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Keväinen tervehdys,
luettavanasi on Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden uutiskirje 1/2018. Uutiskirjeessä
kerrotaan vammaispalvelujen ajankohtaisista asioista ja esitellään vammaispalveluiden
yksikköjä tai palveluja. Seuraava uutiskirje ilmestyy syyskuussa.
Uutiskirje lähetetään sähköpostilla yhteistyökumppaneille ja sen voi tulostaa
vammaispalveluiden nettisivuilta. Uutiskirje löytyy myös tulostettuna vammaispalveluiden
yksiköiden ilmoitustauluilta. Uutiskirjettä voi välittää ja jakaa edelleen.
Mikäli et halua uutiskirjettä, ilmoitathan siitä kirjeen lähettäjälle. Voit antaa palautetta
uutiskirjeestä sähköpostilla juho.suortti(at)jkl.fi.
Tämän uutiskirjeen aiheita ovat:
o Asiakkaan ääni paremmin kuuluviin kommunikaatio-osaamista parantamalla
o Kommunikaatiopassit käyttöön Päivätuvalla
o Juho Suortti palvelupäällikkönä 31.5. saakka
o Psykologi ja lääkäri vammaispalveluihin
o Tuettua asumista – itsenäistä elämää Kaijanlammentiellä
o Vaikeavammaisille henkilökohtainen apu on keskeinen palvelumuoto
o Henkilökohtaisten avustajien ammatillinen koulutus
o EU:n Vammaiskortti käyttöön loppukeväästä
o Tule mukaan Hyvänmielenosoitukseen Korpilahdelle 30.4.
o Jyväskylän kaupungin palveluopas on tänä vuonna selkokielinen
o Viittomakieliset uutiset
Asiakkaan ääni paremmin kuuluviin kommunikaatio-osaamista parantamalla
Vammaispalveluissa on paneuduttu kommunikaatioasioihin tiiviimmin parin vuoden ajan.
Tavoitteena on löytää ja kehittää hyviä käytäntöjä kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen.
Yhtenä esimerkkinä hyvistä käytännöistä on asiakkaille tehdyt kommunikaatiopassit. Passi
on ikään kuin pikaperehdytys henkilön kommunikaatioon ja hänelle tärkeisiin asioihin. Passin
tarkoituksena on kertoa toiselle osapuolelle, kuinka asiakas kommunikoi ja ilmaisee itseään
sekä mitä menetelmiä hän käyttää puheen tukena. Kuinka hän ilmaisee esimerkiksi: ”kyllä”
tai ”ei”.
Asiakkailla on myös henkilökohtaisia kalentereita kuvilla tuettuna. Ne strukturoivat päivää,
viikkoa ja kuukautta. Kommunikaatioympäristön visualisoimista eli kuvittamista on myös
mietitty. Esimerkiksi eri asumisyksiköissä työvuorossa olevien ohjaajien kuvat laitetaan esiin
tutulle paikalle. Näin asukkaat tietävät kuka tänään on paikalla, ”kotona”. Myös
tablettitietokoneiden avulla tuetaan asiakkaiden kommunikaatiota ja struktuuria. Myös
tukiviittomaosaamista lisätään.
Vammaispalveluiden oma kommunikaatioryhmä on toiminut parin vuoden ajan
kommunikaatioasioiden moottorina. Ryhmä koostuu vammaispalveluiden kommunikaatio- ja
vuorovaikutusasioista kiinnostuneista ryhmäkotien sekä työ- ja päivätoimintojen ohjaajista.
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Ryhmässä on tällä hetkellä 20 ohjaajaa.
Kommunikaatioasioista lisätietoja: palveluohjaaja Valli Marjaana, p. 014 266 3903
Kommunikaatiopassit käyttöön Päivätuvalla
Vammaispalvelun ryhmäkodit ja päivätoimintayksiköt ovat viime vuonna saaneet ohjeet
kommunikaatiopassien tekemiseen. Päivätuvalla passit on tehty yhteistyössä asiakkaan
omaisten kanssa. On mietitty, mikä kommunikointimenetelmä voisi parhaiten tukea
vammaisen henkilön kommunikoinnin onnistumista ja itsensä ilmaisua.
Asiakkaan läheisten mukaan ottaminen passin tekemiseen on tärkeää, jotta kaikki keinot ja
tavat kommunikoinnin tehostamiseksi tulevat kootuksi ja tiedostettua. Kun toimiva
kommunikointitapa on löydetty tai kun se on jo olemassa, niin se kirjataan näkyväksi
kommunikaatiopassiin. Passia on hyvä päivittää, jos asiakkaan kommunikointiin tulee
esimerkiksi uusia apuvälineitä.
