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TIIVISTELMÄ  
 
 
Jyväskylän kaupungin kehitysvammapalvelujen palvelustrategia vuosille 2005-2010 tehtiin palvelutarvekartoituksen 
tulosten pohjalta. Palvelutarvekartoituksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia kehitysvammaisten erityishuollosta 
annetun lain mukaisia erityispalveluja jyväskyläläiset kehitysvammaiset tarvitsevat tulevien vuosien aikana. Kartoi-
tus tehtiin kesällä 2002 haastattelemalla kehitysvammaisten asiakkaiden omaisia. Palvelustrategiatyö aloitettiin 
maaliskuussa 2004 kutsumalla vanhempien ja yhteistyöverkostojen edustajia aloitusseminaariin, jossa koottiin 
työryhmät. Työryhmät käsittelivät kehitysvammaisen asiakkaan perheiden hyvinvointia tukevia palveluja, asumis-
palveluja sekä päivä- ja työtoimintoja, koulutusta ja vapaa-ajan palveluja. Työryhmät tekivät ehdotukset palvelujen 
järjestämiseksi. Laajennettu kehitysvammapalvelujen suunnittelu- ja ohjausryhmä jatkoi strategian työstämistä 
yhdessä kehitysvammapalvelujen edustajien kanssa.  
 
Kehitysvammapalvelujen keskeiset tavoitteet: 
 
Kehitetään yhteistyötä, tiedottamista ja kehitysvammaisuuden erityisosaamista. 
 
Perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi tehdään ja päivitetään asiakkaiden palvelusuunnitelmat, tuetaan kuntoutus-
ta, tarjotaan ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä kotona asuvalle kehitysvammaiselle palveluja ja järjestetään kehi-
tysvammaisten koululaisten iltapäivähoito. 
 
Tarjotaan asiakkaiden tarpeiden mukaisia asumisvaihtoehtoja. Järjestetään asumis- ja muuttovalmennusta, tila-
päistä, lyhytaikaista asumispalvelua ja tuetaan itsenäistä asumista. 
 
Kehitetään ja laajennetaan asiakkaan yksilöllisten erityistarpeiden mukaista päivä- ja työtoimintaa. 
Järjestetään jatkuvaa elämäntaitojen harjaannuttamista, aikuisuutta ja työelämää tukevaa koulutusta. 
 
Turvataan vapaa-ajan harrastuksiin kulkeminen tukihenkilöiden ja turvallisten kuljetuspalvelujen avulla. 
 
Strategian toteutumista seurataan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kolmannesvuosikatsausten yhteydessä, 
joka raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Kehitysvammapalvelujen suunnittelu- ja ohjausryhmä seuraa 
strategian toteutumista. Strategia tarkennetaan vuosittain alkuvuodesta ja sen tarkastamiseen osallistuu viran- ja 
toimenhaltijoiden lisäksi yhteistyötahoista koottu seurantaryhmä, koollekutsujana on Jyväskylän kaupungin vam-
maispalvelut.  
 
Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt kehitysvammapalvelujen palvelustrategian vuo-
sille 2005-2010 kokouksessaan15.9.2004.
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1 JOHDANTO 
 
Asiakaskunnan elämäntilanteiden muuttuessa myös tarve erilaisten palvelujen suhteen muuttuu. Näiden muutosten 
selvittämiseksi Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut toteutti keväällä 2002 palveluntarvekartoituksen, jossa 
haastateltiin jyväskyläläisten kehitysvammaisten omaisia. Palveluntarvekartoituksesta tuotetun tiedon perusteella 
päätettiin aloittaa kehitysvammapalvelujen palvelustrategian laatiminen. 
 
Keski-Suomen Autismiyhdistys ry:n  tekemä palvelustrategia tehtiin vuonna 2003, sen ehdotukset päätettiin huomi-
oida kehitysvammapalvelujen strategiassa. Kehitysvammapalvelujen palvelustrategian laatiminen käynnistettiin 
laajennetun kehitysvammapalvelujen suunnittelu- ja ohjausryhmän kokouksessa 17.3.2004 Kotikartanon ryhmäko-
dissa. Kehitysvammaisten asiakkaiden edustajille (mm. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry, Keski-Suomen 
Autismiyhdistys ry) sekä palveluverkoston eri toimijoille lähetettiin kutsu palvelustrategian aloitusseminaariin, joka 
pidettiin 29.3.2004 Keski-Suomen museolla. 
 
Kehitysvammapalvelulle, kuten muillekin erityispalveluille, on luonteenomaista yhteistyö monien eri toimijoiden 
kanssa. Asiakkaan saama palvelukokonaisuus koostuu usean eri ammattilaisen yhteistyöstä, joten yhteistyöver-
kostot ovat tärkeässä roolissa. Aloitusseminaariin kutsuttiin vanhempien edustajina kehitysvammapalvelujen suun-
nittelu- ja ohjausryhmän jäsenet sekä yleisesti muita asiasta kiinnostuneita vanhempia. Jyväskylän kaupungin or-
ganisaatiosta kutsuttuja olivat sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen eri tulosalueet ja palveluyksiköt. Muista hallinto-
kunnista edustajia kutsuttiin opetustoimesta, liikuntapalvelukeskuksesta, kulttuuritoimesta ja työväenopistosta. Yh-
teistyötahoista aloitusseminaariin kutsuttiin edustajat Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, Kehitysvammaisten Palve-
lusäätiöstä, Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiöstä, Verkostoituva päivähoito -hankkeesta (Keski-Suomen sosi-
aalialan osaamiskeskus), Suojarinteen kuntayhtymästä, Jyväskylän kaupunkiseurakunnasta, Tekevä-säätiöstä, 
ArlaInstituutista sekä Jyväskylän seudun eri oppilaitoksista.  

 
Aloitusseminaarin 30 osallistujaa jaettiin kolmeen työryhmään: 
 

1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevat palvelut, puheenjohtajana sosiaalityöntekijä Emmi Han-
hikoski 

2. Asumiseen liittyvät palvelut, puheenjohtajana johtava ohjaaja Arto Siniluhta 
3. Päivä-, työ- ja vapaa-ajantoiminnat sekä koulutus, puheenjohtajana johtava ohjaaja Jorma Toropainen 

 
 
Työryhmät kokoontuivat huhtia ja toukokuun aikana kukin 2-3 kertaa. Työryhmätyöskentelyyn osallistui eri vaiheis-
sa yhteensä noin 50 eri tahoja edustavaa henkilöä pohtien kehitysvammapalvelujen tavoitteita ja toimenpide-
ehdotuksia. Työskentelyn pohjana käytettiin vuonna 2002 toteutetun palveluntarvekartoituksen tulosten lisäksi eri 
yhteistyötahojen kokemuksia nykytilanteesta ja näkemyksiä tulevasta. Työryhmissä käytiin läpi tämänhetkisen pal-
veluvalikoiman vahvuuksia, heikkouksia ja aukkopaikkoja, ja mietittiin, miten palvelut tulevaisuudessa voitaisiin 
järjestää paremmin asiakkaiden erilaisia tarpeita vastaaviksi. Työryhmien työskentelyyn osallistuneet on listattuna 
liitteessä 2.  

