
IHMISTÄ LÄHELLÄ
Etäpalvelut



Uudenlainen tapa toteuttaa palveluja
Työllistymistä ja osallisuutta edistävien palvelujen tavoitteena on 
vahvistaa asiakkaiden toimintakykyä ja itsenäisempää selviytymistä 
yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Nyt tarjoamme toimintaa myös 
etänä järjestettävissä palveluissa!

Palvelut voidaan yhdistää perinteisten työllistymisen ja osallisuuden 
palveluiden rinnalle täydentäväksi palveluksi tai sitä voidaan hyödyn-
tää erilaisissa poikkeustilanteissa. Etäpalveluiden sisällöt ovat osittain 
tuttuja työllistymisen ja osallisuuden palvelujen toiminnasta, mutta 
räätälöity toimimaan myös etäyhteysvälitteisesti. Toimintaa  
järjestetään ryhmämuotoisena sekä henkilökohtaisena palveluna.

Etäpalvelumme on tarkoitettu kehitysvammaisille ja autismikirjon 
henkilöille sekä muille erityistä tukea tarvitseville. Etäpalvelu on hyvä 
vaihtoehto esimerkiksi, kun asiakas jonottaa paikkaa, fyysinen 
toimintakyky ei mahdollista liikkumista lähipalveluun tai harjoitellaan 
tulevaa lähipalvelun aloittamista. 

Etäpalveluina tarjoamme

• Ryhmämuotoista toimintaa eli etälivelähetyksiä. 
mm. Biisipajaa, levyraatia, draamaa sekä uutiskatsauksia.

• Henkilökohtaista tukea etäpalveluina.  
mm. keskusteluja, yhdessä harjoittelemista ja tehtäviä liittyen 
itsestä huolehtimiseen. Tapaamiset voidaan rakentaa myös 
luovan toiminnan ympärille.

• Eläkeikäisten kerhoa etänä. mm. musisointia, muistelua,  
levyraatia, runoja ja loruja sekä keskustelua mukavista aiheista.

• Työhönvalmennuksen tukea ryhmissä. Toiminnan sisältö voi 
pohjautua erilaisiin teemoihin. Tavoitteena on antaa tietoa, tutustua 
ja tukea asiakasta erilaisiin koulutus- ja työllistymispolkuihin.

• Työhönvalmennuksen tukea henkilökohtaisena palveluna. 
Valmennukseen voi sisältyä esimerkiksi työelämävalmiustaitojen 
harjoittelua, cv:n ja työhakudokumenttien laatimista, hakeu-
tumista työhön, opintoihin ja/ tai työkokeiluun sekä haastatteluun 
valmistautumista.



“Etenkin tukiviitotut 
tuokiot on hyviä, 

niihin haluan 
osallistua.”

Osallisuus ja ryhmähenki läsnä myös etätuokioissa

Rinnekodin etäpalvelut alkoivat keväällä 2020. Saamamme palaute 
on ollut pääasiassa erinomaista. Paras palaute tulee tietenkin 
spontaanina hymynä ruudulta ja sen aistii, kun osallistujat nauttivat. 
Tärkeää on, että jokainen pääsee osallistumaan omana itsenään 
juuri sillä tavalla, kuin itse haluaa. Etäpalvelussa ohjaaja käyttää 
vuorovaikutuksen tukemiseksi puheen tukena mm. kuvia ja  
tukiviittomia. 
Lähetyksiin osallistujat ovat vuorovaikutuksessa ohjaajaan ja myös 
toisiinsa. Ohjaajan läsnäolon lisäksi, myös etälähetyksissä on  
muodostuu ryhmähenki ja usein asiakkaita kiinnostaa, ketkä kaikki 
muut ovat paikalla. Onkin hauskaa nähdä kavereita etätuokioiden 
välityksellä.
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Rinnekoti - Ihmistä lähellä

Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija. 
Olemme osa Diakonissalaitosta, joka on yhteiskunnallinen yritys ja 
yleishyödyllinen säätiö. Tarjoamme apua, tukea ja asiantuntemusta 
jokapäiväisiin hyvän elämän tarpeisiin. 

Palvelujamme käyttävät vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta 
tai muusta syystä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt lapsista vanhuksiin. 
Heidän lisäksi asiakkaitamme ovat tukea tarvitsevien henkilöiden perheet 
ja omaiset sekä palveluja ostavat tahot, kuten kunnat.

Kaikki toimintamme perustuu hyvän elämän tukemiseen ja jokaisen 
elämän arvon tunnustamiseen. Työtämme ohjaavat arvot ovat hyvä 
elämä, asiantuntijuus ja lähimmäisyys.  

Kysy lisää 

Asiakkuussuunnittelu puh. 02063 855 00 tai
asiakkuussuunnittelu@rinnekoti.fi

www.rinnekoti.fi/etapalvelut
 
Sähköpostiosoitteemme ovat: etunimi.sukunimi@rinnekoti.fi


