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Rinnekoti on rohkea 
kehitysvamma-alan osaaja.
Pääkohderyhmämme ovat 

kehitysvammaiset ja 
autismikirjon henkilöt.

Tehtävämme on olla 
lähimmäinen tukea tarvitsevalle 
– tarjota jokaiselle omanlainen 

arki ja koti. 

 RINNEKOTI 
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80
Toimintayksikköä

950
asiakkaallemme

Koti noin

600
asiakkaallemme

Työn ja osallisuuden 
kokemus noin

4,5/5
Asiakaskokemus

4/5
Työvire

1200
hyvän elämän 
ammattilaiselle

Työpaikka

89M€

Liikevaihto noin
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  TAMMI-HELMI-MAALISKUU  

Työllistymisen ja osalli-
suuden palvelujen uusi 
Toimintakeskus Heikkilä 
avautui Kirkkonummel-
la ja Toimintakeskus 
Selja Helsingissä.

Teemme kaksi kertaa 
vuodessa henkilöstön 
hyvinvointikyselyn. 
Ensimmäisen kyselyn 
hyvinvointi-indeksi 
vuonna 2019 oli 4/5. 
Vastausprosentti oli 
79,8 %.

Palvelumuotoilun 
työkalut otettiin 
käyttöön kehittämi-
sessä. Tunne-pro-
jekti käynnistyi.

RAI:n käyttöönot-
toa laajennettiin.

2019

SHQS-laaduntun-
nustus 7.2.2019.
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  HUHTI-TOUKO-KESÄKUU  

Asiakastyytyväisyys-
kyselystä erinomai-
nen tulos 4,5/5.

Rinnekodin asumisen 
tuen sekä perhe- ja 
lapsipalvelut laajen-
tuivat Lahteen. Uusia 
yksiköitä avautui myös 
Espoon Matinkylään.

Rinnekodin uusi visio 
Ihmistä lähellä valmis-
tui. Se tehtiin yhteis-
työssä eri sidosryhmien 
kanssa.
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Tunne työsi -asian-
tuntijaseminaarissa 
yli 200 henkilöä kuuli 
mm. Hyvää työpäivää! 
-ohjelman tuloksista.

Työllistymisen ja osalli-
suuden palveluja tarjo-
ava Toimintakeskus Lyyli 
avautui Tampereella ja 
Toimintakeskus Atlas Es-
poossa. Toimintakeskuk-
set Tarmola Porvoossa 
ja Jaakkola Keravalla 
muuttivat uusiin remon-
toituihin tiloihin.

Esteettömän leik-
kipuiston avajaiset 
31.8.2019.

Toinen henkilöstöky-
sely. Hyvinvointi-in-
deksi pysyi samana, 
4/5, mutta vastaus-
prosentti nousi ollen 
80,2 %.

Rinnekodin 
ensimmäinen 
esimieshautomo 
käynnistyi.

  HEINÄ-ELO-SYYSKUU  
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Perhehoitajien 
kehittämispäiviltä yli 
30 perhehoitajaa sai 
virikkeitä työhönsä.

Tunnustus Vuoden pa-
ras rekrytointi -ilmoitus 
Duunitorin ja Oikotien 
rekrytointigaaloissa.

Espoon kaupungin 
Vuoden Esteetön 
teko -palkinto Rinne-
kodin esteettömälle 
leikkipuistolle.

Rinnekoti yhdistyi 
Diakonissalaitok-
seen 31.12.2019.

2020
  LOKA-MARRAS-JOULUKUU  
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Yhteistä kehittämistä vision mukaisesti

Vastuullisuusnäkökulmat olivat Rinnekodin kehittämisen ytimessä vuonna 2019, kun 
työstimme Rinnekodille uutta visiota ja strategiaa. Vision ja hallittua kasvua siivittä-
vien tavoitteiden luomiseen osallistui mittava joukko eri sidosryhmiä. Visiomme Ih-
mistä lähellä rakentuu kolmen elementin varaan, jotka ovat toimintamme perustana. 
Nämä kolme ovat asiakaskokemus, henkilöstökokemus ja rohkea alan kehittäminen.

Esihenkilöllä on tärkeä rooli asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentamisessa. 
Esihenkilömme osallistuivat vuonna 2019 lähes vuoden mittaiseen Vastuullinen 
johtajuus -valmennukseen. Sen yhtenä tavoitteena oli luoda yhdenmukainen 
ymmärrys johtajuudesta ja johtamisen periaatteista. Valmennuksessa muodos-
timme yhteisen johtamislupauksen.

- Ihmistä lähellä
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Leila Rutanen
 Liiketoimintajohtaja

1

”Asiakkaidemme ja työntekijöidemme antama palaute antaa suunnan 
toimintamme kehittämiselle. Keräämme palautetta säännöllisesti.”

Asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeet ja kokemukset ovat toiminnan kehittämi-
sen lähtökohtia. Keräämme palautetta säännöllisesti. Keväällä 2019 toteutetun 
asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosanaksi saimme 4,5/5, ja tilaaja-asiakas-
kokemuksen tulos oli 4/5. Työntekijäkokemuksen tulos oli 4/5. Ilahduttavaa on 
myös se, että 98 % työntekijöistämme kokee tekevänsä merkityksellistä työtä.

Olemme kiitollisia palautteesta, joka ohjaa kehittämisen suunnan. Teemme 
säännöllisesti sisäisiä ja ulkoisia auditointeja ja korjaamme tulosten perusteella 
toimintaamme. Turvallista työpäivää! -, Hyvää työpäivää! - ja Tunne-projekteissa 
olemme luoneet uusia toimintatapoja ja välineitä sekä asiakas- että henkilöstö-
kokemuksen parantamiseksi.

Yhdistyimme vuodenvaihteessa Diakonissalaitoksen kanssa. Yhdistyminen oli 
luonteva askel, sillä Diakonissalaitoksella ja Rinnekodilla on pitkä yhteinen his-
toria ja arvopohja. Yhdistymisen jälkeen Rinnekoti jatkaa toimintaansa yhtenä 
Diakonissalaitoksen liiketoiminta-alueena. Yhteisen vastuullisuusohjelman ra-
kentaminen on työn alla, ja sen myötä myös Rinnekodin vastuullisuustyö kehittyy 
edelleen.

Tervetuloa lukemaan vastuullisesta työstämme vuoden 2019 osalta.
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Ihmistä lähellä

2
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Rinnekodin taRkoitus

Rinnekoti on yhteiskunnallinen yritys, jonka perustehtävänä on tar-
jota sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kehitysvammaisille ja 
autismikirjon henkilöille sekä lisätä yhteiskunnassa tietoisuutta eri-
tyisesti kehitysvammaisuuden kysymyksistä ja parantaa näihin liitty-
vää osaamista. Rinnekoti myy palveluitaan kunnille, jotka järjestävät 
palveluja kuntalaisilleen. 