Kun vammainen henkilö voi paremmin ilmaista itseään, hänen mahdollisuus osallistua omaa
elämää koskeviin asioihin paranee ja helpottuu. Kommunikaatiopassit auttavat uusia
työntekijöitä ja opiskelijoita tutustumaan asiakkaan kommunikaatioon nopeasti. Passit
helpottavat myös kommunikoinnin aktiivisessa tukemisessa.
Kommunikointipassista lisätietoa Papunetistä papunet.net/materiaalia/kommunikaatiopassi
Juho Suortti palvelupäällikkönä 31.5. saakka
Juho Suortti toimii vammaispalveluiden palvelupäällikkönä 31.5.2018 saakka, Päivi
Junnilaisen hoitaessa sosiaalipalveluiden palvelujohtajan pestiä. Juho Suortti hoitaa samalla
myös johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviä.
Psykologi ja lääkäri vammaispalveluihin
Psykologi valittu vammaispalveluihin ja hän aloittaa työnsä toukokuun lopussa. Psykologi
toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä yhdessä sosiaalityöntekijän ja lääkärin kanssa
jyväskyläläisten kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutuksen suunnittelussa. Lisäksi
psykologi jalkautuu vammaispalveluiden yksiköihin.
Kehitysvammaneuvolan lääkärin rekrytointi on parhaillaan meneillään.
Tuettua asumista – itsenäistä elämää Kaijanlammentiellä
Ahokoti on vuonna 1990 perustettu Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden ryhmäkoti.
Vuonna 1990 Ahokodin aloittaessa toimintansa, se sijaitsi Aittorinteellä, ja sitä mainostettiin
lauseella ”kukka kerrostalojen keskellä”. Avautuessaan talo edusti uudenlaista asumista ja
sitä käytiin katsomassa ympäri Suomen. Keväällä 2017 Ahokodin ryhmäkodin asukkaat
muuttivat Kaijanlammentielle Keljonkankaalle ja asukkaiden koti sijaitsee uusissa
ajanmukaisissa tiloissa.
Ahokodin ryhmäkodin läheisyydessä sijaitsee myös tukiasuntoja. Ahokodin kokenut ja
osaava henkilökunta tarjoaa tukea itsenäiseen asumiseen Kaijanlammentien tukiasuntojen
asukkaille. Tukiasunnoissaan itsenäisesti asuvat henkilöt saavat päivisin yksilöllistä tukea,
ohjausta ja valmennusta itsenäiseen selviytymiseen.
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Tuettu asuminen on yksi kehitysvammaisten asumispalvelun muodoista. Tavoitteena on
tukea asukkaan osallisuutta ja itsenäistä arkea. Tuetussa asumisessa tuen määrä ja sisältö
vaihtelee yksilöllisesti. Ne määritellään yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja
moniammatillisen työryhmän kanssa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja
palvelusuunnitelman yhteydessä.
Tuetun asumisen palvelun piiriin ohjaudutaan Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden
sosiaalityön ohjaamana. Tarkempia tietoja kehitysvammaisille henkilöille tarjottavista
asumispalveluista tuetusta asumisesta saa vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiltä ja
palveluohjaajilta.
Ahokodin palveluesimiehenä on toiminut lokakuusta lähtien Henri Virtanen. Koulutukseltaan
Henri on kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Aiempaa kokemusta vammaistyöstä Henrillä on
kahdelta eri paikkakunnalta useamman vuoden ajalta.
palveluesimies Henri Virtanen, p. 014 266 0759
Vaikeavammaisille henkilökohtainen apu on keskeinen palvelumuoto
Henkilökohtaisen avun turvin vaikeavammaisen henkilön on mahdollista elää itsenäistä
elämää. Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on
pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti
toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.
Henkilökohtainen apu tarkoittaa sitä, että vammaisella ihmisellä on käytössään työntekijä,
henkilökohtainen avustaja. Henkilökohtainen avustaja avustaa vammaista kaikissa niissä
asioissa, jotka hän tekisi itse, muttei vamman tai sairauden takia voi.
Jyväskylän kaupungin vammaispalveluissa toimii henkilökohtaisen avun palveluohjaaja,
jonka tehtäviin kuuluu muun muassa henkilökohtaisen avun koordinointi ja avustajien
rekrytointi, neuvonta ja ohjaus ja koulutukset henkilökohtaisen avun työnantajille. Asiakkaana
ovat Jyväskylän kaupungin vaikeavammaiset työnantajat ja heidän avustajansa.