 
Työryhmät esittelivät työnsä tuloksia väliarviointiseminaarissa 24.5.2004 Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Caritas -
salissa. Tilaisuuteen kutsuttiin palvelustrategian tekoon osallistuneiden tahojen lisäksi kehitysvammapalvelujen 
asiakkaiden omaisia koteihin lähetetyillä tiedotteilla. Seminaarissa pohdittiin myös jatkotyöskentelyä ja tulevan stra-
tegian seurantaa. 
 
Strategiatyöskentelyä jatkettiin kesä- ja elokuussa yhdessä laajennetun kehitysvammapalvelujen suunnittelu- ja 
ohjausryhmän kanssa. Kehitysvammapalveluiden suunnittelu- ja ohjausryhmä on Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan asettama yhteistyöryhmä. Ryhmä on toiminut strategiatyössä asiakastarpeiden esille tuojana ja 
palvelujen kehittäjänä. (Ryhmän toiminta ja jäsenet on esitelty liitteessä 2.) 
 
Samanaikaisesti palvelustrategian kanssa menossa on koko maakunnan kehitysvammapalvelujen kehittämistyö. 
Erilaisten selvitysten avulla  (E. Paara, 2003 Kehitysvammapalveluiden hajautettu malli ja A. Pärnänen, Kunta-
kysely 2003) on kartoitettu kuntien toiveita ja ajatuksia palvelujen organisoinnista uuden toimintamallin tukesi. Ke-
hittämistyöhön liittyy myös pohdinta Suojarinteen kuntayhtymän tulevaisuudesta. Uuden hajautetun toimintamallin 
lähtökohtana on jokaisen kunnan omien resurssien hyödyntämisen ohella voimakas seutu ja maakunnallinen ver-
kottuminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa (mm. Vammaispalvelusäätiö). Ulkopuolisen hankerahoituksen avulla 
on lähdetty luomaan uusia toimintamalleja mm. ohjaus- ja neuvontapalveluihin, kriisipalveluihin ja asumispalvelui-
hin. Palveluyksikön johtaja Seija Parviainen on ollut mukana työstämässä tulevaisuuden visioita ja toimintatapoja. 
 
Strategiatyöskentelyn käytännön järjestelyistä ja kokoamisesta vastaa suunnittelija Raakel Pirkola Jyväskylän kau-
pungin vammaispalvelusta. 
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2 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUKSET 
 
2.1 Visio 
 
Kehitysvammapalvelujen tavoitteena on tukea jyväskyläläisten kehitysvammaisten asukkaiden toimintakykyä ja 
turvata heille yksilöllisten palvelukokonaisuuksien avulla ihmisarvoinen elämä. 
 
Kehitysvammaisille asukkaille ja heidän perheilleen tarjotaan laadukkaita ja riittäviä tuki-, ohjaus-, kuntoutus- sekä 
huolenpitopalveluja. 
 
2.2 Asiakkuus 
 
Kehitysvammalain perusteella palveluja tarjotaan asiakkaille, joilla on niihin oikeus vammansa tai neurologisen 
ongelmansa vuoksi. Asiakkaaksi tullaan ottamalla yhteyttä kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijään. Sosiaali-
työntekijä kartoittaa asiakkaan ja hänen perheensä tilanteen. Palvelusuunnitelmassa tarpeet kootaan ja sovitaan 
eri tahojen välinen työnjako. 

 
2.3 Arvot 
 
Kehitysvammapalvelujen arvojen lähtökohtana ovat YK:n ihmisoikeusjulistus ja vammaisten oikeuksien julistus, 
EU-lainsäädäntö, Suomen lait ja asetukset sekä hallitusohjelmissa asetetut tavoitteet.  
 
Kehitysvammapalvelujen palvelustrategian perusarvoja ovat asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. 
 
Asiakaslähtöisyys perustuu sosiaalihuollon asiakaslain periaatteisiin. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakas-
suhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sekä oikeutta saada selvitys 
toimenpidevaihtoehdoista, oikeutta saada päätös sosiaalihuollon järjestämisestä ja palvelusuunnitelman tekemi-
nen. (liite 5) 
 
Oikeudenmukaisuus 

Oikeudenmukaisuudella tarkoitamme ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä, sekä vammaisen ihmisen arjessa 
näkyvää ihmisarvoa ja tasa-arvoa. (liite 5) 
 
Avoimuus 
Avoimuudella tarkoitamme aitoa vuorovaikutusta ja tiedon asiallista jakamista sekä luottamukseen ja arvostukseen 
perustuvaa yhteistyötä kaikkien yhteistyötahojen kanssa. (liite 5) 
 
 
2.4 Toiminta-ajatus 
 
Vammaispalvelut vastaavat vammaisten asiakkaiden tarpeiden mukaisista erityispalveluista hyödyntämällä ensisi-
jaisesti peruspalveluja. Kehitysvammapalvelujen tehtävänä on edistää asiakkaiden oikeutta yhteiskunnan täysival-
taiseen ja arvokkaaseen jäsenyyteen ja elinikäiseen oppimiseen toimimalla yhteistyössä asiakkaan, kodin, ympä-
röivän yhteisön ja yhteiskunnan kanssa. 
 
2.5 Strategiset menestystekijät 

 
1) Oikein mitoitettu, sijoitettu ja rakenteiltaan joustava palvelujärjestelmä 

− Asuin- ja toimintaympäristön esteettömät, tarkoituksenmukaiset ja turvalliset tilat 
− Henkilöstön oikea mitoitus 

− Koulutettu ja motivoitunut henkilöstö, erityisosaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön teho-
kas hyödyntäminen 

 
2) Toiminnan ja palvelun sujuvuus  

− Asiakkaiden ja perheiden yksilöllisien tarpeiden tunnistaminen ja asiakkaiden ohjaus tarkoituksen-
mukaisiin palveluihin 

− Henkilöstön ihmissuhdeosaaminen, asiakkaita aktivoiva ja kannustava työote 
 

3) Kustannustietoisuus 
− Taloudellinen ajattelu ja resurssien hyödyntäminen 

(palvelujen hinta ja budjetin riittävyys) 
4) Laatujärjestelmän kehittäminen 

− Kehittämistavoitteet v. 2010 mennessä 
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3 ASIAKKAIDEN JA PALVELUJEN NYKYTILA  
 
3.1 Asiakasmäärä ja ikäjakauma 
 
Vuonna 2003 Jyväskylässä oli 283 jyväskyläläistä kehitysvammaista. Kehitysvammapalvelujen asiakasmäärä on 
kasvanut tasaisesti viiden viime vuoden aikana (kaavio 1). Kasvua voidaan selittää muuttoliikkeen lisäksi myös 
kehitysvammaisten eliniän pitenemisellä. Olennaisin syy on kuitenkin kehitysvamman diagnosoinnin tehostuminen: 
diagnoosit tehdään aiempaa varhaisemmassa vaiheessa, mistä johtuen myös kehitysvammapalvelujen asiakkuus 
alkaa aiempaa nuorempana. Jyväskyläläisten kehitysvammaisten ikäjakauma vuonna 2003 painottuu työikäisiin 
(kaavio 2), nimenomaan korostuu nuorten työikäisten kehitysvammaisten osuus asiakaskunnasta (kaavio 3). 
 
