
TULE MEILLE TÖIHIN

TAI 

TYÖHARJOITTELUUN



Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on paras paikka 

erityistä tukea tarvitseville, kehitysvammaisille 

sekä lastensuojelun asiakkaille.

Eskoo on myös hyvä ja arvostettu työnantaja.

ESKOO



ESKOON ARVOT

Ihmisarvon kunnioitus

UudistumiskykyVastuullisuus



Asumisen tuki

Lapsiperheiden palvelut

Lastensuojelu

Moniammatilliset arviointipalvelut

Leiritoiminta

Psykososiaaliset palvelut

Työikäisten palvelut

Tiedotus - Neuvonta – Ohjaus - Koulutus

MONIPUOLISEN OSAAMISEN 

KESKUS



Kuntayhtymän 
johtaja

Sisältää sopimusten hallinnan 
ja keskitetyt hankinnat

Palvelupäällikkö

Sisältää 
erikoislääkärijohtoisia, 

moniammatillisia palveluita 
ja IMO-työskentelyn 

moniammatillisen tuen

Sisältää IMO-työskentelyyn 
tarvittavan moniammatillisen 

työskentelyn tuen. 
Pääsääntöisesti 

kansanterveyslain mukaiset 
yleislääkäripalvelut, 

monenlaisia 
konsultaatiopalveluita

Sisältää IMO-työskentelyyn 
tarvittavan moniammatillisen 

tuen, pääsääntöisesti 
kansanterveyslain mukaiset 

yleislääkäripalvelut, monialaisia 
konsultaatiopalveluita 

liikkuvissa palveluissa ja 
asiakaskohtaisesti

Sisältää ylilääkärin johtamat 
monialaliset, 

lääketieteelliset palvelut

Kärjen korteeri
Eskoon tukiyksikkö

Helakoti
Toimela

Pääkujan palveluyksikkö
Eskoon hoivayksikkö 
(aikuisten 3 noppaa)

Kotomarkki

Kotopihlaja (sis 
Eskoon hoivayksikön 

lasten nopan)
Asiantuntijapalvelut

Vaasan palvelukeskus
Pietarsaaren palvelukeskus

Kristiinankaupungin 
palvelukeskus

Hallinto- ja 
tukipalvelut

Lasten- ja 
nuortenkoti 

Vanamo

Sisältää erikoislääkärijohtoisia, 
moniammatillisia palveluita ( ml. 

Asiantuntijapalvelujen tutkimukset 
ja laitosasiakkaat) ja

IMO-työskentelyyn tarvittavan 
moniammatillisen tuen



Seinäjoen palvelukeskus

Pietarsaaren palvelukeskus

Vaasan palvelukeskus

Kristiinankaupungin palvelukeskus

Neljä palvelukeskusta



Palvelutuotannossa
• Asiakassihteeri

• Autismikuntoutusohjaaja

• Fysioterapeutti

• Kuntoutussuunnittelija

• Lähihoitaja

• Musiikkiterapeutti

• Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja

• Ohjaaja

• Psykologi

• Puheterapeutti

• Ravitsemistyöntekijä

• Sairaanhoitaja 

• Sosiaaliohjaaja

• Sosiaalityöntekijä

• Suunnittelija

• Toimintaterapeutti

• Työvalmentaja

• Ylilääkäri

Hallinto- ja tukipalveluissa

• Asiakassihteeri

• Controlleri

• Hallintosuunnittelija

• HR-asiantuntija

• Kiinteistönhoitaja

• Kiinteistönhuoltomestari

• Kiinteistöpäällikkö

• Laitoshuoltaja

• Palkkasihteeri

• Projektisuunnittelija

Eskoossa työskentelee



Ensiapu

Lääkehoito

Muistisairaudet
• Sairauden ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito  

Avekki
• Aggression ennakointi, työntekijän vuorovaikutus- ja yhteisöllisyystaidot, 

tunnetilan säätely, stressinhallinta ja työssä jaksaminen.

Kinestetiikka
• Asiakkaan kokonaisvaltainen avustamismenetelmä, asiakkaan ja 

avustajan voimavarojen optimaalinen hyödyntäminen avustustilanteissa.

Eskoo kouluttaa henkilöstöään



Eskoo kouluttaa ja kehittää: Green Care
Eläin-, maatila-, luonto- ja puutarha-avusteinen Green Care edistää 

asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia.



Eskoo kehittää: työikäisten palvelut
Päiväaikaista toimintaa ja työhönvalmennusta



TYÖNTEKIJÄ EI TYLSÄÄ PÄIVÄÄ NÄE 
Arjen kuntoutus on monipuolista ja vaihtelevaa työtä



Tärkeintä on tämä hetki



HOLGER

Holger on lähtöisin Kristiinankaupungissa toimineen 

Suupohjan toimintakeskuksen tiloista, eli vanhan 

suomenkielisen ala-asteen käytäviltä ja 

luokkahuoneista.

Tiloissa asustaa hyväntahtoinen ja vaatimaton 

kummitus Holger, tuttavien kesken Holkeri. Holger on 

arviolta 115-vuotias. Holger toimi aikanaan kiinteistössä 

talonmiehenä. Holger pitää edelleen huolta talon 

käyttäjistä. Kummitusherran ovat nähneet ja kokeneet 

useimmat talossa työskennelleet ohjaajat ja talonmies.

Holgerin läsnäolo lisää entisestään vanhan 

rakennuksen kodikkuutta ja erityistä omalaatuisuutta.



Ota sinäkin  

vauhtia

tulevaisuuteen 


