
 

Rinnekoti podcast: Asiakkaat ja 

ammattilaiset äänessä, osa 12: 

Miten digiä hyödynnetään Rinnekodilla? 

 
Tunnusmusiikki: 

Rinnekoti podcast - Asiakkaat ja ammattilaiset äänessä. 

Matleena: 

Viime vuosien aikana monet myös kehitysvammaiset henkilöt on oppinut käyttämään hyvinkin 

taitavasti digitalisaation mukanaan tuomia välineitä, kuten esimerkiksi kännykkää ja tietokoneita. 

Tämä on mahdollistanut ihan uuden toimintaympäristön ja digitalisaation kehittyminen onkin 

parantanut kehitysvammaisten ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja arjesta selviytymistä. Monilla 

puhevammaisilla henkilöillä on esimerkiksi käytössä jokin puhesynteesiä hyödyntävä 

kommunikoinnin apuväline, joka on saattanut korvata aiemmin käytössä olleen 

kommunikointikansion. Minun nimeni on Matleena Myllyrinne ja tämä on Asiakkaat ja ammattilaiset 

äänessä. 

Tässä jaksossa me puhutaan henkilökunnan ja asiakkaiden digiosaamisesta ja siitä, että miten digiä 

hyödynnetään meillä Rinnekodilla. Ohjaaja Nita Lehtiniemi ja asiakas Anton kertoo, että kuinka heillä 

on Tampereella hyödynnetty näitä etäyhteyksiä, virtuaalista oppimisalustaa sekä innostuttu somen 

tekemisestä. Anton myös esittelee meille omaa sähköistä kommunikoinnin apuvälinettään Tobii 

Dynavoxin indiä, joka on tämmöinen puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointia suunniteltu 

tabletti. 

Palvelualuejohtaja Annika Varis puolestaan kertoo tuossa podcastin loppupuolella, että millaisena 

hän näkee niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin digitaidoissa tapahtuneen loikkauksen. 

Ja Annika kertoo myös työmatkasta Lissabonin, jonka hän teki tuossa maaliskuussa 2022. Siellä oli 

Digital Invitation tapahtuma, jossa myös hänellä oli puheenvuoro. 

Mutta nyt otetaan etäyhteys Tampereelle. 

Juttelemassa mun kanssa on nyt Toimintakeskus Lyylistä ohjaaja Nita ja Anton, asiakas. Ihana, että 

pääsitte mukaan. 

 

Anton: 

 

Joo. 



 

Nita: 

Kiitos että saatiin tulla. 

 

Matleena: 

Nyt ollaan tällä etäyhteydellä, mutta se liittyykin hyvin läheisesti meidän aiheeseen, kun me 

puhutaan  erilaisista digitaalisista välineistä ja ja niiden hyödyntämisestä. Mutta ennen kuin me 

aloitetaan, niin mä voisin kertoa kaikille kuulijoille että sä Anton hyödynnät sun kommunikoinnissa 

tällaista sähköistä kommunikaatiota india ja sen lisäksi myös tukiviittomia. Tässäkin haastattelussa 

sulla on se indi mukana ja Nita voi tarvittaessa vähän sitten tulkata sinua. 

 

Anton: 

 

Kyllä sopii.  

 

Matleena: 

 

Hyvä juttu. Ensin mä voisin kysellä anton vähän sinulta tuosta sun sähköisestä 

kommunikaatiokansiosta ja sen käytöstä jos sopii. Niin muistatko sä, että kuinka kauan sinulla on 

ollut se käytössä? 

 

Nita: 

Voit kirjoittaa numeroilla sieltä. 

 

Anton: 

2 0 ja 2 0 

 

Nita: 

Menee ihan oikein. 

 

Matleena: 

 

20 vuotta? 

 

Nita: 

 

Saitko sinä sen kaksituhattakaksikymmentä keväällä? 

 

Anton: 

 

Joo. 

 

Nita:  

 



 Ennen kuin sinun koulu päättyi? 

 

Anton: 

 

Joo. Koulu loppui. 

 

Nita:  

 

Opiskelit viimeistä vuotta koulussa ja silloin sinulla oli palaveri Tayssin apuvälineyksikön kanssa ja 

silloin juteltiin indin käytöstä. Ja silloin keväällä sinä sait itsellesi oman laitteen.  

 

Anton: 

 

Kiitos Nita. 

 

Nita: 

No, ole hyvä. 

 

Matleena: 

Eli sinulla on ollut aikaisemmin niin sanotusti semmoinen tavallinen kommunikaatiokansio ja sitten 

sä sait tämän indin niin onko sun mielestä parempi tai huomaatko jotain eroa? 

 

Nita: 

Kumpi on sinusta parempi: sinun vanha kansio vai tämä indi? 

 

Anton: 

 

Indy  

 

Nita:  

 

indy on parempi. 

 

Anton: 

 

Joo, helpompi. 

 

Nita: 

Osaatko antanut kertoa minkä takia? 