 
Kaavio 1  
Kehitysvammapalvelujen asiakasmäärän kehitys vuosina 1999-2003 
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Kaavio 2 
Kehitysvammapalvelujen asiakkaiden ikäjakauma vuonna 2003 
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Kaavio 3 
Työikäisten kehitysvammaisten määrä kesäkuussa 2004 
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3.2 Tiedottaminen ja yhteistyö  
 
Kehitysvammapalvelujen tiedote on lähetetty asiakkaille kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tiedotteeseen 
on kerätty ajankohtaisia aiheita eri yksiköistä. Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen internet-
sivusto uusittiin organisaatiomuutoksen yhteydessä vuoden vaihteessa 2003-2004. Tässä yhteydessä vammais-
palvelujen sivusto on myös uusittu.  
 
Kehitysvammaisilla asiakkailla on omia keskustelufoorumeja yhteisten asioiden käsittelemiseksi, Vanhempien ryh-
mät kokoontuvat aktiivisesti. Asiakkaiden ja omaisten yhteisiä tapaamisia järjestetään kaikissa toimipisteissä. Yh-
teistyöpalaverit eri toimijoiden kanssa ovat jatkuvia, samoin sähköisen viestinnän hyödyntäminen. Toimintamahdol-
lisuuksien ja töiden lisäämiseksi sekä alihankintatöiden saamiseksi tehdään yrityskäyntejä. Koululaisten iltapäivä-
hoitoa järjestävissä yksiköissä ovat edellisten viestintätapojen lisäksi käytössä asiakkaiden mukana kulkevat reis-
suvihkot sekä aktiivinen puhelinviestintä. Kaikkien yksiköiden toiminta-ajatuksena on avointen ovien periaate, joten 
omaisten vierailut kuuluvat toimintaan. 
 
3.3 Palvelut 
 
Palvelujen nykytila ja tarpeet on esitetty liitteessä 4. 

3.3.1 Perheiden hyvinvointia tukevat palvelut  
Perheiden jaksamista tukevat peruspalvelujen lisäksi erityispalvelut: Erityispäivähoito ja koulu ovat tukemassa koti-
en toteuttamaa kasvatus- ja kuntoutustyötä. Perheiden tuen muotoja ovat myös: kehitysvammaisten kuntoutusoh-
jaus, ryhmäkotien tilapäispaikkojen käyttö, tilapäinen perhehoito, omaishoidontuki, perhelomitus sekä ohjaus- ja 
neuvontapalvelut esim. kuntoutusneuvola. (liite 4) 
 
Kehitysvammapalvelujen sosiaalityön työmenetelminä ovat asiakkaan ja hänen perheensä yksilöllisen palvelutar-
peen kartoitus, palveluohjauksellinen työote sekä palvelusuunnitelmien tekeminen ja tarkistaminen. 
 
Palvelusuunnitelman tekemisestä vastaa sosiaalityöntekijä yhteistyössä asiakkaan verkostoon kuuluvien tahojen 
kanssa. Palvelusuunnitelmia on tehty 234 kehitysvammaiselle asiakkaalle. Tavoitteena on asiakkaan yksilöllisestä 
tarpeesta lähtevien palvelujen järjestäminen tai asiakkaan ohjaaminen hänelle parhaiten soveltuvan palvelun piiriin. 
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3.3.2 Asumispalvelut  
 
Jyväskylän kaupunki järjestää kehitysvammaisten asumispalveluja omana toimintanaan ja ostopalveluina. (liite 4). 
Omana toimintana järjestettyjä palveluja ovat mm. viisi ryhmäkotia, joista kolme (Ahokoti, Kotikartano ja Nevakoti) 
ovat autettua, ympärivuorokautista huolenpitoa tarjoavia ja kaksi (Aittokoti ja Pehtori) ohjattua, ei yövalvottua ryh-
mäkotia. Työntekijämäärä asukasta kohti on tällä hetkellä 0,82. (liite 4) 

3.3.3 Päivä- ja työtoiminta  
 
Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa järjestetään Päiväharjun toimintakeskuksessa sekä Kortetuvan yksikössä 
(liite 4) Päivätoiminnassa korostuu virikkeellisyys varsinaisen tuottavan toiminnan sijasta, sen tarkoituksena on 
rytmittää asiakkaan arkea mielekkäällä tavalla ja ylläpitää toimintakykyä. Kehitysvammaisen työtoiminnassa ei ole 
kyse varsinaisesta työsuhteesta. Toiminta voi olla erisisältöistä vaihdellen alihankinta- ja muista työtehtävistä val-
mentavampaan toimintaan. Työtoimintaa tarjotaan kehitysvammapalvelujen toimintakeskuksissa, mutta työtoimin-
nan paikkoja on myös tavanomaisissa työpaikoissa.  
 
Ikääntyvät kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat myös mielekästä tekemistä, aktivoivaa ja kuntouttavaa toimintaa. 
Luomalla ikääntyville kehitysvammaisille omaehtoista kerhotoimintaa saadaan lisättyä päivätoimintaa. Osa ikään-
tyneiden päivätoiminnasta on siirretty kerhomuotoiseksi toiminnaksi Gummeruksenkadun tiloihin. 
Taidekasvatukseen suunnattu luovan toiminnan ryhmä on perustettu työllistämisyksikön rahoituksella vuoden 2004 
alusta. Eriytetyllä toiminnalla on saatu lisättyä palvelutarvekartoituksessa korostettua opetuksen yksilöllisyyttä. 
 
Avotyössä työntekijä on töissä tavallisessa työpaikassa, mutta kirjoilla työ- tai toimintakeskuksessa. Työstä makse-
taan työosuusrahaa. Tällä hetkellä avotyössä olevien ohjauksesta vastaa Päiväharjun johtava ohjaaja. 
 
Tuetussa työllistymisessä kehitysvammainen tekee työtä varsinaisessa työsuhteessa. Työstä maksetaan palkkaa 
ja työntekijä saa tuen ja ohjauksen työlleen kehitysvammapalvelujen kautta. 
 
Vaikeimmin vammaiset tarvitsevat kaikessa toimissaan toisen ihmisen apua ja jatkuvaa valvontaa. Toiminta on 
rajattu asiakkaille, joiden vanhemmat ovat kokopäivätyössä, osalle asiakkaista pystytään toimintapäiviä tarjoamaan 
vain 1-3 päivää viikossa. 
 
Päivä-. ja työtoiminnan ryhmissä on tällä hetkellä 8 asiakasta yhtä ohjaajaa kohti. Tavoitteellisen ja yksilöllisen 
ohjauksen turvaamiseksi suosituksena on 4 asiakasta/ohjaaja. 
 
Päivätoimintaa ostettiin vuonna 2003 24 asiakkaalle. (liite 4) 

3.3.4 Vapaa-aika 
 
Kehitysvammaiset käyvät yleisen vapaa-ajantoiminnan piirissä. Liikuntapalvelukeskuksen järjestämiä kehitysvam-
maisten erityisliikunnan ryhmiä on 7. Ryhmien ongelmana on ollut osallistujien toimintatason heterogeenisuus sekä 
suuret ryhmät. Halukkaita on jouduttu jättämään toiminnan ulkopuolelle. Kilpaurheilua voi harrastaa uinnissa, ju-
dossa ja voimistelussa. Vapaa-ajan kerhotoimintaa järjestää myös Jyväskylän kaupunkiseurakunta. Kehitysvam-
maisten leirejä järjestävät Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry, Keski-Suomen Autismiyhdistys ry ja Jyväsky-
län kaupunkiseurakunta. 
 
