-
takaan pelkkiä oikeuksia vaan myös vastuun ottamista.

Jos haluaa rahaa tienata...
Hakalan tilalla vastuuta otetaan arkisin maatilan töistä. 
Viikko-ohjelma on monimuotoinen ja tehtävät sovittu etu-
käteen. Tarpeen tullen Artolle räätälöidään tilaa mieluisim-
malle työlle eli ruohonleikkuulle. 

Välillä suunnitelmat saattavat muuttua nopeastikin, eri-
toten, kun tilan antimet alkavat kypsyä kerättäviksi. Silloin 
ei aikailla, vaan porukalla lähdetään poimimaan milloin 
marjoja, milloin omenoita. Osallistujia on kaikista taloista. 
Viime elokuussa viinimarjapensaat saatiin erinomaisella 
yhteistyöllä siistittyä.

– Toiset keskittyivät keräämiseen, toiset syömiseen, 
Arto toteaa pilke silmässä.

Tilan eläimetkin pitävät huolen siitä, että tekemistä riit-
tää. Kolme lammasta, kaksi kissaa, yksi pupu ja kaksi 
alpakkaa, Arto luettelee. Hän hoitaa niitä kolmena arkipäi-
vänä viikossa aamupäivisin. Hevosia hän yhä ikävöi - ne 
lähtivät tilalta joitain vuosia sitten. 

– Tykkään ruokkia meidän eläimiä ja tykkään monesta 
muustakin hommasta, erityisesti ruohonleikkuusta. Tyk-
kään tehdä keittiövuoroja ja ladossa puuhommia ja sitten 
pajalla poppanaa kangaspuilla, kaikenlaista. Joka toinen 
viikko tiistai-iltapäivisin teen blogia.

Yleensä aamuisin on helppo herätä, vaan eipä aina.
– Tänään heräsin puoli kahdeksan ja aattelin heti, että 

onko ihan pakko nousta. Mutta niin se vaan on, että jos 
haluaa rahaa tienata, on pakko käydä töissä. 

Jokainen ihminen on samanarvoinen
Ennen koronaa Hakalan ”rivarissa” oli tapana pitää asu-
kaskokouksia, joissa jokainen sai äänensä kuuluviin. Kie-
lenkantoja avattiin tietysti pullakahvien myötävaikutuksella. 
Tähän käytäntöön ehkä palataan, samoin kuin joulun 
perinteiseen kynttilöin valaistuun luontopolkuun, jota omai-
setkin ovat päässeet juhlistamaan. Sekin on ollut tauolla 
koronavuosina. Perinne on vanha ja siirtyi Hakalan tilalle 
Lammilta asukkaiden ja ohjaajien mukana 10 vuotta sitten. 

Kymppijuhlissa on voinut katsella taakseen ja samalla 
tulevaisuuteen, jonne Arto sanoittaa haaveensa: 

– Mulla on sellainen haave, kun mähän siis rakastan 
yli kaiken amerikkalaisia autoja, että mulla olis mustangi 
ja asuisin jossain järven rannalla, mulla olis vaimo ja pari 
lasta ja viisi koiraa.

Kotona parasta on musiikin kuuntelu ja LEGO Technic 
-sarjoilla erilaisten rakennelmien, autojen, helikoptereiden ja 
lentokoneinen kokoaminen. Ystäviä on niin Hakalan tilalla 
kuin Hakamaalla, joka on Etevan maatila Nastolassa. 

– Ystävyys on sitä, että pystyy tukeutumaan toiseen 
vaikeina hetkinä ja luottamaan toiseen, Arto pohtii.

Lapsuudenkodissaan Arto asui 11-vuotiaaksi. Van-
hemmat ja sisarukset ovat yhä tärkeä osa hänen elä-
määnsä ja hän käy kerran kuussa vanhempiensa luona. 

Välillä hän käy Hakamaalla asuvan kaverinsa kanssa 
Orimattilan keskustassa syömässä pizzaa tai Pekingin 
ankkaa. Muualla kulkiessaan hän ei ole saanut osakseen 
ilkeitä huomautuksia, mutta tietää, että muut ovat. 