 

Anton: 

 

 Hmm. (epäselvää puhetta) 

 



Nita: 

 

Antonilla oli indi tuossa viime viikolla korjauksessa. Ja silloin oli mennyt näyttö rikk ja silloin kun se 

näytteli rikki niin laite ei toiminut kuin. 

Onko sinun helpompi keskustella muiden kanssa kun sinulla on indi? 

 

Anton: 

On, vau. Tämä on hyvä, helppo. 

Niin nyt toimii. 

Matleena: 

Selvästi sä olet iloinen kun se on saatu korjattua ja se taas toimii niin oliko hankalaa kun ei silloin kun 

se ei ollut sinulla käytössä silloin viime viikolla? 

 

Anton: 

Joo. 

 

Nita: 

Miten sinä juttelit viime viikolla, kun indi oli korjauksessa? Minkä sinä teit kotoa Lyyliin? 

 

Anton: 

 

Kansion. 

 

Nita:  

 

Niin, vanhan kansion toit mukanasi. 

Joo, muistatko viimeviikolla kun oli aika monta tilannetta kun tulit sanomaan minulle että. 

“Äh ei löydy kuvaa.” 

 

Anton: 

Ei näy. 

 

Nita: 

 

Kun se oli sinun vanha kansio ja sitten indissä oli jo kaikki uudet sisällöt tehtynä. 

Anton: 

 

En tiedä hyvä. 



Päivitättekö tesitä indin sisältöä, sitä sanastoa siellä toimintakeskuksessa ohjaajien kanssa? 

 

Nita: 

Joo, ja sinä Anton aina listaat, mitä sinä haluat, että sinne lisätään listaan lisätään. Ja onko sinulla nyt 

siinä listalla eri laulajia, artisteja? 

 

Matleena: 

Ja onkin tärkeää saada sinne, että voisitte toivoa vaikka musiikkia erilaisissa toimintatuokiossa. 

Nita: 

 

Oletko sinä aina mukana kun muokataan india ja lisätään sisältöä? Tehdäänkö me se sun kanssa? 

 

Anton: 

Joo. Yhdessä. 

Nita: 

 

Aika usein, kun anton on tehnyt listaa, mitä hän haluaa lisättäväksi indiin, niin sen jälkeen me 

katsotaan netistä kuvat sinne. Anton valitsee, minkälainen kuva edustaa mitäkin lisättävää sisältöä ja 

sitten kun on se aamu että on vähän enemmän kertynyt listaan, että mitä kaikkea lisätään, niin sitten 

istahdettaan Antonin kanssa pöydän ääreen ja otetaan tarvittavat välineet siihen, että päästään 

muokkaamaan. 

 

Anton: 

No niin, joo. 

 

Matleena: 

Ihan loistavaa. 

 

Nita: 

Ja oliko Anton puhetta, että seuraavan kerran muokataan niin kesäkuussa? 

Anton: 

 

(Epäselvää puhetta). 

 

Nita: 

Kesäkuussa, ennen kuin jäädään lomille. 

 

Anton:  

 

(Epäselvää puhetta) 

Nita: 

 



 Niin sä meet kesällä Haloo Helsingin keikalle. 

 

Anton: 

 

 Joo just sinne keikalle. 

 

Nita: 

Se on tärkeä asia. 

 

Matleena: 

Mikä mahtava juttu. Ihanaa että on reissukin on suunnitteilla mutta toi on kyllä hieno, että sä Anton 

osallistut myös siihen niin kuin indin päivittämiseen. Ja harjoittelet myös, että miten sinne voi lisätä 

itse jotain sanoja. 

 

Nita: 

Anton on todella taitava kirjoittamaan tietokoneellakin. 

 

Anton: 

 

Joo, osaan! 

 

Nita: 

 

Niin osaat. Ja aina kun me lisätään indiin sisältöä, me tarvitaan paljon eri liittymiä, mutta ennen 

kaikkea se näppäimistö. Ja Antonin rooli on se, että hän kirjoittaa sinne kaikki tekstit aina. No 

Haluatko sä kertoa mikä on viimeisin? Mikä sinne lisättiin? 

 

Anton: 

Lisättiin yksi Tapparan pelaaja, Anton Levtchi. 

 

(epäselvää puhetta) 

Nita: 

 

Kyllä, sä voit nyt näyttää myös Matleenalle, kääntää sitä sitä indiä niin mä voin kertoa sitten samalla. 

Nostapas ilmaan niin se näkyy tuolla ruudussa. 

Elikkä Antonille lisätty ainoastaan yksi kuva sille sivulle, niin Anton kertoi tuossa, että siinä sivulla on 

noita ylimääräisiä painikkeita, mikä sitten saada lisättyä lisää Tapparan eri pelaajia. 

Matleena: 

 

Aivan. Sinne voi laittaa vaikka koko joukkueen jos haluaa. 

 

Nita: 

Joo ja sitähän Anton toivoo. 



Matleena: 

Ja te olette siellä teidän toimintakeskuksessa ollut kehittämässä myös Rinnekodin etäpalveluita eli 

tämmöistä etänä järjestettävää päiväaikaista toimintaa. Ootko Anton ollut tällaisissa tuokioissa 

mukana?  