Tarjoamme asumisen tuen palveluja, lapsi- ja perhepalveluja sekä 
työllistymisen ja osallisuuden palveluja. Taloudellinen tulos käytetään 
toiminnan kehittämiseen, asiakkaiden hyvän elämän tukemiseen ja 
kehitysvamma-alan työn kehittämiseen. Yhteiskuntavastuu on olen-
nainen osa Rinnekodin tehtävää ja kaikkea sen toimintaa.

Rinnekoti yhdistyi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kanssa 
31.12.2019 ja sen toiminta itsenäisenä säätiönä päättyi. Toiminta jatkuu 
omana toimialana osana Helsingin Diakonissalaitosta.

2
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ASIAKASKOKEMUS

aRvot ja visio

Rinnekodin uusi visio Ihmistä lähellä lanseerattiin alkusyksystä 2019. 
Visio keskittyy henkilöstön hyvinvointiin ja sitouttamiseen, lähimmäisyy-
teen ja läsnäoloon asiakkaan kanssa sekä rohkeaan alan kehittämiseen. 
Rinnekodin strategiset tavoitteet kiteytyvät asiakaskokemuksen, henki-
löstökokemuksen, rohkean alan kehittämisen ja hallitun kasvun ympärille.

Lähimmäisyys ja läsnäolo. 
Tehtävämme on olla lähimmäi-
nen tukea tarvitsevalle. Tarjota 
jokaiselle omanlainen arki ja 
koti. Kulkea tukea tarvitsevan 
ja hänen läheistensä rinnalla. 
Kohdata ja olla läsnä.

HENKILÖSTÖKOKEMUS

Hyvinvoiva ja sitoutunut 
henkilöstö. Haluamme, että 
työntekijä tuntee työnsä 
merkitykselliseksi ja viihtyy 
työssään, koska sitoutunut 
työntekijä on meille tärkeä. 
Kun työntekijä voi hyvin, 
voi myös tukea tarvitseva 
hyvin.
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2

vastuullista taloudenhoitoa

Rinnekoti-Säätiön tuotot kasvoivat 8 % edellisvuodesta 89,0 miljoonaan 
euroon (82,2 milj. euroa). Rinnekoti-Säätiö -konsernin tuotot olivat 90,5 
milj. euroa (81,6 milj. euroa). Summa sisältää hanketoiminnan avustuksia 
0,4 milj. euroa. Konsernin merkittävimmät yhtiöt liikevaihdolla mitattuna 
säätiön lisäksi olivat Kiinteistö Oy RK-Asunnot ja RK-Kiinteistöt Oy. 

ROHKEA ALAN KEHITTÄMINEN

Kokeilukulttuuri ja suunnan 
näyttäminen. Tarpeet ja 
toimintamallit muuttavat 
muotoaan. Meidän täytyy 
kehittyä uutta kokeillen ja 
olla ennakkoluuloton kump-
pani. Haluamme näyttää 
toimialamme suunnan, joka 
rakentuu ihmisarvolle.

HALLITTU KASVU

Rinnekodissa on 
käynnissä hallittu 
kasvu ja uudistuminen, 
ja laajennamme 
palveluitamme 
valtakunnallisiksi.
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Rinnekodin varsinaisen toiminnan tuotot kasvoivat edeltävästä vuo-
desta 6,8 milj. euroa eli 8,3 % orgaanisen kasvun ja Kasvu-projektin 
seurauksena. Kasvu-projekti ja organisaatiouudistus kasvattivat sa-
manaikaisesti tilikauden menoja 7,5 milj. euroa vuodesta 2018 heiken-
täen säätiön varsinaisen toiminnan tulosta -0,7 milj. euroa.

Rinnekoti-Säätiön tulos tilikaudelta oli hyvä, 5,6 milj. euroa (5,6 milj. 
euroa). Omavaraisuusaste pysyi hyvällä tasolla ja oli 75 % (74 %). Sää-
tiön tulosprosentti on 6,3 (6,8 %). Konsernin tulos pysyi vuoden 2018 
tasolla ja oli 5,8 milj. euroa (tulosprosentti 6,4 %).

Rinnekodin omaisuus koostuu pääasiassa kiinteistöomaisuudesta 
sekä sijoituksista osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin. Säätiöpää-
oman hyvä hoitaminen mahdollistaa Rinnekodin toiminnan jatkossa-
kin, kun liiketoiminnan ja sijoitusten tuotoilla rakennetaan hyvää elämää 
kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille. Riittävä omavaraisuus mah-
dollistaa investoinnit Rinnekodin palvelujen kehittämiseen.

Rinnekodin osakesalkun arvo oli 15,6 milj. euroa vuoden 2019 lopus-
sa. Yhteistyökumppanina varallisuudenhoidossa toimii Evli Pankki Oyj. 
Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan vaikuttavat tekijät (ns. 
ESG-tekijät) on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan, ja ra-
hastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
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2
  TALOUDEN AVAINLUVUT  

TOIMINNAN TUOTOT MILJ. €

TILIKAUDEN TULOS MILJ. €

OMAVARAISUUSASTE

HENKILÖSTÖ

TASEEN LOPPUSUMMA MILJ. €

78,2

SÄÄTIÖ KONSERNI

2017 2018 2019 2017 2018 2019

64%

89,081,6

3,4 5,65,6

74% 75%

48,3

1114 11301077

48,4 55,1

79,5

48%

90,583,1

3,7 5,85,8

54% 56%

66,4

1120 11301077

68,0 74,9
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Asiakaskokemus
- Lähimmäisyys ja läsnäolo

3
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3

Rinnekoti tarjoaa vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta tai 
muusta syystä erityistä tukea tarvitseville henkilöille monipuolisia pal-
veluja. Tuemme asiakkaitamme asumiseen liittyvissä asioissa, autam-
me heitä parantamaan työelämävalmiuksiaan ja vahvistamme heidän 
mahdollisuuksiaan osallistua yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan.

Rinnekodin tavoitteena on tukea asiakkaiden terveyttä, toimintakykyä 
ja arjessa selviytymistä yksilöllisin ratkaisuin. Autamme asiakkaitamme 
etsimään mielekkäitä ja kunkin omia tarpeita vastaavia harrastuksia 
sekä vapaa-ajanviettotapoja. Avustamme myös niihin osallistumisessa.