Toimintamallina henkilökohtaisen avun järjestämisessä Jyväskylän kaupungin
vammaispalveluissa suositaan työnantajamallia, jossa vammaisella henkilöllä on työnantajan
vastuu. Työnantajana hänellä on myös usein hoidettavanaan palkanmaksu ja muu
työnantajan vastuuseen kuuluva hallinto. Vastapainona vammaisella henkilöllä on kuitenkin
myös täysi työnjohto oikeus. Hänellä on oikeus päättää, kenet hän ottaa töihin. Hänellä on
myös oikeus – vammaispalvelupäätöksen, työsopimuksen ja lain rajoissa päättää itse
työvuoroista, työtavoista ja muista työhön liittyvistä asioista.
Hyvin toimiessaan työnantajamalli on erinomainen järjestämistapa. Se vaatii paljon työtä ja
siihen sisältyy suuri vastuu. Työnantajalla on kuitenkin vapaus käyttää henkilökohtaista apua
juuri sillä tavoin, joka parhaiten edistää hänen valinnanvapauttaan ja suoriutumistaan
erilaisista toimistaan. Vammaisilla ihmisillä on oikeus itsenäiseen elämään ja omiin valintoihin
samalla tavoin kuin muillakin.
Jyväskylän kaupungin vammaispalveluista saa ohjausta, tukea ja tietoa henkilökohtaisesta
avusta ja työnantajana toimimisesta.
Henkilökohtaisen avun palveluohjaaja, Mari Mäkelä. p. 014 266 3906
www.jyvaskyla.fi/vammaiset/vammaispalvelut/henkilokohtainenapu
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Henkilökohtaisten avustajien ammatillinen koulutus
Opetushallitus on tehnyt päätöksen henkilökohtaisten avustajien ammatillisesta
koulutuksesta. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet tulevat voimaan
1.1.2018, ja ammattitutkinto sisältää henkilökohtaiseen avustamiseen liittyvän tutkinnon
osan. Uusi koulutus tarkoittaa, että henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike.
Henkilökohtaisena avustajana työskenteleminen ei kuitenkaan edellytä koulutuksen
käymistä. Lisätietoa koulutuksesta:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2257060/naytto/tiedot.
EU:n Vammaiskortti käyttöön loppukeväästä
EU:n Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön loppukeväästä 2018. EU:n Vammaiskortilla
Suomessa ja muissa EU-maissa 2018 voi todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai
avustajan tarpeensa esimerkiksi matkustaessaan julkisilla kulkuneuvoilla tai osallistuessaan
vaikkapa liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Vammaiskorttiin voi saada A-merkinnän, jolla voi
halutessaan todentaa avustajan tai tukihenkilön tarpeen tai mukanaolon. Vammaiskorttia
haetaan Kelasta. Tarkempaa tietoa hakuohjeista, ehdoista, aikatauluista,
käyttömahdollisuuksista ja kortin hinnasta löytyy verkkosivuilta osoitteesta
www.vammaiskortti.fi/.
Tule mukaan Hyvänmielenosoitukseen Korpilahdelle 30.4.
Hyvänmielenosoitus järjestetään Korpilahden satamassa maanantaina 30.4. klo 12.
Vappumarssi alkaa klo 11.45 Korpilahden toimintakeskukselta, josta iloinen joukko saapuu
satamaan, jossa varsinainen ohjelma alkaa klo 12.15. Tapahtuman ohjelmassa on muun
muassa Hyvän Mielen marssi, yhteistaideteos, yhtenäiskoulun oppilaiden Talent Show,
erilaisia kisailurasteja sekä elävää musiikkia. Järjestelyistä vastaa Korpilahden
toimintakeskus yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun
kulttuurituottajaopiskelijoiden kanssa.
Lisätietoja löydät Facebookista Korpilahden Hyvänmielenosoitus -sivulta.
www.facebook.com/Korpilahden-Hyvänmielenosoitus-770935659709554/
Jyväskylän kaupungin palveluopas on tänä vuonna selkokielinen
Jyväskylässä tarjolla olevia palveluja ja toimintoja esittelevä palveluopas on tänä vuonna
selkokielinen ja sähköinen versio on jo ilmestynyt. Oppaasta löytyy palveluja eri-ikäisille
kuntalaisille.
Painettu palveluopas ilmestyy huhtikuun aikana. Oppaiden jakelupisteet sijaitsevat Jyväskylä
Infossa, Hyvinvointikioskissa, kirjastoissa, terveysasemilla, ikääntyneiden päiväkeskuksissa,
sekä OIVA -keskuksessa.
www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet/neuvonta/palveluopas
Viittomakieliset uutiset
Viittomakieliset uutiset ilmestyvät kerran kuussa ja ovat katsottavissa osoitteessa:
www.jyvaskyla.fi/vammaiset/viittomakieliset