 

Anton: 

 

Joo! 

 

Nita: 

Muistatko kun aina torstai aamuisin? Meillä oli Lyfta-matkailua. 

 

Anton: 

(epäselvää puhetta) 

 

Nita: 

 

 Muisteletkohan se meidän viimeisintä matkustuskertaa nyt? 

Joo, kyllä silloin kun meillä oli muotinäytös.. Laitettoiin pipo ja aurinkolasit. 

Joo aivan kyllä. 

Ja silloin kun me ollaan pidetty Lyfta-matkailua, niin me ollaan juteltu tietokoneen välityksellä 

muiden ihmisten kanssa. Aina nähty niitä. Minkälaista sun mielestä se on ollut? 

Anton: 

Onnellinen. 

Nita:  

Se on susta mukavaa. 

 

Matleena: 

Eli te olette sieltä teidän toimintakeskuksessa Tampereelta ollut etäyhteydellä muihin Rinnekodin 

toimintakeskuksiin ja pitänyt heille sitten sitten tämmöisiä että tuokioita eli ystävätoimintaa. 

 

Nita: 

Kyllä ja ensiviikon maanantaina, mikä meillä on aiheena? Pidetään täältä Lyylistä käsin? 

Anton: 

 

Manantaina tietokone. 

Nita: 

Mistä me tänään aamulla juteltiin? Mitä me pidetään muille? 

 



Anton: 

 

Aistihuoneessa. 

 

Nita: 

Me olimme tänään aamulla aisti huoneessa, mutta ensi viikolla ystävyys toiminnasta juteltiin ja 

sinäkin halusit, että pidetään levyraati.  

 

Anton: 

 

Joo, haluaisin olla. 

 

Matleena: 

OK eli etänä pystyy järjestämään siis hyvinkin erilaista toimintaa ja olla yhteydessä tuota vaikka 

muihin toimintakeskuksiin halutessaan. Niin tuota puhuitte tossa aikaisemmin lentokoneesta ja Lyfta 

matkailusta niin kerrotteko vielä vähän että mistä siinä on kyse? Sen verran mä voin pohjustaa että 

leffa on tämmöinen virtuaalinen oppimisalusta, jota Rinnekodilla on käytetty. 

Te hyödynnätte siellä Tampereella tätä ahkerasti, niin mitenkäs se toimii? 

 

Nita: 

Elikkä meillä on noin kerta viikkoon Lyfta-matkailua, missä me matkustetaan meidän asiakkaiden 

kanssa aina vähän eri maahan tutustuu sen maan asioihin. Ja se mikä tässä on kaikista hienointa, 

että se on tarjonnut meille yhden tavan käsitellä eri ajankohtaisia asioita ja se, että ennen kaikkea 

me ollaan päästy kohtaamaan uusia asioita meidän asiakkaiden kanssa ja semmoisia mitkä ei tässä 

hetkessä ehkä olisi sellaista, että mitä pystyisi käydä kohtaamssa tai kertomassa. 

Anton: 

 

Lyfta, mehiläinen. 

Kyllä, Anton tässä ja sivuttiinkin eri paikkoja missä me ollaan käyty. Niin esimerkiksi Lyfta on 

tarjonnut meille sen, että me ollaan päästy tutustumaan mehiläistarhalle. Mikä ei ehkä olisi 

semmoinen arkinen asia, että mennäänpäs tutustumaan. 

Että nyt tämän avulla me ollaan päästy ihan uusiin paikkoihin ja aina uuteen maahan ja ihan meidän 

kotisohvalle asti. Ja ennenkaikkea kun on koronatilanne ollut eikä olla päästy matkustamaan ja ei ole 

päästy vierailemaan missään niin sitten Lyftan avulla me ollaan päästy matkustamaan. 

 

Anton: 

 

Iso-Britannia. 

Matleena: 

 

Vaikka Iso-Britanniaan. 

 

Nita: 



Kyllä. Haluatko antaa kertoa, missä muualla me ollaan käyty? 

 

Anton: 

Tämä. Puhelin, Iso-Britannia, puhelin. 

 

Nita: 

Isossa-Britanniassa katsomassa puhelinkoppeja, aivan kyllä. No mitäs me tuolla tehtiin? 

Anton: 

 

(epäselväpuhe) 

Norjankenttä jalkapallo. 

 

Nita: 

Kyllä. Saanko Anton tässä välissä kertoa?  

 

Anton: 

 

Joo. 

 

Nita: 

Ja vaikka me oltiin käymässä esimerkiksi Norjassa katsomassa jalkapallopeliä, mikä on itsessään tosi 

innostava ja kiinnostava ja semmoinen, että meidän asiakkaat tykkäävät siitä, niin samalla me 

päästiin harjoittelemaan muun muassa tunnetaitoja. Semmoinen asia, mikä on monelle meidän 

asiakaskunnasta hyvinkin joka päiväinen tilanne ja asia mitä pitäisi harjoitella koko ajan. Niin se, että 

päästään Lyftassa tekemään jotain hauskaa, mutta myöskin harjoitteen tärkeitä päivittäisiä asioita, 

kuten siellä norjassa.  