3.4 Vahvuudet ja heikkoudet 

 
Palveluverkoston tämänhetkisiä vahvuuksia 
 
1) Ammattitaitoinen, moniammatillinen henkilökunta, jolla on erityisosaamista 

o sosiaalityöntekijät sekä eritasoisia sosiaalialan perus- ja erikoistumistutkintoja suorittaneet ohjaajat 
o erityisosaaminen liittyen avo- ja tuetun työn työvalmennukseen, vaihtoehtoisiin kommunikaatiokei-

noihin, seksuaalineuvontaan, autismiin ja työnohjaukseen 
 

2) Palvelujen laajuus 
o kehitysvammaisten erityispalvelut pystytään pääosin järjestämään kaupungin omana toimintana 
o palveluja on laajennettu ostopalveluilla 

 
3) Laaja verkottuminen ja seudullinen yhteistyö 

o palvelujen suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä naapurikuntien kanssa 
 

4) Laadun kehittäminen 
o jatkuva laatutyöskentely eri kehittämishankkeiden kautta yhteistyössä eri sektorien kanssa 
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Palveluverkoston tämänhetkisiä heikkouksia 
 
1) taloudellisten resurssien puute asiakkaiden tarpeisiin verrattuna 
 
2) asiakkaille suunnattu tiedottaminen kehitysvammapalvelujen palveluista 

 
 
 
 

4 TARPEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ERI PALVELUIHIN LIITTYEN 
 
Kehitysvammapalvelujen palvelustrategiassa käytetyt palvelujen tuleviin tarpeisiin liittyvät tiedot pohjautuvat palve-
luntarvekartoituksen tuloksiin (Liite 3). Palvelujen nykytila ja palvelutarvekartoituksesta laaditut kalvopohjat ovat 
liitteinä. (Liite 4) 
  
Kehitysvammapalvelujen suunnittelussa ja tulevaisuuden suuntaviivojen kaavailussa on otettava huomioon asia-
kasnäkökulmasta tulevien tarpeiden lisäksi myös lainsäädännön mahdolliset muutokset. Sosiaali- ja terveysministe-
riössä on jo aloitettu valmisteleva työ vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palve-
luista ja tukitoimista 380/1987) ja kehitysvammalain (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519) yhdistämi-
sestä. Lain valmistelutyötä tehdään kuluvan hallituskauden aikana ja mahdollinen esitys uudesta laista tullaan an-
tamaan vasta seuraavalle eduskunnalle. Valmistelutyön seuraaminen on olennaisen tärkeää myös kehitysvamma-
palvelujen strategian suunnittelun kannalta. 
  
Kehitysvammapalvelujen kokonaisuuden kehittämiseksi on tavoitteena laatukäsikirjan työstäminen vuoden 2005 
aikana. Laatutyöskentelyyn sitoutetaan mukaan kaikkien toimintayksiköiden henkilökunta. 
 
4.1 Perheiden hyvinvointia tukevat palvelut  
 
Palveluntarvekartoituksen tulosten pohjalta perheet kokevat palveluja koskevan tiedon saamisen ongelmalliseksi.  
Kartoituksessa ilmeni perheiden tilapäisen hoitoavun, tilapäisen asumispalvelun, perhelomituksen ja kodinhoitoon 
liittyvän avun tarve. Koululaisten iltapäivähoidon järjestäminen on kunnissa ajankohtainen asia syksystä 2004 teh-
dyn uudistuksen takia. (liite 4) 
 
Toimenpiteinä parannetaan palveluohjauksellista työotetta eri palveluissa ja henkilöstöryhmissä. Tehostetaan pal-
velusuunnitelmien tekemistä yhteistyössä asiakkaan kannalta tärkeiden tahojen kanssa. Parannetaan kaupungin 
organisaation sisäistä tiedottamista. 
 
Perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi tarjotaan kotona asuvalle kehitysvammaiselle palveluja, tuetaan kuntoutusta, 
tarjotaan ohjaus- ja neuvontapalveluja, järjestetään kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoitoa. (liite 1) 
 
4.2 Asuminen 
 
Palvelutarvekartoituksen aineiston mukaan ikääntyvät, yli 50-vuotiaat kehitysvammaiset ovat suurelta osin asumis-
palvelujen piirissä. Kotona asuvien ikääntyvien osalta kehitysvammaisen omien vanhempien ikääntyessä palvelun-
tarve voi konkretisoitua yllättäenkin. Yleisellä tasolla asumispalvelujen suhteen toivottiin kehitysvammaisen yksilöl-
listen tarpeiden kokonaisvaltaista huomioimista jo itsenäisen asumisen harjoitteluvaiheessa. Yksilöllisyyttä toivottiin 
myös asumismuotojen osalta erityisesti autistien kohdalla. Asumispalvelujen valikoiman tulisi olla joustava niin, että 
asumismuotoa voisi tarpeiden muuttuessa vaihtaa nopeastikin. Konkreettisista odotuksista nousi vahvimpana esille 
asumisyksikköjen kodinomaisuus, esille tuotiin myös fyysisten tilojen toimivuus, käytännöllisyys sekä ammattitaitoi-
nen henkilökunta. (liite 4) 
 
Toimenpide-ehdotuksina tarjotaan asiakkaiden tarpeiden mukaisia asumisvaihtoehtoja sekä järjestetään asumis- ja 
muuttovalmennusta, tilapäistä, lyhytaikaista asumispalvelua ja tuetaan itsenäistä asumista. (liite 1) 
 
4.3 Päivä- ja työtoiminta, vapaa-ajan toiminnat ja koulutus 
 
Päivätoimintoihin liittyen palvelutarvekartoituksesta nousi esiin autististen asiakkaiden tarpeet. Autismiin liittyvän 
haastavan käyttäytymisen sekä muiden yksilökohtaisten erityispiirteiden vuoksi päivätoimintojen järjestämisessä on 
huomioitava mm. riittävät henkilökuntaresurssit. Päivätoimintojen sisältöön oli ensisijaisena toiveena toiminnan 
mielekkyys ja laatu. (liite 4) 
  
Toimenpide-ehdotuksena tarjotaan asiakkaan yksilöllisten erityistarpeiden mukaista päivä- ja työtoimintaa kehittä-
mällä ja laajentamalla toimintojen sisältöjä ja esteettömiä, tarkoituksenmukaisia tiloja. (liite 1). 
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Järjestetään jatkuvaa elämäntaitojen harjaannuttamista, aikuisuutta ja työelämää tukevaa koulutusta. (liite 1) 
 
Turvataan vapaa-ajan harrastuksiin kulkeminen tukihenkilöiden ja turvallisten kuljetuspalvelujen avulla. (liite 1) 
 
 
 
 

5 STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI 
 
Strategian toteutumista seurataan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kolmannesvuosikatsausten yhteydes-
sä, joka raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Kehitysvammapalvelujen suunnittelu- ja ohjausryhmä 
seuraa strategian toteutumista kuukausittain pidettävässä palaverissa ja kirjaa pöytäkirjaan havaintonsa ja 
kannanottonsa. Kehitysvammaisten perheille kerrotaan vanhempainilloissa strategiasta ja sen toteutumisesta. 
Strategia tarkennetaan vuosittain alkuvuodesta ja sen työstämiseen osallistuu viran- ja toimenhaltijoiden lisäk-
si yhteistyötahoista koottu ryhmä. Vammaispalvelu kutsuu tarvittavat kokoukset koolle. Kokousajankohdat so-
vitetaan illoiksi, jotta mahdollisimman moni vanhempi pääsee mukaan työstämiseen. 
 
