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Rinnekodin tarina alkaa vuonna 1927 Helsingin
Diakonissalaitoksella.

Tänään Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen
kehitysvamma-alan toimija ja yhteiskunnallinen yritys.

Tuotamme apua, tukea ja asiantuntemusta
jokapäiväisiin hyvän elämän tarpeisiin noin 80 
toimintayksikössämme.

Pääkohderyhmämme ovat kehitysvammaiset ja 
autismikirjon henkilöt.

Asiakkaidemme yksilölliset palvelukokonaisuudet
räätälöidään jokaisen omien tarpeiden ja toiveiden
perusteella. Ne voivat erota toisistaan mm. sisällön, 
laajuuden ja toteuttamistavan osalta.

Rinnekoti 
- Tukea hyvään elämään

Liikevaihto

n. 83m€
Koti noin

950
asiakkaallemme

Työn ja 
osallisuuden 
kokemus yli

600
asiakkaallemme

Terveys- ja 
kuntoutus-

palveluja noin 

400
asiakkaallemme

Työpaikka

1100
hyvän elämän 

ammattilaiselle



Itsemääräämisoikeus
Rinnekodissa

Rinnekodin IMO työryhmä on moniammatillinen asiantuntijaryhmä. 

Ohjeet ja koulutus, raportointi, prosessien ja toiminnan kehittäminen 
yhdessä kuntien kanssa, tiedon jakaminen ja valtakunnallinen 
vaikuttaminen. Yhteistyö asiakkaan, läheisten, kunnan ja valvovan 
viranomaisen kanssa. 

Vuosikertomus, onnistumiset

Asiakkaan tunteminen, ennakointi, suunnittelu. 

Yhteistyön merkitys

Palveluntuottaja ja kunta

Asiakas – läheinen – verkostot

Asiakkaan tukena oleva henkilökunta

Kuinka tukea asiakkaan itsemääräämisoikeutta?

Omavalvontasuunnitelma: Yksikön IMO-suunnitelma

PATO: Asiakkaan IMO-suunnitelma



• Itsemääräämisoikeus on myös sitä, 
että tarkastellaan olemassa olevia 
toimintakäytänteitä ja haastetaan 

tuttuja toiminta tapoja.

• Uhka vai mahdollisuus?

• Rinnekodissa kuvattu 
itsemääräämisoikeuden video sarja, 
julkaistaan syyskuussa asiantuntija 

seminaarin yhteydessä. 

Toimintakulttuurin muutos



Rajoitustoimenpiteistä kohti asiakkaan osallistamista 
ja oman elämän päätöksentekoa. Ei puhuta siitä, 

miten rajoitetaan, vaan miten siitä päästään eroon.

-> omavalvontasuunnitelmat

Vielä avoinna:
-Lastensuojelulaki / laki kehitysvammaisten 

erityishuollosta. Lapsen etu?
-Taxi matkat ja turvavyöt. Saattaja: uhka vai 

mahdollisuus, yksityisyys?
-Lausuntojen voimassa olo kun sängyn laita? 

-Sängyn laita ratkaisut ja kirjaaminen
-Yhteydenpito, ruokailu



Tavoitteet
1) Löytää mahdollisuus ja keinot avustettuun kommunikaatioon sellaisille 

asiakkaille,  jotka eivät pysty itseilmaisuun ja näin lisätä henkilökunnan 

ymmärrystä asiakkaan tunteista päivän aktiviteeteissa ja muissa 

ohjauksellisissa tilanteissa.

2) Ymmärtää henkilökunnan kokemusta vaativasta työstä ja heidän 

palautumistaan vapaa-ajalla.

Syvempää asiakasymmärrystä ja 
hyvinvointia tunnetutkimuksen avulla

https://www.youtube.com/watc
h?v=LPsSzuvLpqQ

https://www.youtube.com/watch?v=LPsSzuvLpqQ


TUNNE –projekti
menossa kevät 2019

Osallistujat ja menetelmät:

Tunnetyötiimi muodostuu Rinnekodin henkilökunnasta ja asiantuntijoista, jotka tukevat 

parhaiden käytäntöjen ja uusien toimintamallien muotoilua.

Design –tiimissä palvelumuotoilijat ja Rinnekodin palvelumuotoilusta kiinnostuneet kehittäjät 

toteuttavat kenttäkartoitukset, ymmärtävät nykytilaa ja luovat vision, design sprintit.

Tuloksia toteutetusta projektista saadaan syksyllä 2019.

Tavoitteet:
• Synnyttää palvelumuotoilun keinoin tietoisuutta ja osaamista asiakas- ja työntekijäkokemuksen eri osa-alueista 

ja vaikuttavuudesta.
• Ymmärtää syvemmin asiakkaiden ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja tuntemista
• Ymmärtää tunteet ja tunteiden vaikutus, joka on läsnä vuorovaikutustilanteissa.
• Luoda asiakaskuuntelun jatkuvat käytännöt, mittarit ja työkalupakki.



Merkitsethän kalenteriisi kiinnostavan 
kehitysvamma-alan tapahtuman!

Rinnekodin järjestämässä TUNNE työsi -
seminaarissa 5.9.2019 tuoreet näkökulmat 
erityisen vahvan tuen asiakkaan, niin 
erityislapsen kuin aikuisen, kuulemiseen, 
tunteiden syvempään ymmärtämiseen ja 
itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. 
Aiheista on tehty mielenkiintoista tutkimusta, 
palvelumuotoilua ja yliopistotasoista 
yhteistyötä. Seminaarissamme 
huippuasiantuntijoina mm. Dr Stella Koritsas
Australiasta, tunneasiantuntija Camilla 
Tuominen ja aivotutkimuksen tohtori Ville 
Ojanen.

Lisätietoja TUNNE työsi -seminaarista vielä 
ennen kesää. Pysy kuulolla!



Kiitos!

Palvelualuejohtaja, Rinnekodin IMO-
asiantuntija Mirikle Nousiainen

Twitter: @MirikleNousiain

Asiakkuus- ja myyntijohtaja Jaana 
Laaksonen