Asiakaslähtöinen toimintamme perustuu yhdessä tekemiseen ja yh-
teistyöhön. Parhaiden ratkaisujen löytäminen edellyttää, että kaikki 
osapuolet – palveluntuottajat, asiakas ja ostaja - otetaan mukaan 
suunnitteluun varhaisessa vaiheessa. Kehitysvammaiset asiakkaat 
tunteva ja hänen tilanteestaan ajan tasalla oleva palveluntuottaja on 
parhaimmillaan asiantuntija ja konsultti, joka pystyy ehdottamaan 
sekä asiakasta että tilaajaa hyödyttäviä ratkaisuja myös muuttuvia 
tilanteita ennakoiden. Oleellista on sellaisten palveluratkaisujen löy-
täminen, jotka parhaiten edistävät toimintakyvyn, elämänlaadun ja 
elämänhallinnan kehittymistä sekä tukevat asiakkaan voimaantumista.
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  ASIAKKAITA PALVELUJEMME PIIRISSÄ  

ASUMINEN

TYÖLLISTYMINEN
JA OSALLISUUS

950
asiakasta

noin

500
asiakasta

noin
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 RINNEKODIN PALVELUT LI IKEVAIHDOLLA 

 MITATTUNA VUONNA 2019 

MILJ. EUROA

3

TERVEYDENHUOLLON 
JA KUNTOUTUKSEN 

PALVELUT

LASTEN JA 
NUORTEN 
PALVELUT

ASUMISEN 
TUEN 

PALVELUT

55,6
19,6

0,8

9,6
TYÖLLISTYMISEN 

JA OSALLISUUDEN 
PALVELUT
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tyytyväisiä asiakkaita

Koska kaikilla asiakkaillamme ei ole kykyä tunnistaa tai kommunikoida 
omia tarpeitaan, tarvitaan palvelutarpeen arviointiin usein mukaan 
myös henkilön tuntevia läheisiä. Kommunikaatioon ja arviointiin voi-
daan käyttää eri menetelmiä ja välineitä.

Keväällä 2019 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosa-
naksi saatiin 4,5/5 (4,4/5). Kyselyn mukaan 90,5 % asiakkaistamme on 
samaa mieltä seuraavien väitteiden kanssa:

Saan apua, kun tarvitsen
Minusta välitetään
Minulla on turvallista

Kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa asiakkaan päätösvalta 
omiin asioihin ja työtehtäviin sekä riittävä tiedonsaanti häntä koske-
vista asioista.

Asiakas- ja omaiskokemuksia kerättiin myös laadullisella Bikwa-haas-
tattelulla. Haastattelujen perusteella asiakkaamme viihtyvät ja kokevat 
olonsa turvalliseksi. Kiitosta saivat myös yksilöllisyyden huomioiminen 
sekä henkilöstön empaattisuus ja ammattitaito.
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3
”Kunta-asiakkaidemme edustajien 
kokonaisarvosana asiakaspalaverien 
onnistumiselle oli 4,4/5.”

Vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä toivottiin kehitettävän 
edelleen, samoin viestintää omaisiin päin. Myös tilojen viihtyvyyteen 
ja kodikkuuteen sekä ravitsemuksen laatuun toivottiin parannusta.
 
Uutena arviointikeinona otimme käyttöön digitaalisen asiakaskoke-
muksen mittaamisen asiakaspalaverin jälkeen. Tilaajakuntien edus-
tajien kokonaisarvosana asiakaspalaverien onnistumiselle oli 4,4/5. 
Yksittäisiin väittämiin asiakkaat vastasivat näin:

Henkilökunta oli valmistautunut palaveriin riittävästi 4,7
Palaveri toteutui odotusten mukaisesti   4,5
Asiakas tuli kuulluksi omassa palaverissaan   4,1

Vuoden 2019 aikana laajensimme RAI-toimintakykyarviointijärjestel-
män käyttöönottoa. RAI-välineet on tarkoitettu asiakkaan palvelu-
tarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman 
laatimiseen.
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laadukkaat, innovatiiviset palvelut

Rinnekodin terveydenhuollon ja kuntoutuksen, laitoshoito-, asumis- 
sekä työllistymisen ja osallisuuden palveluja käytti yhteensä yli 2 000 
eri asiakasta vuonna 2019. Palvelutoiminnan asiakaspaikkamäärä oli 1 
412 asiakasta (1 340).

Rinnekodin palveluita ostaa noin 60 kuntaa tai kuntayhtymää, joista 
lähes kaikkien kuntien kanssa on tehty ostopalvelusopimukset. Puo-
let sopimuksista on hankintasopimuksia, jotka on solmittu kilpailu-
tusten tuloksena. Toinen puoli on suoraostosopimuksia, jotka ovat 
luonteeltaan puitesopimuksia ja asiakaskohtaisia sopimuksia. Palve-
lutoiminnan sopimuksia hallinnoidaan keskitetysti. Rinnekoti-Säätiön 
ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön (jäljempänä Diakonissalaitos) 
sulautumisen myötä kaikki lähes 200 sopimusta siirrettiin Diakonissa-
laitoksen nimiin siirtosopimuksella.

Rinnekoti osallistui vuonna 2019 yhteensä kahdeksaan (8) asumisen 
tuen palvelujen, lastensuojelun sekä työllistymisen ja osallisuuden 
palvelujen kilpailutukseen, joista kaikki johtivat sopimukseen. Aiem-
min ensisijaisesti lastensuojelun hankintoihin käytössä ollut palve-
luseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP laajeni käytettäväksi myös 
muihin hankintoihin.
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Kuntapalvelujen järjestäjä kantaa vastuun siitä, että jokainen kehitys-
vammainen ja autismikirjon henkilö saa oikeanlaista tukea ja palvelua 
juuri silloin ja siten, kuin sitä tarvitsee. Palvelujen tarvetta arvioi-
daan säännöllisesti asiakkaan, hänen läheistensä ja palveluntarjoajan 
kanssa. Sosiaalipalveluissa asiakkaan palvelutarpeen arvioiminen 
vaatii onnistuakseen usein pitkäaikaista havainnointia sekä asiakkaan 
ja hänen arkensa syvää tuntemista. Tällaista osaamista ja näkemystä 
syntyy palveluntarjoajalle, joka tukee asiakasta arjessa. Palveluntar-
joaja tuo arvioihin moniammatillisen näkemyksen asiakkaan kyvyistä 
ja valmiuksista sekä palvelujen sopivuudesta ja mahdollisista muu-
tostarpeista.