– Mun mielestä jokainen ihminen on samanarvoinen, 
olkoon kehitysvammainen tai tavallinen, me kaikki ollaan 
samalla viivalla. Ketään ei saa syrjiä, Arto tähdentää.

Jos jokin asia yhteisössä painaa mieltä, se selvitetään 
puhumalla.
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– Pattitilanteessa me istutaan ohjaajien kanssa ja lyö-
dään viisaat päämme yhteen ja puhutaan asiat halki. Niin 
kuin ohjaajat on mulle sanoneet, mikään asia ei voi olla 
niin paha, ettei sitä pystyisi puhumalla selvittämään.

Yhteisön sisällä mielipahaa pyritään välttämään yhtei-
sesti sovituilla säännöillä, jotka Arto on painanut tiukasti 
mieleensä: ei lainata, ei osteta, ei anneta, ei myydä, eikä 
vuokrata. Toisia ei saa myöskään potkia, ei lyödä, ei 
haukkua, eikä kiusata. Ei niin, että Arto niin tekisikään. 

Hän kiteyttää ytimekkäästi, että muita on kohdeltava niin 
kuin haluaisi itseään kohdeltavan.

1 VamO: Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäisemi-
nen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa. Hankkeen toimin-
ta-aika oli 1.9.2016-31.8.2019. Eteva oli yksi osatoteuttajista.

2 Me Itse ry on vuonna 1999 perustettu kehitysvammaisten henki-
löiden valtakunnallinen kansalaisjärjestö.

Kuva: Irmeli Kauhanen

Tilan eläimet pitävät huolen siitä, että tekemistä riittää. Arto Serkelä hoitaa niitä kolmena arkipäivänä viikossa. 
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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 
Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, 
Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula, Pornainen
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila, Sipoo
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vantaa, Kerava
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, 
Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, 
Padasjoki, Sysmä

Lisäksi Eteva kuntayhtymän vaativien erityispalveluiden 
kokonaisuus siirretään hyvinvointialueiden yhteisen pää-
töksen mukaisesti HUS-yhtymään.

Vaikka toiminta itsenäisenä organisaationa päättyy, 
on palveluiden jatkuvuus uudistuksessa turvattu. Etevan 
osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta siirtyy uudistuk-
sessa hyvinvointialueiden palvelukseen ja arkinen työ asi-
akkaiden parhaaksi jatkuu näin ollen katkeamattomana 
vuodenvaihteen jälkeen.

Eteva kuntayhtymä kiittää kaikkia asiakkaitaan, hen-
kilöstöään ja yhteistyökumppaneitaan kuluneista vuosi-
kymmenistä.

Loppusanat
Eteva kuntayhtymän tarina tulee päätökseen 31.12.2022. Tämä on viimeinen päivä erityishuoltopiirien ja 
näin ollen Etevankin historiassa. Vuoden 2023 alusta alkaen vastuu palveluista siirtyy hyvinvointialueille. 
Eteva kuntayhtymän palvelutoiminta siirtyy maantieteellisin perustein seuraaviin organisaatioihin:

Teos: Anna-Stina Helander 
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Toimintayksiköt ja palvelut 2022

Perhehoito, pitkäaikainen

Kuntayhtymän tukipalvelut
(hallinto-, HR-, taloushallinto-, 
tietohallinto- sekä viestintä- ja 
kehittämispalvelut)