 

No mitäs me Suomessa tehtiin? 

 

Anton: 

 

Suomen koti. 

 

Nita: 

  

Niin, Suomessa me käytiin tutustumassa eri perheiden kotiin ja he ihmiset olivat lähtöisin muualta 

kuin täältä Suomesta ja se oli hyvinkin avartava ja semmoinen hieno kohtaaminen meiltä ihan 

kaikilta. 

Ja se, että helpotti sitä, että me päästään kohtaamaan ihmisiä, jotka ovat eri kulttuureista ja eri 

maista lähtöisin ja saatiin tasa-arvoista kohtaamista. Ja semmoinen, että kun alkuun juteltiin paljon, 

että minkälaista olisi kohdata ihminen joka on kotoisin jostain muualta niin se voi olla alku vähän 

jännittävää. Mutta sitten kun me päästiin Lyftan avulla katsomaan ja kuulemaan, niin sen jälkeen ei 

jännitä nytkään niin paljon. 



Matleena: 

 

Kuulostaa siltä, että te olette saanut paljon iloa tästä virtuaalisesta oppimisalustasta ja on hauskaa 

että te olette niin ennakkoluulottomasti lähtenyt myös sitten pitämään toimintatuokiota missä te 

esittelette aina jotain listan kohdetta niin myös muihin toimintakeskuksiin. Niin että te olette saanut 

muita asiakkaita myös mukaan ympäri Suomea.  

 

Eli ohjatuissa etätuokioissa käytetään siis kuvia myös siinä muun materiaalin lisäksi nimenomaan sen 

kommunikoinnin kanssa. Ja sitten mä huomaan, että sä nytkin koko ajan käytä tukiviittomia niin 

käytätkö sä ohjaat että tuokiota niin niissäkin tilanteissa? 

 

Nita: 

 

 Ihan aina, kyllä. Jotenkin itse tulee hyvin luontaiseksi niin tukiviittomat, kuvat ja oma elekieli siinä 

kaikessa. Ilmeet ja eleet kehonkieli, niin se tuo sitä avoimuutta tilanteeseen ja se, että on oikeasti 

läsnä niissä hetkissä ja se merkitsee paljon. 

 

Matleena: 

Mikä on Nita sun kokemus kun sä oot ollut kehittämässä näitä etäpalveluita ja oot pitänyt 

esimerkiksi etälivetuokioita, jotka on etänä järjestettävää päivätoimintaa, niin löytyykö se yhteys 

asiakkaisiin, miten helposti? 

Nita: 

 

Löytyy. Se vie aikaa, mutta se löytyy. Se on semmoinen asia, että se ei synny 10 minuutissa eikä 

ensimmäisen kerran aikana, mutta kun on jatkuvasti pitämässä tuokiota, siellä ne samat ihmiset 

paikalla, niin sitten tulee semmoinen oma me-henkisyys siihen. 

Sä itse muistat jonkun asian jostakin asiakkaasta. Miten hän kertoo tai miten hän innostuu jostain ja 

pystyt siihen samaistumaan ja tekemään ehkä itse niitä samoja ilmeitä ja eleitä sinä aikana. Niin se 

luo sen oman yhteyden siihen ja oikeasti me olemme saman asian äärellä. Mutta myöskin se on ollut 

ihana huomata niissä, etätuokisoissa että ne ketkä on siellä ruudun toisella puolella muistavat 

meidän asiakkaat ja meidän asiakkaat muistavat ne toiset. Sitä kautta tulee se, että “hei, sinä olit 

viime viikolla kun käytiin tuolla vaikka siellä Saksassa matkalla tai olimme katsomassa Norjassa 

jalkapallopeliä!” 

 

Anton: 

Joo niin. 

 

Nita: 

Ne asiat mitä me koetaan yhdessä niin ne tuo sitä me-henkisyyttä siihen. Se on semmoinen asia, että 

se vaatii enemmän aikaa rakentaakseen, mutta se on kaikki mahdollista. Ja mekin pidettiin Lyylistä 

käsin niin mitä mä laskin että varmaan yli puoli vuotta helposti melkein 8-9 kuukautta mitä me 

pidettiin etätuokioita ja viikottain niin kyllä siinä rupee se yhteys löytymään ja se että me ollaan 

kaikki saman asian äärellä ja sitä rataa. 

 

Matleena: 



Oletko sinä saanut antanut uusia kavereita? Tälläi tietokoneen välityksellä, kun on hyödynnetty näitä 

etäyhteyksiä? 

 

Anton: 

Joo. 

 

Nita: 

 

Muistatko kun ystävyystoiminnassa on Tarmolan toimintakeskus mukana? Siellä ne komeat 

herrasmiehet ja aina heidän kanssaan siinä morjestelet ja kyselet kuulumisia. 

Anton: 

 

Joo! 

 

Matleena: 

Niin se on hauskaa, että vaikka Porvoosta voi saada saada kavereita tälleen etäyhteydellä tai tulee 

ainakin tutuiksi jotkut tietyt henkilöt sitten. 