Ulkopuolinen arvioija arvioi Rinnekodin palvelujen laatua säännöl-
lisesti. Auditoinnin perusteella Rinnekodille myönnettiin SHQS-laa-
duntunnustus (Social and Health Quality Service) helmikuussa 2019. 
Laaduntunnustuksen ylläpitoauditointi toteutettiin lokakuussa 2019. 
Tunnustuksen saamisen edellytyksenä on jatkuva toimintojen ja 
palvelujen kehittäminen sekä koko henkilöstön osallistuminen ja 
koulutus laadunhallinnan menetelmiin. Laaduntunnustus myön-
nettiin Rinnekodille jo kahdeksannen kerran ja se on voimassa 
kolme vuotta.
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Vuonna 2019 jatkoimme tiivistä ja eteenpäin kehittävää yhteistyötä 
kuntien kanssa. Asiakkuus- ja myyntitiimin johdolla tavattiin kuntien 
vammaispalvelujen, lapsi- ja perhepalvelujen sekä terveydenhuollon 
edustajia säännöllisesti; merkittävimpien tilaajakuntien kanssa tapaa-
misia oli useampia. Viestimme kunnille halustamme toimia vastuul-
lisena palveluntuottajana. Tehtävämme on tarjota yhteisille asiak-
kaillemme laadukkaat ja yksilöllisesti suunnitellut palvelut ja kantaa 
vastuu palvelun oikeasta sisällöstä ja oikea-aikaisuudesta. Ostajakun-
tien edustajien kanssa käymämme keskustelut ja saamamme palaute 
palvelujen tuotteistuksesta, sisältöjen kehittämisestä ja hinnoittelusta 
ovat olleet merkityksellisiä. 

asumisen tuen palvelut

Rinnekoti tarjoaa asumisen tuen palveluita aikuisille kehitysvammai-
sille sekä autismikirjon henkilöille. Asiakkaidemme palvelutarve vaih-
telee laajasti. Osalla tuen tarve liittyy hoidollisiin tarpeisiin, osalla toi-
minnanohjaukseen ja toisilla taas ohjaukselliseen itsenäisen elämisen 
tukemiseen. 

Rinnekodissa jokaisella asiakkaalla on oma koti, jossa hän voi elää 
omanlaistaan arkea. Palveluiden keskiössä on pyrkimys edistää asi-
akkaan kokemaa elämänlaatua. Yksikköjemme palvelut poikkeavat 
toisistaan, jotta voimme tarjota jokaiselle asiakkaalle mahdollisimman 
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sopivaa ja ammattitaitoista palvelua. Olemme kehittäneet erityisesti 
vaativan kehitysvammatyön ja lääkehoidon osaamistamme.

Tarjosimme asumisen tuen palveluita vuoden lopussa yhteensä 42 
yksikössä, joista kolme on laitoshoidon yksikköä. Vuoden lopussa 
asiakaspaikkoja oli yhteensä 696 asiakkaalle. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti kehitysvammaisten pit-
käaikainen laitoshoito loppuu maassamme vuoden 2020 loppuun men-
nessä, minkä vuoksi myös meillä Rinnekodissa laitoshoitoa puretaan 
suunnitelmallisesti. Kahden yksikön (Petunia, laitosyksikkö ja Kaikurinne, 
tehostettu palveluasumisen yksikkö) toiminta päättyi kesällä 2019. Vuo-
den lopussa pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli 27 asiakasta.

Uudet yksikkömme

Kesällä käynnistimme kaksi uutta tehostetun palveluasumisen yksikköä 
Espoon Matinkylään (Konsta ja Silva) ja laajensimme toimintaamme Lah-
teen avaamalla siellä uuden tehostettua palveluasumista ja palveluasu-
mista tarjoavan asumisen tuen yksikön (Teemunkoti). 

Perhehoito on osa Rinnekodin asumisen tuen palveluja. Vuoden 2019 
aikana palvelua toteutettiin runsaassa 60 perhekodissa. Näistä 38 
tarjosi pitkäaikaisen perhehoidon palvelua.
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lapsi- ja peRhepalvelut

Lapsi- ja perhepalvelumme tarjoavat lasten tilapäishoitoa ja pitkäaikaista 
lasten pienryhmäkotiasumista erityisen vahvaa hoitoa ja ohjausta tarvitsevil-
le kehitysvammaisille sekä autismikirjon lapsille ja nuorille.

Toiminnan keskiössä on aina lapsen etu. Työskentelyn tavoitteena on 
tukea lapsen kasvua, kehitystä sekä arjen hallintaa. Palvelumme suun-
nitellaan aina yksilöllisesti, lapsen erityistarpeet huomioiden. Meille 
on tärkeää, että lapsella on hyvä ja turvallinen olo palveluissamme ja 
että hän saa ilmaistua oman mielipiteensä. Työskentelytapamme on 
perhekeskeinen ja tukee vanhempien osallisuutta sekä jaksamista.

Kasvunkodit tarjoavat lastensuojelulain mukaista sijaishuoltoa. Pikkurin-
teen tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla moniammatillinen tiimi selvittää ja 
hoitaa kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten ja nuorten toimintaky-
vyn muutoksen taustalla olevia sosiaalisia ja lääketieteellisiä syitä. Lisäk-
si tarjosimme Omakoti Sofiassa jälkihuollon palveluita 18-25-vuotiaille 
nuorille yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2019 lopussa tarjo-
simme asiakaspaikkoja seuraavasti:

Lasten asumisen yksiköt    54
Kasvunkodit     45
Omakoti Sofia     17
Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö   22
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Uudet yksikkömme

Käynnistimme kolme uutta yksikköä lapsi- ja perhepalveluiden toi-
mialueella vuoden 2019 aikana. Uudet yksiköt ovat Kasvunkoti Teemu 
Lahdessa sekä Viikari ja Juniori Viikari Espoon Matinkylässä. Espoossa 
toimiva Pikkurinne sai lisää tilaa kesällä pitkäaikaisen laitosyksikön Pe-
tunian vapautuneista tiloista. 

työllistymisen ja osallisuuden palvelut 

Työllistymisen ja osallisuuden palvelumme tarjoavat toimintaa, jolla 
tuetaan osallisuuden toteutumista yhteiskunnassa ja henkilölle tär-
keissä yhteisöissä sekä ylläpidetään ja edistetään toimintakykyä. Työl-
listymisen palveluissa kehitetään asiakkaiden työelämävalmiuksia ja 
tuetaan heidän pääsyään työelämään tai opiskelemaan.

Työllistymisen ja osallisuuden palveluja käytti toimintavuoden ai-
kana keskimäärin 455 henkilöä kuukaudessa (418). Heistä työ- ja 
päivätoiminnan asiakkaita oli vuoden lopussa 435 (309). Lisäksi 
eläkeikäisten toiminnan piirissä oli 39 henkilöä ja työhön kuntou-
tuksessa 15 asiakasta.