 

 
 
 
LIITTEET 
 
  
Liite 1    
 
Kehitysvammapalvelujen palvelustrategian toimenpide-ehdotukset taulukoina: 
Perheiden hyvinvointia tukevat palvelut, Asumispalvelut, Päivä- ja työtoiminta, Koulutus ja Vapaa-aika  
 
 
Liite 2   
 
Kehitysvammaisten palvelustrategian työryhmien jäsenet 
 
 
Liite 3  
 
Jyväskylän kaupungin kehitysvammapalvelujen palvelutarvekartoitus v. 2002, tiivistelmä raportista 
 
 
Liite 4   
 
Kalvopohjat 1-4: Kehitysvammapalvelujen nykytila ja tarpeet 
 
 
Liite 5   
 
Keskeiset lait 
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Liite 1  
 

 
Tavoite 
 

Toimenpiteet ja resurssit Toteuttajat Seuranta 

Toimiva yhteistyö ensi-
tiedon antamisessa 

 Huolehditaan kehitysvammadiagnoosin varmistumisen jälkeen van-
hempien ensitiedon saannista: päivitetään ensitietopaketti 

 Tarjotaan moniammatillista kehitysvammaisuuden erityisosaamisen 
tukea 

 Tuetaan perhettä kotiutumisvaiheessa: kuntoutusohjaajan ja sosi-
aalityöntekijän kotikäynnit 

 Ohjataan vertaistukiryhmiin ja sopeutumisvalmennuskursseille 

Keski-Suomen keskussairaala ja 
Keski-Suomen Kehitysvammaisten 
Tuki ry 
Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskus, vammais-
palvelut 
Kolmas sektori: yhdistykset 

Jyväskylän kaupungin 
sosiaali- ja terveyspalvelukeskus,  
vammaispalvelut 
 

Hyvä tiedottaminen  Kootaan asiakkaille jaettavaksi palveluopas vuoden 2005 loppuun 
mennessä. Palveluoppaaseen kootaan tiedot keskeisistä palveluis-
ta ja sitä voidaan käyttää myös kaupungin sisäisessä tiedottami-
sessa 

 Kehitetään tiedotuksen toimintamallia ja koordinointia: tiedotetaan 
kehitysvammaisille sopivista vapaa-ajan toiminnoista kehitysvam-
mapalvelujen oman tiedotteen yhteydessä  

 Tiedotetaan tukihenkilöiden ja saattajien mahdollisista pääsymak-
suvapautuksista 

Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut yhteistyössä palveluntuot-
tajien kanssa 
Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut yhdessä harrastustoimin-
taa  järjestävien tahojen kanssa: 
Liikuntapalvelukeskus, Kulttuuri-
toimi, Työväenopisto, Jyväskylän 
kaupunkiseurakunta 

Jyväskylän kaupungin  
sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, 
vammaispalvelut 

Palvelusuunnitelmat   Tehdään palvelusuunnitelma kaikille sitä haluaville ja tarkistetaan 
niitä säännöllisesti (esim. siirtymävaihe päivähoidosta tai kotoa kou-
luun) vähintään kolmen vuoden välein 

 Tehdään palvelusuunnitelmia aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä eri 
yhteistyötahojen kanssa niin, että asiakkaan ja hänen perheensä ti-
lanne ja tarpeet kootaan ja sovitaan työnjako.  

Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut yhteistyössä asiakkaan 
lähiverkoston kanssa 

Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut 

Varhaiskasvatuksen ja 
-kuntoutuksen tukemi-
nen 

 Perustetaan erityispäivähoidon osaamiskeskus Halssilan päiväko-
tiin vuonna 2005. Osaamiskeskus takaa erityislasten varhaiskuntou-
tuksen erityisosaamisen säilymisen Jyväskylässä. Osaamiskeskuk-
sen erityislastentarhanopettajat konsultoivat ja ohjaavat mm. niiden 
päivähoitoryhmien henkilökuntaa, joihin on integroitu erityistä tukea 
tarvitsevia lapsia 

 Palkataan riittävä määrä koulutettuja, pysyviä avustajia koululuok-
kiin ja päivähoidon erityisryhmiin sekä henkilökohtaisia avustajia ta-
valliseen lapsiryhmään integroiduille lapsille 

 Lisätään kiertävien erityislastentarhanopettajien (kelto) määrää 
neljästä kuuteen vuonna 2006 (suositusten mukaan Jyväskylän ko-
koisessa kaupungissa tulisi olla kuusi keltoa).  
 
 

Jyväskylän kaupungin lasten päi-
vähoitopalvelut 
 
 
 
 
Jyväskylän kaupungin lasten päi-
vähoitopalvelut ja opetustoimi 

Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut 

PERHEIDEN HYVINVOINTIA TUKEVAT PALVELUT 
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Tavoite 
 

Toimenpiteet ja resurssit Toteuttajat Seuranta 

Kuntoutusohjauksen 
lisääminen 

 Täytetään toisen kuntoutusohjaajan toimi vuonna 2005, asiakas-
kuntana autismikirjoon kuuluvat lapset, nuoret ja aikuiset sekä hei-
dän perheensä. 

 
 

Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut 

Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut 

Kotona asuvan kehi-
tysvammaisen palvelut

 Tarjotaan tukipalveluina kotipalvelua ja perhelomitusta 
 Annetaan lasten ja nuorten perheille kotiin hoitoapua tarvittaessa 
 Ohjataan perheitä käyttämään nykyistä enemmän Jyvässeudun 

Omaishoitajat ry:n sijaislomittajapalvelua 
 Järjestetään asumiseen liittyvät, riittävät oheispalvelut vanhempien-

sa luona asuvalle, täysi-ikäiselle kehitysvammaiselle 

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskuksen vam-
maispalvelut yhteistyössä kotihoi-
don ja palveluasumisen sekä Jy-
vässeudun Omaishoitajat ry:n 
kanssa 

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskus, vammais-
palvelut 
 

Kehitysvammaisten 
koululaisten iltapäivä-
hoidon järjestäminen 

 Vakiinnutetaan kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon tilat 
ja vakinaistetaan henkilökunta ryhmiin vuoden 2005 aikana 

 Perustetaan tarvittavat uudet ryhmät, mm. uusi ryhmä autististen 
koululaisten iltapäivähoitoon syksyllä 2006 

Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut yhteistyössä opetustoimen 
kanssa 

Ohjaus – ja neuvonta-
palvelujen tarjoaminen 

 Varmistetaan seutukunnallinen riittävien ohjaus- ja neuvontapalve-
lujen saaminen joko kaupungin omana tai ostettuna palveluna 

 Mahdollistetaan lääketieteeseen ja kuntoutukseen liittyvän erityis-
osaamisen tason säilyminen (mm. lääkäri, psykologi, toimintatera-
peutti) 

kunnat ja Keski-Suomen Vam-
maispalvelusäätiö 

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskus 

Henkilökunnan erityis-
osaamisen kehittämi-
nen 

 Hankitaan eri yksiköiden (päiväkodit, koulut, kehitysvammapalvelun 
yksiköt) henkilökunnalle koulutusta haastavien asiakkaiden ja eri-
laisten perheiden kanssa toimimiseen vuonna 2005.  

 Hankitaan koulutusta puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaa-
tiomenetelmien käyttöön eri yksiköiden (päiväkodit, koulut, kehitys-
vammapalvelun yksiköt) henkilökunnalle. 