 

Nita: 

On ja paljon meidän asiakkaat puhuvat päivittäisessä arjessa ystävyystoiminnasta ja niistä 

toimintakeskuksista, ketkä ovat siinä mukana ja heistä asiakkaista ja sitten aina mietitään vähän 

jännitetään ennakkoon, että kohta alkaa tuokiot ja ketä on paikalla ja onko nämä ihmiset paikalla. 

Niin kyllä se ainakin on tuonut meidän asiakkaille paljon semmoista positiivista meidän arkeen ja 

niitä hetkiä odotetaan tosi paljon. 

 

Matleena: 

Hei teillä siellä toimintakeskuksessa on esimerkiksi tämmöinen mediatiimi ja tiedän, että te olette 

aika ahkeria tekemään esimerkiksi sosiaalista mediaa ja ihan siis tällä ulkoista viestintää tuolla 

Rinnekodin somekanavilla. Aika paljonkin on esillä toimintakeskus Lyyli, kun asiakkaat on niin 

innostuneita somen tekijöitä niin niin tuota minkälaisia juttuja kaikkea te olette sinne tehnyt? 

 

Anton: 

 

(epäselvä puhe) 

 

Nita: 

Anton näyttää tältä että Instagram. 

 

Nita: 

Ja mikä tämä tilanne oli? 

Anton: 

 

(epäselvä puhe) 



 

Nita: 

Anton puhuu muotinäytöksestä. Elikkä me ollaan media tiimissä tehty instagramiin aika paljon 

sisältöä ja pidetty myöskin erilaisia instalivejä. Ja viimeisimpänä oli muotinäytös. Me pidettiin se 

silloin vappuna. Ja sitten ollaan erilaisia viikoittaisia päivityksiä tehty. Mitä me tehdään täällä meidän 

arjessa ja sitten aina kun on meidän viikko pitää, että on instaviikko meiltä täällä kyydissä niin sitten 

laitetaan sinne myös erilaisia kysymys bokseja. Et voi esittää meille kysymyksiä, mihin me sitten 

vastataan ja sitten saatetaan lähettää sinne eri videoita. 

 

Anton: 

Joo, hyvä! 

Nita: 

 

Sinä tykkäät videoista? Jes. 

Ne onkin kivoja sisältöjä, mitä te olette sinne tehnyt. Ja voin kuvitella, että myös ohjaajien digitaidot 

siinä kehittyy samalla kuin asiakkaidenkin, että tuollaista yksi harjoittelua ja ja kokeilua ja 

opettelemista niin. 

 

Nita: 

Kyllä ja sittenhän se on kaikkein hauskinta, kun ohjaaja ei osaakaan jotain juttuja ja sitten meidän 

joku nuori mies tuleekin vierellä tai anna kun mä teen tämän. 

 

Anton: 

Nita on hassu. 

 

Nita: 

 

Joo ne on hauskoja tilanteita. 

Anton, Pidätkö sinä esiintymisestä? 

 

Anton: 

Joo, se on hyvä. 

 

Nita: 

Tykkäätkö sinä olla kameran edessä?  

 

Anton: 

 

Joo. 

Nita: 

 

Ja sinä olet siinä tosi taitava. 



 

Anton: 

Anton on hyvä. 

 

Nita: 

 

Anton on hyvä. Ja monissa päivityksissä säkin sinua näkee todella paljon. Jos me otetaan videoita tai 

kuvia niin monissa tilanteissa sinä olet paikalla. Joo ja usein olet tainnut pyytääkin sitä että saatko 

osallistua. 

 

Anton: 

(epäselvä puhe) 

 

Nita: 

 

Joo, sopii. 

 

Matleena: 

Joo minkälaista anton on osallistua mediatiimiin? 

 

Nita: 

Puhutaan mediatiimistä vielä. 

Anton: 

 

Loistava. 

 

Matleena: 

 

Tykkäät tosi paljon. 

 

Nita: 

 

Kiva kuulla. 

 

Matleena: 

 

Onko teillä jo seuraava Instagram live suunnitteilla muuten? 

Nita: 

 

Taitaapi olla, mutta en osaa sanoa vielä, että milloinkohan se on. Kyllä siitä on ollut paljon puhetta. 

Ja, onko se vähän salaisuus? 

 

Anton: 



 

On salaisuus, kyllä. 

Matleena: 

 

Miten te kannustaisitte muita asiakkaita ja ohjaajia Rinnekodilla tai ihan tai vaikka muuallakin kuin 

Rinnekodilla niin kokeilemaan tällaisia erilaisia digitaalisia välineitä ja toteutustapoja, etäyhteyksiä ja 

muita... Minkälaisia rohkaisevia sanoja te voisitte sanoa muille? 

 

Anton: 

(epäselvä puhe) 

Nita: 

 

Tarkoitatko, että haluaisitko nähdä muista toimintakeskuksista heidän arjestaan erilaista videota 

vaikka? Mitä he tekevät? 

Joo, puhuit äsken aistitiimistä ja musiikista ja vähän ulkoilusta ja urheilusta. Olisiko sinusta kiva 

nähdä... 