Työhönvalmennuksen asiakkaista 29 % siirtyi valmennuksen jälkeen 
palkkatyöhön. 
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Vuonna 2019 Työllistymisen ja osallisuuden palveluiden toimialueella 
käynnistettiin neljä uutta toimintakeskusta:

Toimintakeskus Heikkilä Kirkkonummella (1/2019)
Toimintakeskus Selja Helsingin Alppilassa (3/2019)
Toimintakeskus Atlas Espoon Matinkylässä (8/2019)
Toimintakeskus Lyyli Tampereella (8/2019)

Kaksi yksikköä muutti uusiin isompiin toimintatiloihin: Toimintakeskus 
Jaakkola Keravalla ja Toimintakeskus Tarmola Porvoossa. 

teRveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelut

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelut tarjosivat poliklinikkapalveluja 
kesäkuun 2019 loppuun asti. Lakiston kehitysvammapoliklinikka tarjosi eri-
koislääkäreiden ja erityisasiantuntijoiden, kuten psykologin, puhe-, fysio-, ja 
toiminterapeutin palveluita. Liikkuvien palveluiden käynneillä tuettiin asiak-
kaiden terveyttä, toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Käynnit sisälsivät yk-
silöllisiä ohjauksia ja arviointeja. Rinnekodissa tuotettiin myös puhetulkkien 
palveluja sekä itsemääräämisoikeuden tukemiseen liittyviä asiantuntijapal-
veluita ja -koulutusta.

Suun terveydenhuollossa tarjottiin erityisosaamista vaativia suuhy-
gienisti-, hammaslääkäri- ja anestesiahammashoitopalveluita.
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Alaikäisille ja aikuisille kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille 
järjestettiin tutkimus- ja kuntoutusjaksoja yksilöllisten tarpeiden ja 
palvelupyyntöjen mukaan.

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujen tarjoaminen päätettiin 
lakkauttaa kesällä 2019 tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtu-
en. Lakkautuspäätöksen taustalla oli kehitysvammapoliklinikkapalve-
luiden kannattamattomuus sekä palveluiden kysynnän ja asiakasvir-
ran väheneminen.

Kysynnän vähenemisen taustalla on useita syitä. Kehitysvammaisten 
palvelurakennemuutos on jatkunut jo pidemmän aikaa. Vuosi vuo-
delta pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaita on ollut vähemmän eikä 
kehitysvammaisten avopoliklinikan toiminta nykyisellä asiakasmääräl-
lä mahdollistanut enää kannattavaa liiketoimintaa. Päätökseen vai-
kuttivat myös kuntien suunnitelmat erityispalvelujen keskittämisestä 
maakunnallisesti, tilaajien omaksi toiminnaksi. Rinnekodilla on edel-
leen palvelutoiminnan yhteiset terveydenhuollon ja kuntoutuksen 
palvelut, jotka tarjoavat palveluja ja tukea kaikille Rinnekodin toimin-
tayksiköille.

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelut ovat toteutuneet heinä-
kuusta alkaen Rinnekodin sisäisenä palveluna. Erikoislääkärit, psyko-
logit, toiminta- ja fysioterapeutti sekä kommunikaatio-ohjaaja ovat 
työskennelleet omaa palvelutoimintaa tukien.
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Työntekijäkokemus
- Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö

4
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Rinnekodin henkilöstömäärä oli vuonna 2019 keskimäärin 1 130 
henkilöä (1 077 henkilöä v. 2018). Vuoden 2019 lopussa työnte-
kijöitä oli 1 160.

Henkilöstön määrään vaikuttivat lisäävästi uudet toimintayk-
siköt Espoon Matinkylässä sekä Lahdessa. Määrää vähensivät 
puolestaan terveydenhoidon palveluiden ja varastopalveluiden 
lopettaminen sekä ruokapalveluiden henkilöstön siirtyminen 
liikkeen luovutuksella Sodexolle.

”Rinnekodissa tehdään merkityksellistä 
ja pitkäjänteistä työtä asiakkaidemme
kanssa ja hyväksi.” 

4
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johtaminen ja kehittäminen

Vastuullisena työnantajana olemme panostaneet henkilökunnan kou-
luttamiseen sekä ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen. 
Rinnekodissa tehdään merkityksellistä ja pitkäjänteistä työtä asiakkai-
demme kanssa ja hyväksi. Meille on tärkeää varmistaa erityisosaami-
sen kehittäminen ja myös sen jatkuvuus.

Kehitimme vuoden aikana henkilöstömme osaamista osaamis-
kartoitusten sekä esimiesten kanssa määriteltyjen painopis-
teiden mukaisesti. Painopisteitä olivat autismiosaaminen sekä 
kommunikaatio-osaaminen. Näiden kehittämistarpeisiin luotiin au-
tismi- ja kommunikaatiokoulutuskokonaisuus luentoineen ja työpajoi-
neen. Uusien verkkokurssien avulla luentojen sisältöjä saatiin jaettua 
myös laajempaan käyttöön.

Verkko-oppimisalusta E-rin:in tarjonta laajeni koko henkilöstön käyt-
töön. Vuoden lopuksi teimme osaamisen kehittämisestä sekä pereh-
dyttämisestä ja perehtymisestä kertovan oppaan henkilöstölle.

Työstimme Rinnekodin palveluliiketoiminnan johtamislupausta esi-
miesvalmennuksissa. Johtamislupaus nivoutui käytäntöön toisen 
vuosipuoliskon aikana uuden visiomme siivittämänä.
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Johtamislupaus liittyy Rinnekodin tavoittelemaan kulttuurin muu-
tokseen, jota tuetaan yhdenmukaisella johtamisella ja esimiestyöllä. 
Johtamislupausta täydentävät johtamisen periaatteet. Tavoitteena 
on yhtenäinen, moderni tapa johtaa valmentavalla otteella. 

Kehittämällä johtamista haluamme:  

Kasvattaa työtyytyväisyyttä
Lisätä työntekijöiden sitoutumista
Vähentää vaihtuvuutta ja sairauspoissaoloja
Poistaa turhaa ja päällekkäistä työtä ja 
saavuttaa tätä kautta kustannussäästöjä
Parantaa työnantajamielikuvaa ja lisätä 
työnhakijoiden määrää
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  JOHTAMISLUPAUKSEMME  

Johtajana tunnen työyhteisön jäsenet, asiakkaat ja kumppanit, 

mikä mahdollistaa vuoropuhelun, yhteiset tavoitteet ja niiden 

saavuttamisen.

KOHTAAN 
YKSILÖLLISESTI 
JA ARVOSTAN.

TUNNEN 
VASTUUALUEENI JA 
SEN TAVOITTEET.
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Johtajana edistän sovitun palvelun toteutumista sekä hyvän, 

henkilökohtaisen työntekijä- ja asiakaskokemuksen rakentu-

mista. 

Johtajana kannan ja annan vastuuta sekä laadukkaan ja turval-

lisen palvelun toteutumisesta että osaamisen kehittämisestä.

OLEN 
ESIMERKKINÄ JA 
PEREHDYTÄN.

TOIMIN 
AKTIIVISESTI JA 

VÄLITÄN.

ANNAN 
PALAUTETTA JA 

ROHKAISEN.

OHJAAN, 
OSALLISTAN JA 

LUOTAN.