 Järjestetään koulutusta vammaispalvelujen henkilökunnalle (Liikun-
tapalvelukeskuksen erityisliikunnan ohjaajat) 

 Mahdollistetaan koulutuksiin osallistuminen sijaisjärjestelyjen avulla.

Asiantuntijatahot 
 
 
 
 
Jyväskylän kaupungin liikuntapal-
velukeskus 
Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskus 
 

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskus ja opetus-
toimi 

Kehitysvamma- 
osaamisen tason pa-
rantaminen 

 Laajennetaan kehitysvammaisuuden erityisosaamista ja erityistar-
peiden huomioimista kaikissa kaupungin palveluissa: koulutus, kon-
sultointi ja työnohjaus. 

 Kehitetään yhteistyössä mielenterveyspalvelujen saatavuutta hyö-
dyntämällä sisäistä osaamista ja tiedottamista 

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskus 

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskus 
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ASUMINEN 
 
 
Tavoite 
 

Toimenpiteet ja resurssit Toteuttaja Seuranta 

Asiakkaiden tarpeiden ja 
toiveiden mukaisten asu-
misvaihtoehtojen tarjoami-
nen 
 
 
 

 Etsitään yksilöllisesti asiakkaan tarpeista lähtevä asumispaikka 
yhdessä omaisten ja asumisen henkilöstön kanssa. 

 Koulutetaan ryhmäkotien henkilökuntaa huomioiden erilaisten 
ryhmien tarpeet  

 Lisätään asumispalveluja: 5 asumispaikkaa/vuosi 

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskus, vammais-
palvelut yhdessä vammaispalve-
lusäätiön ja Autismiyhdistyksen 
kanssa 

Jyväskylän kaupungin vammaispalve-
lut  

Tilapäisen, lyhytaikaisen 
asumispalvelun tarjoaminen 
 

 Perustetaan seutukunnallinen 5-6 -paikkainen ryhmäkoti tila-
päishoitoa varten vuonna 2006 

 Tuetaan ammatillisen perhekodin perustamista Jyväskylään tai 
lähiympäristöön 

 

Kunnat yhteistyössä  
 

Jyväskylän kaupungin vammaispalve-
lut  
 

Asumis- ja muutto- 
valmennuksen järjestämi-
nen 
 
 
 
 
 
 
 

 Suunnitellaan malli asumis- ja muuttovalmennukseen, toteutus 
vuosina 2004 – 05. Tuetaan perhettä siirtymävaiheissa. Asumis-
valmennus tapahtuu edellisessä kohdassa mainitussa ryhmäko-
dissa. 

 Perustetaan perheiden vertaistukiryhmiä 
 Järjestetään henkilöstölle koulutusta erilaisten perheiden koh-

taamiseen ja tukemiseen 

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskus, vammaispal-
velut ja opetustoimi yhdessä amma-
tillisten oppilaitosten, Keski-Suomen
kehitysvammaisten Tuki ry:n vam-
maispalvelusäätiön ja Autismiyhdis-
tyksen kanssa 

Jyväskylän kaupungin vammaispalve-
lut 

Itsenäisen asumisen tuke-
minen 

 Kehitetään kehitysvammaisen valmiuksia itsenäiseen asumiseen 
yhteistyössä koulujen ja päivätoimintojen kanssa 

 Kehitetään tukimuotoja yhdessä kotipalvelun kanssa vuonna 
2005 

 Tarjotaan henkilökohtaisia avustajapalveluja 
 Annetaan tukiasunnoissa asuville mahdollisuus ”yhteisen olo-

huoneen” käyttämiseen  

Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut, opetustoimi ja kotihoito 
yhteistyössä ammatillisten oppilai-
tosten kanssa 

Jyväskylän kaupungin vammaispalve-
lut  
 

Henkilökohtaisen harrasta-
misen ja vapaa-ajan toi-
minnan tukeminen 
 

 Laajennetaan tukihenkilötoiminta ryhmäkotien asukkaille 
 Vakinaistetaan tukihenkilöitä osa-aikaisiksi työntekijöiksi 
 Tarjotaan riittävät ja turvalliset kuljetuspalvelut 
 Tarjotaan saattaja palvelut harrastustoimintaa 

Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut yhteistyössä Jyväskylän 
Ammattikorkeakoulun 
Jyväskylän Ammattiopiston sekä 
Jyväskylän Ammattiopiston aikuis-
koulutuksen kanssa 
 

Jyväskylän kaupungin vammaispalve-
lut 
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PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA 
 
Tavoite 
 

Toimenpiteet ja resurssit Toteuttaja Seuranta 

Päivä -ja työtoiminnan laa-
jentaminen ja kehittäminen 

 Lisätään päivä- ja työtoimintapaikkoja vuoteen 2006 mennessä 
 Turvataan kehitysvammaisten luovan työn toiminta perustamalla 

sitä varten ohjaajan toimi vuonna 2006  
 Aloitetaan henkilöstön varahenkilöjärjestelmä vuonna 2005 pe-

rustamalla ohjaajan toimi ja laajennetaan järjestelmää vuonna 
2007 

 Ulkoistetaan toimintaa  
 Lisätään yhteistyötä yritysten kanssa kehittämällä ns. enklaavi-

toimintaa (ohjaaja ryhmän mukana yrityksessä) vuonna 2005/-06 
 Tarjotaan ympärivuotista päivä- ja työtoimintaa sijaisjärjestelyillä 

Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut  
 
 
 
Vammaispalvelut yhteistyössä 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
ja Jyväskylän ammattiopiston so-
siaali- ja terveysalan oppilaitoksen 
kanssa 

Jyväskylän kaupungin vammaispalve-
lut 
 

Asiakkaan yksilöllisten eri-
tyistarpeiden huomioiminen 
päivä- ja työtoiminnassa 

 Järjestetään liikuntarajoitteisille ja näkövammaisille sopiva toi-
mintatila, jossa on huomioitu esteettömyys ja apuvälineet vuon-
na 2006 ja lisäpaikkoja vuonna 2010 

 Järjestetään seutukunnallisesti autismipedagogiikan mukaista 
päivätoimintaa, jossa on strukturoidut ympäristöt vuonna 2005 ja 
lisäpaikkoja vuonna 2007 (maks. 8 paikkainen ryhmä, henkilös-
töresurssi 1:1) 

 Kehitetään autisteille työvalmennusjärjestelmä, jonka työvalmen-
tajalla on autismin erityisosaaminen 

 Turvataan riittävät henkilöstöresurssit (1:4 ja autistien toiminnas-
sa 1:1) 

Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut 
 
Kuntien ja Vammaispalvelusäätiön 
kanssa yhteistyössä 
 

Jyväskylän kaupungin vammaispalve-
lut 
 

Vaikeavammaisten 
päivätoiminnan laajentami-
nen 

 Lisätään ohjaaja vuonna 2006 
 Järjestetään esteettömät, tarpeiden mukaiset tilat vuonna 2006 
 Koulutetaan henkilökuntaa  

Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut  

Jyväskylän kaupungin vammaispalve-
lut 

Ikääntyneiden kehitysvam-
maisten päivätoiminnan 
monipuolistaminen 
 

 Lisätään kerhotoiminta vuonna 2005 muuttamalla osa-aikainen 
ohjaaja kokopäiväiseksi 