 

Anton: 

 

Musatiimi. 

 

Nita: 

 

Musa tiimi myöskin, se on sinulle tärkeä. Joo, tykkäisitkö sinä nähdä mitä muistat mitä muissa 

toimintakeskuksessa tehdään? 

 

Anton: 

 

Joo, tehdään. Se on hyvä! 

Matleena: 

No niin loistavaa, siellä oli tämmöiset rohkaisevat terveiset että yhä enemmän vaan muutkin voisi 

innostua tekemään sisältöjä. Ja kyllähän meidän monet toimintakeskukset esimerkiksi ja 

asumisyksiköt ja muut niin päivittää sitä meidän instagramiin aika ahkerasti, mutta toistaiseksi Lyyli 

taitaa olla ainoa joka esimerkiksi tekee näitä live lähetyksiä. 

Mutta katsotaan, tuossa oli Antonilla oikein hyviä ideoita ja ehdotuksia ainakin aiheeksi, että mitä 

voisi olla. 

 

Nita: 

Tälleen ohjaajana voin sanoa niin tää on hauskaa, hauskaa puuhaa ja kivaa tekemistä yhdessä 

asiakkaiden kanssa. Ainakin se mitä me täällä Lyylissä tehdään niin instalivenaikaan niin se on 

hauskanpitoa. Niitä arjen pieniä iloja ja niitä hetkiä niin se, että kun meillä hauskaa asiakkaalla on 

hauskaa, niin kaikilla on hauskaa. Antaa mennä vaan, tarttukaa vaan tilaisuuteen ja siitä tulee tosi 

kivaa. 



 

Matleena: 

Tämä pätee varmaan niinku tähän somentekemiseen kuin myös sitten ehkä näihin, etätuokioihin, 

etäyhteyksien hyödyntämiseen.   

 

Nita: 

 

Haluatko sä tämän kertoa Matleenalle? 

 

Anton: 

Syödään välipala jogurttia kyllä. 

Nita: 

Ihan kohta mennään välipalalle. 

Matleena: 

 

Siellä jo välipala odottelee selvästi, niin mä päästän päästän teidät herkuttelemaan ja kiitän tästä 

haastattelusta. Kiitos teille molemmille kun olitte mun kanssa juttelemassa. 

 

Nita: 

Minkälaista oli jutella Matleenan kanssa? 

 

 

Anton: 

 Hauskan ihanan iloinen, onnellinen, innostunut. 

 

Matleena: 

 Aivan ihana kuulla. Ilon ihan molemminpuolinen. Kiitos teille molemmille.  

 

Nita: 

 

Kiitos Matleena. 

 

Anton: 

Kiitos Matleena. 

 

Musiikki soi... 

Matleena: 

Mä kävin tapaamassa palvelualuejohtaja Annika Varista, jonka kanssa juteltiin Rinnekodin 

asiakkaiden ja henkilökunnan digiosaamisesta ja siitä, että miten parin viime vuoden aikana otettu 

digiloikkaan rinnekodin näkyy ihan ensiksi. Kyselin Annikalta, onko hän huomannut omissa 

digitaidoista jotain kehittymistä parin viime vuoden aikana. 



 

Annika: 

Pakko sanoa, että kyllä varmaan aika paljonkin semmoista kehittymistä tapahtunut ja juuri nää 

tämmöiset digitaaliset työvälineet ja esimerkiksi Teams, joka on niinku nykyään ihan arkipäivää niin 

en mä sitä juurikaan aikaisemmin käyttänyt. 

Että kyllä varmaan tämmöiset sekä omassa työssä että sitten oman työyhteisön hyödyntämisessä 

oman tiimiläisten kanssa, niin onhan ne ottanut ihan huikean loikan. 

 

Matleena: 

Muistatko sä et mikä oli se aluksi se fiilis kun alettiin vaikka siirtyä tähän etäaikaan ja Teamsin 

käyttöön  niin ja miten se on muuttunut se fiilis ehkä sitten? 

 

Annika: 

No kyllä mä koin ehkä aluksi, että että se oli jotenkin hirveän vaikea ajatus, että miten me nyt 

pidetään vaikka jotain kokousta tässä yhdessä, kun ei nähdäkään kasvotusten, että miten ne asiat 

voidaan voidaan niinku käsitellä. Mutta loppujen lopuksi huomasi, että niistä tuli aika paljon 

semmoisia, ehkä tehokkaampiakin niistä palavereista, koska sitten käytiin ne asiat asioina ja jäi ehkä 

pois se semmoinen höpöttely sieltä välistä, mikä on sitten taas ehkä se toinen puoli siitä, että sitä 

höpöttelyäkin kaipaa, mutta siihen sitten taas keksittiin toisia digitaalisia, välineitä ja kanavia. 

 

Matleena: 

 

Millaisia ne on?  

 

No me ollaan aika paljon luotu sitten semmoisia niin kun meillä on tällainen kuppi käteen jo kahville 

on esimerkiksi mun tiimiläisille, että me voisit mennä sinne vaan ja sitten meillä on tämmöisiä 

lenkkipalavereja, missä ei ole mitään asialistaa, mutta missä kokoonnutaan yksi höpöttelemään 

ajankohtaisia asioita ja voidaan sitten puhua asiasta tai asian vierestä. 