VÄLITÄN 
VARHAIN, 

PUUTUN AJOISSA 
JA SEURAAN

KEHITÄN 
TOIMINTAA 
JA EDISTÄN 
OPPIMISTA.
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Vuoden 2019 koulutustavoitteemme oli:

Kolme koulutuspäivää/työntekijä
Verkko-oppimisjärjestelmän käyttöaste 50 %
Verkkokurssien määrän kasvu vähintään neljällä 
uudella kurssilla

Koulutuspäivien ja verkkokurssien määrän kasvun osalta tavoitteet 
täyttyivät. Verkko-oppimisjärjestelmän käyttöasteesta meillä ei ole 
saatavilla tarkkoja lukuja, mutta kursseja on suoritettu kiitettävästi.

Vuoden 2020 tavoitteet koko Diakonissalaitoksen osalta ovat:  

Kolme koulutuspäivää/työntekijä
Verkko-oppimisjärjestelmän käyttöönotto Rinnekodin lisäksi 
myös muissa konsernin yksiköissä. Henkilöstön kannustaminen 
verkko-oppimisjärjestelmän käyttöön. 
Verkkokurssien määrän kasvu vähintään kuudella 
uudella kurssilla.

Lisäksi tavoitteena on hankkia työkalu verkkokurssien käyttöasteen 
seuraamiseksi.
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henkilöstötyytyväisyys, hyvinvointi ja tuRvallisuus

Toteutimme kaksi työhyvinvointia mittaavaa Työvire-kyselyä vuo-
den 2019 aikana. Kysely tuottaa tuloksia henkilöstön työntekijäko-
kemuksesta ja työnantajakuvasta ja kertoo työn merkityksellisyyden 
kokemuksista, odotusten, roolien ja vastuiden selkeydestä sekä ai-
kaansaamisen ja onnistumisen tuntemuksista. Kysely avaa näkymän 
esimiestyöhön, yrityksen ilmapiiriin ja palautteenantamisen kulttuuriin.  
Molemmissa vuoden 2019 kyselyissä vastausprosentti oli noin 80 %.

Henkilöstökyselyn tulos yhdistää henkilöstömme hyvinvointia ja tyy-
tyväisyyttä koskevat arviot yhdeksi indeksiluvuksi. Vuonna 2018 tulos 
oli 4,0 eli ylitimme asetetun tavoitteen 3,9. Vuoden 2019 tavoite oli 
4,1, mitä emme saavuttaneet. Vuonna 2020 kysely muuttuu, koska 
otamme käyttöön koko konsernissa kyselyn, joka on aiemmin ollut 
Diakonissalaitoksen käytössä. Hyvinvointi-indeksin tavoite on 4,1.

80 %
henkilökunnasta vastasi 

Työvire-kyselyyn 
8/2019

4/5 
Henkilökunnan 
työvire 2019

98 %
henkilökunnasta 

kokee työnsä 
merkitykselliseksi
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Työvireen tulosten pohjalta nostimme kehittämiskohteiksi työntekijöi-
den hyvinvoinnin ja turvallisen työympäristön ja käynnistimme jo vuon-
na 2018 Turvallista työpäivää -hankkeen. Hankkeen tavoitteena oli:

Selkeyttää ne riskitekijät, jotka lisäävät väkivallan 
uhan aiheuttamaa kuormittumista.
Tunnistaa kuormittumiselta suojaavia tekijöitä.
Löytää keinoja vähentää riskitekijöiden vaikutuksia.
Lisätä suojaavia tekijöitä.

Hankkeen aikana koulutimme turvallisuusvastaavat kaikkiin yksiköihin 
ja lisäsimme E-rin-verkko-oppimisjärjestelmään useita turvallisuusai-
heisia kursseja. Lisäksi työterveyspalveluihin on otettu mukaan mie-
lenterveyden palveluita entistä laajemmin.

suoRituksen johtaminen

Rinnekodissa otettiin vuoden alussa käyttöön Palkkavaakaan perus-
tuva uusi palkkausjärjestelmä. Uuden järjestelmän tavoitteena on 
kehittää palkkaustamme niin, että siinä huomioidaan aiempaa tar-
kemmin työntekijän yksilölliset taidot ja osaaminen. Pyrimme uuden 
järjestelmän sekä kokonaispalkitsemisen avulla lisäämään Rinnekodin 
houkuttelevuutta työnantajana, vastaamaan rekrytointitarpeisiin ja 
sitouttamaan henkilöstöämme. 
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  HENKILÖSTÖ LUKUINA  

MÄÄRÄAIKAINEN 
TYÖSUHDE

TOISTAISEKSI 
VOIMASSA OLEVA 

TYÖSUHDE

KOKOAIKAISIA
OSA-AIKAISIA

8%

92%

4

132

1028

HENKILÖSTÖN 
KESKI-IKÄ 40v
TYÖSUHTEEN 
KESKIMÄÄRÄINEN PITUUS 7v

SAIRAUSPOISSAOLOT 
(PVÄ/HLÖ/VUOSI) 12,9pv
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  HENKILÖSTÖPROFIILI  

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

VAKITUISIA TYÖSUHTEITA, ALKOI/SIIRTYI

ELÄKKEELLE

SAIRAUSPOISSAOLOT TYÖPÄIVINÄ

SAIRAUSPOISSAOLOT TYÖPÄIVINÄ/TYÖNTEKIJÄ

SAIRAUSPOISSAOLO%

VAKITUISET

MIEHIÄ, VAKITUISESSA TYÖSUHTEESSA

NAISIA, VAKITUISESSA TYÖSUHTEESSA

LÄHTÖVAIHTUVUUS, VAKITUISET TYÖSUHTEET

VAKITUISIA TYÖSUHTEITA, PÄÄTTYI/SIIRTYI

TYÖSSÄ OLEVAT

TYÖSUHTEESSA

PALKATTOMALLA TOIMIVAPAALLA

1056 11601112

1056 11601112

82 7888

928 1028999

168 187186

760 841813

23,7 % 24,1 %23,7 %

328 267225

182 292259

14 65

16182 1499713906

15,3 12,912,5

6,1 % 5,2 %5,0 %
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Rohkea alan kehittäminen 
- Kokeilukulttuuri ja suunnan näyttäminen

5
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kehittämistoimintaa asiakkaidemme 
ja muiden sidosRyhmiemme hyväksi

Rinnekodissa on käynnissä useita hankkeita, joilla kehitämme pal-
velujamme ja osaamistamme asiakkaidemme tarpeita kuunnellen. 

Hetki -hankkeessa on kehitetty ryhmätoimintamalli vanhemmille, 
joilla on haastavasti käyttäytyvä kehitysvammainen lapsi. Toimin-
nan tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä lapsen haastavaa 
käyttäytymistä sekä voimauttaa vanhempia. 