 Lisätään yhteistyötä vanhusten päiväkeskustoiminnan kanssa  
 Kehitetään laatua yhteistyössä Kehitysvammaliiton ja Jyväskylän 

yliopiston kanssa vuosina 2004/2005 ikääntyvien kerhotoimin-
nan kokeiluyksikön luomiseksi 

Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut 
Vammaispalvelut yhteistyössä 
vanhusten päiväkeskusten, 
Kehitysvammaliiton ja Jyväskylän 
yliopiston kanssa  

Jyväskylän kaupungin vammaispalve-
lut 

Avotyön kehittäminen 
 

 Kehitetään koulutus- ja työvalmennusjärjestelmää yhteistyössä 
Tekevän ja kaupungin työllistämisyksikön kanssa vuonna 2006 

 Muutetaan päivätoimintojen ohjaajan toimi työvalmentajaksi 

Jyväskylän kaupungin vammais-
palvelut ja työllistämisyksikkö yh-
teistyössä Tekevän kanssa 

Jyväskylän kaupungin vammaispalve-
lut 
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KOULUTUS 
 
Tavoite 
 

Toimenpiteet ja resurssit Toteuttajat Seuranta 

Kehitysvammaisen elämän-
taitojen opetuksen nivomi-
nen päivätoimintaan 

 Nivotaan Päiväharjun koulun elämäntaitojen yksikön toiminta osaksi  
työvalmennusjärjestelmää. 

 Vahvistetaan elämäntaitoja harjaantumiskoulusta lähtien  
 Koordinoidaan koulutusta: koordinaattorina työvalmennusjärjestelmän

vastuuhenkilö.  
 Tehdään yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa: sosiono-

miopiskelijoiden kanssa jatketaan kummiyksikkötoimintana luovan 
toiminnan opetusta kehitysvammaisille. Jyväskylän ammattiopisto 
järjestää kehitysvammaisille erilaisia kursseja (aiheina kotitalous, 
tanssi ja itsestä huolehtiminen) sekä järjestää kerhotoimintaa 

 Laajennetaan Jyväskylän Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskeli-
joiden kummiyksikkötoimintaa ryhmäkoteihin ja vaikeavammaisten 
adl–opetukseen (päivittäisten taitojen opetukseen). 

 Työväenopisto järjestää kehitysvammaisille ilmaisutaidon kursseja. 
Syksyllä 2004 toimintaa laajennetaan englannin kielen, musiikki-
improvisaation ja atk opetuksilla 

 Tavoitteena on saada lähiavustajakoulutus Jyväskylään  ja ammattiin
valmistavaksi koulutukseksi (kaupunki olisi valmiimpi palkkaamaan ke
hitysvammaisia ammattilaisia mm päiväkoteihin ja vanhusten hoitoyk
köihin) 

Jyväskylän kaupungin 
vammaispalvelut yhteistyös-
sä opetustoimen sekä eri-
tyisammattikoulujen ja Te-
kevä-säätiön kanssa 
 
 
Vammaispalvelut yhteis-
työssä Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun ja Jyväskylän 
Ammattiopiston kanssa 
 
Jyväskylän kaupungin 
vammaispalvelut yhteistyös-
sä Jyväskylän ammattikor-
keakoulun 
 
Jyväskylän kaupungin Työ-
väenopisto 
 
 

Jyväskylän kaupungin vammaispalve-
lut 

Toisen asteen koulutuksen 
kehittäminen 

 Ollaan vaikuttamassa siihen, että ammatillinen opetus on yksilöllisem
pää  ja vastaa tämän päivän elinkeinorakenteita 

 Kuhankosken erityisammattikoulun alaisuudessa aloitetaan kuusi-
paikkainen vaikeavammaisten toisen asteen koulutus. 

 Tuetaan näkövammaista Arlainstituutin opetuksen jälkeen, joka 
tapahtuu aidossa ympäristössä koulun antamalla tuella 

Kuhankosken erityisammat-
tikoulu  
Arlainstituutti yhteistyössä 
Jyväskylän kaupungin 
vammaispalvelujen kanssa 

Jyväskylän kaupungin vammaispalve-
lut 
Kuhankosken erityisammattikoulu 
Arlainstituutti 
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VAPAA-AIKA 
 
Tavoite 
 

Toimenpiteet ja resurssit Toteuttaja Seuranta 

Vapaa-ajan toiminnan jär-
jestäminen normaalipalve-
lujen piirissä 

 Tukihenkilötoimintaa kehitetään yhteistyössä sosi-
aali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa 

 Tarjotaan riittävät, turvalliset kuljetuspalvelut 
 Eriytetään ryhmiä ja perustetaan uusia ryhmiä 

 

Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut 
yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkea-
koulun ja Jyväskylän ammattiopiston 
sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ja 
Aikuisopiston kanssa 
Liikuntapalvelukeskus ja Työväenopisto 
yhteistyössä Jyväskylän vammaispalve-
lujen kanssa 

Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut 
 
 
 

Leiri ja kurssitoiminnan 
järjestäminen 

 Järjestetään perheille leiri- ja retkitoimintaa sekä 
kehitysvammaisille leirejä ja kursseja kesäajan toi-
minnan turvaamiseksi 

Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut 
yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa 

Jyväskylän kaupungin vammaispalvelu 
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Liite 2 
 
 
 
Strategian laadintaan osallistuneiden työryhmien jäsenet 
 
 
 
Perheiden hyvinvointia tukevien palvelujen työryhmä 
 
Hanhikoski Emmi Jkl kaupunki, Sotepa/Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut/Vammaispalvelut 
Anttonen Päivi  Jkl kaupunki/ Sotepa/Lasten päivähoitopalvelut 
Haimi Eeva  sosiaalityön opiskelija 
Huovinen Pirjo  Jkl kaupunki/Liikuntapalvelukeskus/Erityisliikunta 
Korkalainen Paula Koske/Verkostoituva erityispäivähoito hanke 
Luotola Juhani  Keski-Suomen sairaanhoitopiiri/sosiaalityö 
Makkonen Jari  vanhempien edustaja, Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry 
Malkavaara Hanna-Kaisa Jkl kaupunki/opetustoimi/Keltinmäen koulu/harjaantumisopetus 
Nyberg Eeva  Jkl kaupunki/Sotepa/Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut/Psykosos. palv./Perheneuvola 
Partio Paula  Jkl kaupunki/Sotepa/Avoterveydenhuollon palvelut/Avosairaanhoito/Fysioterapia 
Pasanen Mirka Jkl kaupunki/Sotepa/ Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut/Vammaispalvelut 
Pekkola Jaana Jkl kaupunki/Sotepa/Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut/Vammaispalvelut 
Rautjoki Irmeli  Jkl kaupunki/opetustoimi/Pupuhuhdan koulu/harjaantumisopetus 
Sainpalo Anna  Jyväskylän kaupunkiseurakunta/Vammaistyö 
Suomi Alpo  Jkl kaupunki, opetustoimi/Päiväharjun koulu 
 
 
 
Asumisen työryhmä 
 
Siniluhta Arto  Jkl kaupunki/Sotepa/Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut/Vammaispalvelut 
Hiekkanen Raili vanhempien edustaja 
Ingervo Olli  Kehitysvammaisten palvelusäätiö, K-S vammaispalvelusäätiö 
Jaatinen Maija K. Kehitysvammapalvelujen suunnittelu- ja ohjausryhmä 
Janhonen Raija Kehitysvammapalvelujen suunnittelu- ja ohjausryhmä 
Koppeli Sirpa  Kehitysvammapalvelujen suunnittelu- ja ohjausryhmä 
Mäkelä Pentti  vanhempien edustaja 
Ryynänen Hilja Jkl kaupunki/Sotepa/Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut/Vammaispalvelut 
 