Asumispalvelut

Kehitysvammapsykiatrian yksiköt
Hämeenlinna, Kerava ja  Lahti

Asiantuntijat ja sosiaalityö
palvelevat koko Etevan aluetta

Maatilat, 
asumispalveluja, osallisuutta ja 
työllistymistä tukevaa toimintaa

Osallisuutta ja työllistymistä tukeva toiminta

Iitti

Lohja

Hämeenlinna

Sysmä

Vihti

Raasepori

Loppi

Heinola

Loviisa

LahtiHollola

Asikkala

Orimattila

Porvoo

Tammela

Padasjoki

Mäntsälä

Janakkala

Hattula

Espoo

Inkoo

Sipoo

Hausjärvi

Nurmijärvi

Hyvinkää

Siuntio

Karkkila

Forssa

Askola

Ypäjä

Pukkila Lapinjärvi

Vantaa

Kärkölä

Kirkko-
nummi

Tuusula

Myrskylä

Hanko

Jokioinen

Humppila

Riihimäki

Pornainen
Kerava

Järvenpää

Kauniainen

Perhehoito, lyhytaikainen

Kehitysvammapoliklinikka

Liitteet
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Etevan henkilöstömäärä 1975–2021

Etevan henkilöstömäärä 1975–2021
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Liittovaltuuston puheenjohtajat 
1970–1972 Pekka Siren, Mäntsälä
1972–1978 Onni Peltola, Mäntsälä
1978–1982 Pentti Pusa, Helsinki
1982–1984 Ritva Lempinen, Sipoo
1985–1988 Lena Aarnio, Espoo
1989–1992 Helena Rytkönen, Espoo
1993 Bo Widell, Sipoo

Liittohallituksen puheenjohtajat
1970 Ensimmäisenä toimintavuotena ei ollut hallitusta,
vaan toimikunta puheenjohtajanaan Osmo Anttila. 
1971–1978 Osmo Anttila, Hyvinkää 
1978–1988 Paavo J Martikainen, Vantaa
1989–1993 Kari T. Korhonen, Mäntsälä

Yhtymähallituksen puheenjohtajat
1993–1995 Aura Lindroos, Mäntsälä
1996–2000 Arto Lindberg, Tuusula
2001–2005 Kari T. Korhonen, Mäntsälä
2005–2008 Anja Roos, Hanko
2009–2016 Martti Syväniemi, Espoo
2017–2021 Annika Warras-Stjernvall, Mäntsälä
2021– Marjaana Manninen, Mäntsälä

Piirijohtajat/toimitusjohtajat
1972–2000 Ove Lindstedt
2000–2013 Markku Niemelä
2014–2019 Katrina Harjunhahto-Madetoja
2020–2021 Marika Metsähonkala
2021–2022 Sampo Salo

Teos: Leo Rintala, nimetön teos
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Eteva kuntayhtymän ja Mäntsälän kunnan yhtei-
nen toimistotalo valmistui 2012. Talossa ovat 
kuntayhtymän tukipalvelut: hallinto-, HR-, talous-
hallinto-, tietohallinto sekä viestintä- ja kehittämis-
palvelut.

Rakennuksen pohjakerroksen 
arkistoon on tallennettu historiaa 
kuntayhtymän alkuajoista tähän 
päivään. Kuvassa arkiston aarteita 
ovat tutkailemassa Eteva-historiikin 
työryhmän jäsenet: asiakirjahallin-
non koordinaattori Toni Heikkinen 
(vas.), viestintäpäällikkö Tiina Roi-
konen ja toimitusjohtaja Sampo 
Salo.
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www.eteva.fi
© Eteva kuntayhtymä 2022

ISBN 978-952-65086-0-3 (kovakantinen)
ISBN 978-952-68118-9-5 (PDF)

Erityinen - Omannäköinen
      Eteva kuntayhtymän historiikki

Käsissäsi on lyhyt historia Etevasta ja 
sen vuosikymmeniä pitkästä matkasta, 
joka on tulossa sote-uudistuksen myötä 
päätökseen 31.12.2022. Matka on ollut 
jokaiselle mukana olleelle erilainen, eri-
tyinen ja omannäköinen. 

Vammaisalalla on kaikessa kyse ihmi-
sistä – työntekijöistä, asiakkaista, omai-
sista ja läheisistä. Siksi halusimme 
rakentaa myös historiikkimme henkilö-
haastattelujen pohjalta ja saada talteen 
pienen otoksen niistä kokemuksista, 
joita etevalaisille on matkasta kertynyt.