STEA:n rahoittamana yleishyödyllisenä toimintana jatkui vuonna 
2018 käynnistynyt Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen 2018-
2020 -hanke, jonka tavoitteena on tukea paljon tukea tarvitsevien 
kehitysvammaisten henkilöiden arjen aktiivisuutta vapaaehtois-
ten avulla. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jonka avulla li-
sätään paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Hankkeessa saatetaan yhteen 
koulutettuja vapaaehtoisia, erilaisia harrastus- ja vapaa-ajanviet-
tomahdollisuuksia sekä kehitysvammaisia henkilöitä.

Yhdessä taitaen on ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on 
lisätä elinikäisiä oppimisen taitoja yli 15-vuotiaille. Diakonissalai-
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toksen Vamos on hankkeen päätoteuttajana ja muina osatoteut-
tajina ovat Rinnekoti, Turun Kristillinen opisto sekä Ammattiopisto 
Live.

Erityinen sisaruus -juurrutusprojekti vuosina 2018-2019 jatkoi 
vuonna 2017 päättyneen projektin työtä tehden tunnetuksi pitkä-
aikaissairaiden tai vammaisten lasten ja nuorten sisarusten tuen ja 
tiedon tarvetta. Projektissa tuotettiin tietoa sisarusten läheisille ja 
ammattilaisille, jotta he osaisivat tukea sisaruksia eri ikävaiheissa.

Rinnekodin palvelutoiminta teki yhteistyötä muiden toimijoiden 
hallinnoimien yleishyödyllisten hankkeiden kanssa. Olimme muka-
na Honkalampi-säätiön hallinnoimassa #Ihan Diginä! -hankkees-
sa, joka toteutetaan vuosina 2018-2021. Hankkeen tavoitteena on 
edistää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden arjen ja toiminnan 
siirtymistä digitaaliseen aikaan, kohti monimuotoisempaa osalli-
suuden kokemusta.

Kuori Oy:n kanssa toteutettiin pilotti, jossa tarkasteltiin kokemuk-
sia Yetitablet-ryhmämuotoisesta työskentelystä kehitysvam-
maisten henkilöiden kanssa. Toimintakeskus Marttiin raken-
nettiin viikon ajaksi toiminnallinen rata, joka perustui Camera 
Obscura -toimintamalliin. Kyseessä on Suomen YMCA:n koordi-

5
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noima kokemusoppimiseen perustuva toimintamalli, jota pilotoi-
tiin ensimmäistä kertaa kehitysvammaisten ihmisten kanssa.

Rinnekoti-Säätiöön kuulunut Norio-keskus liittyi huhtikuun 2019 alussa 
osaksi Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa. Keskus kuuluu Harvinai-
set-verkostoon ja osallistui tiiviisti sen toimintaan johtoryhmän jäsenenä. 

  Vuoden 2019 aikana hallittu kasvu piti sisällään seuraavat   

  Kasvu-projektit:  

Asumisen tuen palveluissa käynnistettiin seitsemän uutta 
tehostetun palveluasumisen yksikköä ja lakkautettiin yksi 
laitosyksikkö sekä yksi tehostetun palveluasumisen yksikkö.
Lapsi- ja perhepalveluissa käynnistettiin kolme uutta yksikköä 
ja remontoitiin tilat Pikkurinne III:lle.
Työllistymisen ja osallisuuden palveluissa käynnistettiin neljä 
uutta yksikköä ja kaksi yksikköä muutti uusiin, isompiin tiloihin.

Järjestimme syksyllä Tunne työsi -asiantuntijaseminaarin kehitysvam-
ma-alan ammattilaisille. Seminaarin aiheina oli asiakaslähtöinen pal-
velujen kehittäminen sekä asiakkaan arjen ja omannäköisen elämän 
ymmärtäminen. Osallistujia oli 160 paikan päällä ja live-streamin kautta 
arviolta 200 henkilöä. Seminaarin luentoja hyödynnettiin myös sisäisis-
sä koulutuksissa ja niitä lisättiin verkko-oppimisympäristö E-riniin.
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tunne-pRojekti lisää asiakasymmäRRystä

Vuoden 2019 alussa käynnistimme asiakas- ja työntekijäkokemukseen 
liittyvän Tunne-projektin. Projektin tavoitteena oli synnyttää palvelu-
muotoilun keinoin syvempää ymmärrystä asiakkaasta, hänen koke-
muksistaan ja vuorovaikutustilanteista sekä siitä, millaisessa roolissa 
tunteet ovat jokapäiväisissä kohtaamisissa asiakkaan ja työntekijöiden 
välillä. Projekti on tuonut näkyväksi tunteiden johtamisen merkityksen 
asiakastyössä. Projektissa tuotettiin työväline, Tunne-peli, jonka avulla 
vaikutamme tunteiden johtamiseen, työyhteisöjen tunneilmastoon ja 
sitä kautta asiakkaidemme hyvinvointiin. Lisäksi verkko-oppimisympä-
ristö E-riniin tulee koulutuksellista materiaalia tunnetyöstä. Tunne-pro-
jektissa on ollut mukana ulkopuolinen palvelumuotoilutoimisto ja pro-
jektin johtamisen asiantuntijatuki.

esimiestyön kehittäminen

Olemme osaltamme lähteneet ratkaisemaan esimiesvaatimuksiin liitty-
vää rekrytointihaastetta käynnistämällä Rinnekodin esimieshautomon. 
Haluamme osaltamme kantaa vastuuta kehitysvamma-alan ja erityisesti 
sen johtamisen kehittämisestä. Tahdomme myös tarjota mahdollisuuden 
esimiestyöhön korkeasti koulutetuille sosiaalialan ammattilaisille, joita 
esimiesura kiinnostaa. Pitkän kokemuksemme, monipuolisen asiantunte-
muksemme sekä laaja-alaisen toimintamme ansiosta meillä on tarvittava 
osaaminen ja resurssit esimiesten kouluttamiseen alalle.
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Esimieshautomoomme valitut henkilöt parityöskentelevät kokeneen 
palveluyksikön johtajan kanssa ja kerryttävät esimies- ja johtamisko-
kemusta. Jokaisella haudottavalla on oma esimiesmentori, joka var-
mistaa laajan ja monipuolisen perehdytyksen. Tarjoamme henkilöille 
myös johtamisvalmennuksen ja mahdollisuuden lähiesimiestutkinnon 
suorittamiseen oppisopimuksella.