 

Matleena: 

 Onko lenkkipalaverit etänä, että saa mennä ulos kävelylle ja olla siellä? 

 

Annika: 

On joo kyllä joo jokainen menee kävelylle tai sitten on toimistossa tai kuka mitenkin haluaa. Oli 

pakko keksiä sitten myöskin tämä vastapaino. 

 

Matleena: 

Kuulostaa hyvältä. Tota hei tuolla Lissabonissa järjestettiin nyt tämän vuoden maaliskuussa 

tämmöinen Digital invitation-tapahtuma ja sä olit ihan siellä livenä puhumassa sote alan 

ammattilaisille, joita oli saapunut ympäri maailman. Niin mistä kaikesta sä puhuit? 

 

Annika: 



No meillä oli niinku digitaalisten metodien käytöstä. Elikkä kerrottiin siitä, että minkälaisia välineitä 

me Rinnekodilla ollaan otettu käyttöön asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. 

 

Matleena: 

Mitä kaikkea niitä on? 

 

Annika: 

 

No tietysti tää teams on yks tämmönen niinkun mistä mistä jo puhuttiin niin se ehkä alustana on 

semmoinen niinku tärkeä arkipäiväinen jokapäiväinen työväline. Sitten meillä on paljon erilaisia 

tuota semmoisia niin kuin oppimisalustoja, kuten Lyfta, jos yhtenä tällaisena mainostaa, niin se on 

ollut tosi suosittu. Sitthän meillä on erilaisia kaikkia näitä tuota meidän asiakkaat on ruvennut 

kirjoittamaan esimerkiksi verkkolehteä, me ollaan ruvettu tuottamaan etäpalveluja. Meillä on 

erilaisia tällaisia niinku erilaisia alustoja millä ollaan niinku kehitytty. 

 

Matleena: 

Miten yleisö otti vastaan? Mistä sä kerroit, että oliko joku, joka kiinnosti erityisen paljon tai herätti 

keskustelua? 

 

Annika: 

No siis oltiin kauhean kiinnostuneita ja ehkä yks semmoinen oli tämä meidän niinku ERin- 

tämmöinen koulutusympäristö, mikä on netissä tapahtuva niin tämä oli semmoinen mistä tykättiin 

tosipaljon ja herätti kahvihetkellä sitten keskustelua. Tultiin kysymään, että miten se toimii ja onko 

tämä semmoinen mitä voi tehdä myös kotikoneelta vai onko se ainatyökoneella ja tehdäänkö sitä 

yksin vai ryhmässä ja onko se työaikaa vai vapaa-aikaa tai muuta tämmöstä että se se herätti tosi 

paljon kiinnostusta. 

 

Matleena: 

Joo, meillähän on E-Rinissä tosiaan, eli se on meidän intrassa oleva tämmöinen, mistä voi työntekijät 

käydä sitten näitä koulutuksia niin siellähän on tosi paljon laidasta laitaan niinku esimerkiksi 

kommunikaatioon liittyvä, sitten ihan kohtaamiseen liittyvää ja lääkehoitoa ja vaikka mihin liittyviä 

tämmöisiä oppimateriaaleja, tenttejä ja perehdytystä.. 

 

Jäikö jotakin erityisesti sinulle mieleen muiden puheenvuoroista? 

 

Annika: 

 

No siis, oli tosi kiinnostavaa kuulla, että miten muissa, siis nää oli niinku Euroopan maita pääasiassa, 

mistä oltiin, niin tuota esimerkiksi Virossa ollaan  todella pitkällä tämmöisessä niin kuin digitaalisessa 

kehityksessä. Esimerkiksi e-tunnistautuminen on siellä tosi arkipäivää, että ehkä siellä on sitten 

havaittu jo niitä semmoisia mitä mä ajattelen, että meillä ehkä voi olla, että jossain vaiheessa on 

vielä edessä niin se, että sitten jos sinulla ei ole sitten niitä pankkitunnuksia tai sitä tapaa 

tunnistautua, niin sitten se tekeminen on jo tosi haastavaa. Voi olla, että ollaankin sitten jo 

ongelmissa siinä, että miten toimia viranomaisten kanssa. Mutta että siellä oltiin tosi pitkällä siinä. 



 

Matleena: 

Missä missä yhteydessä käytetään sitä e-tunnistautumista esimerkiksi? 

 

Annika: 

No mä käsitin, että he käyttäisi oikeastaan niinku kaikenlaisessa pankkiasioimisesta ja siis 

viranomaisten kanssa eri tahoilla. Oli se sitten verotoimisto tai mikä tahansa muu viranomainen. 

 

Matleena: 

 

Mielenkiintoista. Oliko muita puheenvuoroja jotka jäi mieleen? 

