Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä –
sosiaalihuollon erityispalvelujen osaaja,
kehittäjä ja palvelujen tuottaja
Eskoo tarjoaa kehitysvammaisille ja muille itsenäisessä
elämässä tukea ja apua haluaville erilaisia palveluita.
Kehitysvammaisten
erityishuollon tarkoituksena on
!edistää kehitysvammaisen henkilön
suoriutumista päivittäisistä toiminnoista
!edistää hänen itsenäistä toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä
!turvata hänen tarvitsemansa hoito ja
muu huolenpito
Toiminta-alueemme kattaa sekä Etelä-Pohjanmaan että Pohjanmaan alueen (366 000 asukasta). Alueella on 35
kuntaa. Tarjoamme kehitysvammaisten erityishuollon lisäksi mm. vammaispalvelulain mukaisia tulkkipalveluja, sosiaalihuoltolain mukaista päivätoimintaa sekä lastensuojelulain mukaisia
laitospalveluja.

Kuntayhtymämme päätoimipiste on
Eskoon palvelukeskus, joka sijaitsee
Seinäjoella. Muut toimintayksiköt sijaitsevat Isojoella, Kuortaneella, Seinäjoella, Vähässäkyrössä, Pietarsaaressa ja Ähtärissä.

Jokainen tarvitsee joskus apua,
tukea ja kannustusta
Olemme toimineet jo yli neljänkymmenen vuoden ajan ja meillä on noin 360
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vakinaista työntekijää. Uskomme, että
jokaisella on oikeus kasvuun ja hyvään
elämään. Siksi haluamme tukea asiakkaan oman elämän hallintaa, auttaa arkielämän tehtävissä ja kannustaa osallistumaan yhteiskunnan toimintaan.
Yhdessä omaisten, läheisten ja muun
tukiverkoston kanssa pystymme nostamaan asiakkaan elämän laatua.

Valtioneuvoston
periaatepäätös
Suomessa arvioidaan olevan noin 40
000 kehitysvammaista henkilöä, joista suuri osa tarvitsee yksilöllistä apua
ja tukea asumisessaan. Suomessa
on tällä hetkellä 18 laitosta, joiden toiminta on kokonaan tai pääosin suunnattu palvelemaan kehitysvammaisia
henkilöitä. Toukokuussa 2009 kehitysvammalaitoksissa oli noin 2 000 paikkaa pitkäaikaishoidossa ja lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon käytössä
noin 400 paikkaa. Omaisten luona asui
noin 13 000 henkilöä, joista noin puolet oli aikuisia kehitysvammaisia henkilöitä. Laitoshoidon vähentäminen ja
aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden lapsuudenkodeista muuttamisen
mahdollistaminen edellyttää monia toimenpiteitä asuntotarjonnan lisäämisen
ohella, tärkeimpinä yksilöllistä asumista tukevat palvelut sekä asumiskustannusten hallinta. (Valtioneuvoston periaatepäätös 2010.)
Hallituksen asuntopolitiikalla tavoitellaan ihmisten asumisen toiveiden
ja tarpeiden, yhteiskunnan tarpeiden
ja kestävän kehityksen yhteensovittamista. Jokaisella tulisi ohjelman mukaan olla mahdollisuuksia tarpeitaan
ja toiveitaan vastaavaan asumiseen.
Kehitysvammaisten henkilöiden asumisohjelman tavoitteena on mahdollistaa kehitysvammaisille henkilöille
yksilöllinen asuminen, joka vahvistaa
heidän osallisuuttaan ja yhdenvertaisuuttaan lähiyhteisössä sekä koko yh-
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teiskunnassa. (Valtioneuvoston periaatepäätös 2010.)
Ohjelman tavoitteena on vuosina 2010
–2015:
!vähentää laitospaikkoja suunnitelmallisesti ja hallitusti sekä tarjota
mahdollisuus muuttoon lapsuudenkodeista tuottamalla kehitysvammaisten henkilöiden tarpeita ja toiveita vastaavia asumisratkaisuja sekä
tarjoamalla yksilöllisiä ja riittäviä palveluja sekä tukea.
!tuottaa pitkäaikaisesta laitoshoidosta
muuttaville kehitysvammaisille henkilöille noin 1 500 asuntoa ja lapsuudenkodista muuttaville aikuisille kehitysvammaisille henkilöille noin 2 100
asuntoa.
!tuottaa vuosittain noin 600 kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettua
asuntoa ja koko ohjelmakaudella yhteensä 3 600 asuntoa.
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