Yhteiskunnallisena yrityksenä haluamme huolehtia kehitysvam-
ma-alan osaajien kouluttamisesta. Esimieshautomon lisäksi tar-
joamme työssäoppimispaikkoja lähi- ja sairaanhoitajille sekä so-
sionomeille. Olemme Suomen suurin kehitysvamma-alan osaajien 
työssäoppimispaikka. Henkilökuntamme koulutuskalenterista löytyy 
monen tasoista lakisääteistä, täsmä- ja menetelmäkoulutusta osaajil-
lemme. Mahdollistamme henkilökunnallemme myös työkierron ja sen 
myötä ammatillisen kehittymisen ja osaamisen jakamisen. Nämä ovat 
käytännön esimerkkejä siitä, miten käytämme toimintamme tuloksen 
henkilökuntamme ja asiakaskuntamme hyväksi sekä tavastamme kan-
taa yhteiskuntavastuuta.

tieteellinen tutkimustoiminta

Rinnekoti lahjoitti joulukuussa 2019 Suomen Aivosäätiölle 50 000 eu-
roa Rinnekodin kehitysvammatutkimuksen alarahastoon. Rahastosta 
jaetaan apurahoja kehittämis- ja tutkimustyöhön, joka liittyy kehi-
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tysvammaisuuden diagnostiikkaan, hoitoon ja ehkäisyyn tai käsittelee 
kehitysvammaisten henkilöiden elämänlaatua, perheitä tai kehitysvam-
maisuuteen liittyviä eettisiä näkökohtia. Suomen Aivosäätiö jakaa apu-
rahat kehitysvammatutkimuksen alarahastosta vuosittain.

lahjoitus- ja testamenttivaRat

Rinnekoti tukee asiakkaiden hyvää elämää ja osallisuutta saamillaan 
testamentti- ja lahjoitusvaroilla. Vuoden 2019 aikana varoja kohdis-
tettiin aiempia vuosia merkittävämmin asiakkaiden hyvän palvelun ja 
mielekkään vapaa-ajantoiminnan lisäämiseen. Lisäksi toimintayksi-
köissä on panostettu aistivälineistöön ja -tiloihin sekä kommunikaa-
tiolaitteisiin. Kaikille toimintayksiköille myönnettiin myös rahallinen 
tuki asiakkaiden kesäretkiin ja joulun viettoon.

Kaikille asiakkaille annettiin museolippu Espoossa sijaitsevaan moder-
nin taiteen museoon Emmaan. Museokierrokselle oli mahdollista saada 
museokaveri museon ja Kornetin työhönvalmennusyhteistyön ansiosta.

Rakensimme lahjoitusvaroilla Lakiston alueelle Esteettömän leikki-
puiston, jonka avajaisia vietettiin 31.8.2019. Tapahtuman juhlapuhuja-
na oli Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Hanna Heinonen. 
Avajaisissa oli noin 500 kävijää. Espoon kaupunki myönsi leikkipuistol-
le vuoden 2019 Esteetön teko -palkinnon.
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”Keskitymme jatkossakin vahvista-
maan asiakas- ja henkilöstökoke-
musta. Olemme aktiivisesti mukana 
kehittämässä koko toimialaa.” 
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Tulevaisuuden näkymät 

6



56 Rinnekoti | Vastuullisuusraportti 2019 

Rinnekodissa tarjotaan strategian mukaisesti kehitysvamma- ja autis-
mikirjon palveluja ihmistä lähellä. Rinnekodin johto, työntekijät sekä 
maksava asiakas näkevät Rinnekodin tulevaisuuden rakentuvan ihmis-
keskeisyyden sekä erityislaatuisen ja uusiutuvan kyvykkyyden varaan. 
Keskiössä ovat asiakaskokemus, henkilöstökokemus, vahva erityis-
osaaminen, rohkea alan kehittäminen ja uudistuminen.  

Uudistamme vanhaa asumisverkostoamme vuosina 2020-2022 ke-
hitysvammaisten asumisen laatusuositukset täyttäviksi. Viimeisissä 
Lakiston pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköissä toiminta päättyy vuo-
den 2020 loppuun mennessä, kun asiakkaille valmistuvat uudet kodit 
Espoon Lakistoon ja Pellakseen. Vuonna 2020 on käynnissä ja käyn-
nistymässä useita rakennushankkeita pääkaupunkiseudulla.

Jatkamme maakunnallista laajentumista, kun ensimmäiset kak-
si yksikköä Poriin valmistuvat loppuvuonna 2020. Uusia toimiti-
loja etsitään isommista kasvukeskuksista. Myös työllistymisen ja 
osallisuuden palvelumme uudistuvat. Lakistoon avataan vanhaan 
ostoskeskukseen saneerattu toimintakeskus Aarre autismikirjon 
asiakkaille.
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Keskitymme vahvistamaan asiakas- ja henkilöstökokemusta ja ke-
hitämme rohkeasti koko toimialaa. Lanseeraamme vuonna 2019 to-
teutetussa Tunne-projektissa kehitetyn Tunne-pelin ja -oppimisma-
teriaalin verkko-oppimisympäristöön. Tunne-peli pelataan kaikissa 
yksiköissämme vuoden 2020 aikana.

Rinnekodin asiakkaiden ja siten Rinnekodin tulevaisuuteen vaikut-
tavat eduskunnan ja hallituksen päätökset, erityisesti sote- ja vam-
maispalvelulain uudistukset. Ne vaikuttanevat kehitysvammaisten ja 
autismikirjon henkilöiden palveluiden rahoitukseen ja siten myös Rin-
nekodin toimintaan. Oletettavasti kunnat tai maakunnat siirtyvät kas-
vavassa määrin kilpailuttamaan palveluntuottajia ja solmimaan han-
kintasopimuksia. Tämä tuo muutoksen Rinnekodin nykytilaan, jossa 
vain noin puolet asiakkaista on Rinnekodin palveluissa kilpailutettujen 
hankintasopimusten perusteella.

Kuntatalouden paineet heijastuvat myös Rinnekodin toimintaan. 
Toiminnan tehokkuus sekä asiakkaan palveluiden oikea-aikaisuus ja 
riittävä palvelutaso auttavat Rinnekotia kantamaan oman vastuunsa 
kuntataloudesta.
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Vaikka palveluiden hankinnan ja toteuttamisen näkökulmasta tu-
levaisuus on vielä hyvin epävarma, näkevät sekä Rinnekodin johto 
että maksava asiakas tulevaisuuden kehityksen hyvin samalla tavalla.

Palveluntarve pysyy: 
Palveluiden tarpeen ei odoteta tulevaisuudessa 
pienenevän, vaikka palveluiden toteuttamisen 
nähdään muuttuvan.

Kilpailu kovenee: 

Kilpailun toimialalla uskotaan kovenevan ja 
palveluntarjoajien vastuu kuntataloudesta 
korostuu.

Työvoimapula syvenee entisestään.

Asiakaskeskeisyys korostuu ja vahvistuu 

kilpailuetuna.

”Tapa toteuttaa sote-palveluita todennä-
köisesti muuttuu tulevaisuudessa, mutta 
palveluiden tarve ei katoa minnekään. 
Asiakaskeskeisyys vahvistuu kilpailuetuna.” 
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