 

Annika: 

No oli paljon, että sitten oli myöskin kiva huomata, että me oltiin aika pitkällä sitten joissain asioissa, 

että juuri tämä tämmöinen henkilökunnan digiosaamisen tukeminen niin musta tuntuu, että me 

oltiin sitten aika aika niinku edistyksellisiäkin niinku joihinkin maihin verrattuna. 

 

Matleena: 

 

Mitkä meidän valttikortteja siinä? 

 

Annika: 

No kyllä mä sanoisin, että ainakin meillä Rinnekodilla on se, että me ollaan niinku järjestelmällisesti 

lähdetty sitä tekemään, että nyt vaikka meillä on se E-Rin, joka niin kuin alusta sellainen, että kun tää 

perehdytetään ja opetetaan että miten se toimii, niin siitä saa jo niitä tiettyjä taitoja. Meillähän 

toimii niinku Teamsin tukitunteja, pyöri aikaisemmin ja me ollaan niinku koko henkilöstö opetettu 

siihen aika järjestelmällisesti. Toki meillä on niinku kirjaaminen ja kaikki tämmöinen on tapahtunut jo 

niin kun järjestelmien kautta, että me ei olla enää ruutu ruutuvihkoon kirjataan niinku joissain 

maissa se vielä tapahtuu näin. 

Matleena: 

Puhuit tuossa jo aikaisemmin vähän että että asiakkaat on on tuota ollut mukana näissä palveluissa 

ja verkkolehden tekemisessä ja ja vaikka missä. Mutta tuota minkälainen käsitys sinulla on, että 

miten tämä tuota niin sanottu, että aika tai korona aikaa niin on vaikuttanut asiakkaiden 

digitaitoihin? 

 

Annika: 

No mä sanoisin, että meillä varsinkin semmoiset niinku nuoremmat asiakkaat niin heillä on kyllä ihan 

hirveän hyvät digitaidot. Esimerkiksi heillä on hirveen monella on erilaisia kommunikaation 

apuvälineitä, joiden kanssa he on niinku tottunut ihan pienestä pitäen toimimaan. Että voi olla, että 

jopa niinku me opetetaan tai he opettaa meille asioita. 

Mä luulen, että heillä on kyllä aika hyviä semmoisia valmiuksia jo olemassa, että toki ehkä tarvitsee 

ohjaajan apua sitten siihen, että miten se sitä käytetään, mutta että ei ole semmoisia ennakkoluuloja 

samalla tavalla...Kuin esimerkiksi just tuolla Lissabonin reissulla keskusteltiin paljon niin kuin meidän 



henkilöstö, joka varsinkin jos on ikääntyviä työntekijöitä, niin heillä saattaa olla semmoinen niinku 

kynnys lähteä käyttämään niitä välineitä. 

Ja mä ajattelen taas, että meidän asiakkaalla ei semmoista välttämättä aina ole, että he on ollut aika 

innoissaan ottamassa niitä vastaan. Ja mun mielestä ollut ihan huikeata huomata, että meilläkin on 

paljon tehty semmoista yhteistyötä vaikka toimintakeskusten välillä, että voi olla toimintakeskus on 

vaikka Tampereella ja toinen on Helsingissä, niin sitten asiakkaat vaihtaa kuulumisia siellä ja kysellä 

että mitä kuuluu Tampereelle tänään ja näin niin tämä ollu semmoinen mitä ei olisi ehkä tapahtunut 

ilman korona-aikaa ja jotenkin tavallaan tätä digiloikkaa mikä sitten pakotti kiinni siihen piti miettiä 

uusia tapoja että miten miten niinku tavallaan voidaan osallistua yhteiskuntaan ja päästä ulos sieltä 

toimintakeskuksesta. 

 

Matleena: 

Paljon on avannut niin sanotusti uusia ovia ja ja tarjonnut tätä uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa 

asioita tämä digiaika. Kiitos sinulle paljon annika haastattelusta. 

 

Annika: 

 

Kiitos. 

 

Matleena: 

Kuten tuossa puhuttiin, niin muutamassa vuodessa on otettu hieno digiloikka ja tämä digitalisaatio ei 

ole lopettanut kiihtymistä, vaan päinvastoin. Nyt ollaan päästy hyvään vauhtiin. Se on monella tapaa 

mun mielestä tosi upea juttu, eikä vähiten todellakaan osallisuuden näkökulmasta, sillä esimerkiksi 

apuvälineiden kehittymisen ja internetin ja sosiaalisen median saavutettavuuden lisääntymisen 

myötä myös kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden ja toimijuuden on mahdollista vahvistua 

entisestään. Jos ette vielä ole sitä tehneet, niin käykääpä nyt ottamassa rinnekodin Instagram 

seurantaan, niin pääsette näkemään myös muun muassa niitä sisältöjä, joita anton ja Nita sinne 

yhdessä päivittävät. Tili löytyy instagramista nimellä rinnekoti piste fi. Kiitti, kun olitte taas kuulolla. 

Moikka moi. 

Rinnekoti podcast asiakkaat ja ammattilaiset äänessä. 

Tunnusmusiikki: 

Rinnekoti podcast - Asiakkaat ja ammattilaiset äänessä. 

 

 