 
 
Päivä-, työ- ja vapaa-aikatoiminnan sekä koulutuksen työryhmä 
 
Toropainen Jorma Jkl kaupunki/Sotepa/Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut/Vammaispalvelut 
Hartikainen Ari Keski-Suomen Autismiyhdistys ry ja Haukkarannan koulu 
Hiekkanen Raili vanhempien edustaja 
Huovinen Pirjo  Jkl kaupunki/ Liikuntapalvelukeskus 
Kröger Kaija  Jyväskylän aikuisopisto/sos. ja terveysala 
Mattila Hannu  Työvalmennussäätiö Tekevä 
Mehtäläinen Helena Jkl Ammattikorkeakoulu/sos. ja terveysala 
Oinonen Marja-Leena Jkl kaupunki/ Liikuntapalvelukeskus 
Palviainen Ritva Jkl kaupungin työväenopisto 
Ropponen Pekka vanhempien edustaja 
Tyynelä Mari  Jyväskylän kaupunkiseurakunta/Diakoniatyö 
Uronen Ritva  Jkln sosiaali- ja terveysalan oppilaitos/Alpo-hanke 
Utriainen Maritta Jkln sosiaali- ja terveysalan oppilaitos 
Valppu-Vanhainen Anne Jkl kaupunki/Sotepa/Sos.- ja mielenterveyspalvelut/Työllisyyspalvelut 
Vuolio-Paananen Eeva vanhempien Keh.vam.palvelujen suunnittelu- ja ohjausryhmä 
Välilä Vesa  Jkl kaupunki/opetustoimi/Päiväharjun koulu 
Välimäki Kati  Arlainstituutti 
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Seminaarityöskentelyyn osallistuivat myös 
 
Hämäläinen Irja vanhempien edustaja 
Kivioja Heikki  Jkl kaupunki/kulttuuritoimi/Kuvataidekoulu ja kulttuurin yhteistyöryhmä 
Kuntsi Arto  Suojarinteen kuntayhtymä 
Niinivirta Mari  Suojarinteen kuntayhtymä 
Roine Lahja  vanhempien edustaja 
Räty Kari  Suojarinteen kuntayhtymä 
Saarinen Marja-Leena Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö 
Simonen Eero  Jkl kaupunki/Liikuntapalvelukeskus 
 
 
 
 
Kehitysvammapalvelujen suunnittelu- ja ohjausryhmä 
 
Kehitysvammapalveluiden suunnittelu- ja ohjausryhmä on Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 
asettama yhteistyöryhmä. Työryhmä käsittelee ajankohtaisia kehitysvammaisten ja heidän perheidensä palveluihin 
liittyviä asioita. Työryhmä antaa lausuntoja ja suosituksia käsittelemistään asioista. Käsittelyn kohteena ovat kaikki 
Jyväskylän kaupungin kehitysvammaisille tuottamat palvelut, samoin myös ne palvelut, joita kehitysvammaiset 
tarvitsevat, mutta joita kaupunki ei järjestä. Työryhmän jäseninä on Jyväskylän kaupungin kehitysvammaisten ja 
heidän perheidensä edustajia sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen edustajia. Ryhmän jäseninä toimivat Maija 
K. Jaatinen, Raija Janhonen, Sirpa Koppeli, Eeva Vuolio-Paananen. Ryhmästä poissiirtyneiden tilalle syksyllä 2004 
uutena tulevat jäsenet Raili Hiekkanen, Pekka Ropponen ja Auli Varis osallistuivat strategian työstämisvaiheeseen. 
Laajennettuun ryhmään osallistui lisäksi Jouko Janhonen.  
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Liite 3 
  
 

 

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUNTARPEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2002 
 

Selvitys jyväskyläläisten kehitysvammaisten palveluntarpeista 
Tiivistelmä raportista 

Emmi Hanhikoski 
 

 

 

1 MIKSI PALVELUNTARVEKARTOITUS TEHTIIN? 
 

Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä elämäntilanteet ovat moninaistuneet viime vuosi-
kymmenien aikana. Perinteinen reitti peruskoulusta kunnan suojatyökeskukseen ja asuntolaan ei enää 
ole kehitysvammaisen nuoren ainoa tulevaisuudennäkymä: niin työn, koulutuksen kuin asumisenkin suh-
teen perinteisten toimintatapojen ohelle on tullut vaihtoehtoja. Muuttuneiden palveluntarpeiden selvittä-
miseksi Jyväskylän kaupungin vammaispalveluyksikössä toteutettiin kesän 2002 aikana palveluntarve-
kartoitus. 
 
Kartoituksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukai-
sia erityispalveluja jyväskyläläiset kehitysvammaiset tarvitsevat tulevien vuosien aikana. Tietoa pyrittiin 
saamaan kahdesta eri näkökulmasta: ensinnä yksittäisen palvelun tarvitsijoiden määristä eri vuosina, ja 
toiseksi palvelujen sisältöihin liittyvistä toiveista erityisesti asumispalveluiden sekä päivä- ja työtoiminto-
jen osalta. 
 
Edellinen vastaavan laajuinen kartoitus toteutettiin 1992, jolloin se oli esiselvityksenä osa Kehitysvam-
maliiton koordinoimaa Toimiva kehitysvammahuolto kunnassa –projektia, jossa Jyväskylä oli mukana 
vuosina 1991 – 1994. Tulevaisuudessa koko asiakaskuntaa koskeva kartoitus pyritään tekemään noin 5 
vuoden välein. Kokonaistutkimuksen avulla saadaan tietoa koko asiakaskunnasta ja eri asiakasryhmistä, 
mikä takaa palvelujen pitkäjänteisen kehittämisen ja asiakasnäkökulman huomioonottamisen palvelujen 
suunnittelussa. 
 
 
 
2 KARTOITUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
 
2.1 Tutkimusongelmat 
 
Kartoituksen tavoitteena oli saada kahdenlaista tietoa asiakaskunnasta. Ensinnä kerättiin tietoa siitä, 
mitä avohuoltona toteutettuja kehitysvammaisten erityispalveluja kehitysvammaisten arvioitiin tarvitsevan 
tulevien vuosien aikana. Asiakkailta saatava palveluntarpeen arvio on tärkeää erityisesti niiden palvelu-
jen suunnittelussa, jotka vaativat investointeja sekä tiloihin että henkilökuntaan (esim. asumiseen liittyvät 
palvelut). 
 
Toisena tavoitteena oli selvittää, minkälaisia toiveita kehitysvammaisten omaisilla on palvelujen sisältöön 
liittyen. Erityisesti haluttiin kartoittaa toiveita asumispalvelujen sekä työ- ja päivätoiminnan sisältöihin 
liittyen. 
 
 
2.2 Haastattelulomake 
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Tutkimuksen kvantitatiivisen otteen vuoksi haastattelumenetelmäksi valittiin strukturoitu haastattelu. 
Strukturoidussa haastattelussa käytetään haastattelulomaketta, jossa kysymyksiin on annettu valmiit 
vastausvaihtoehdot. Haastattelulomakkeen luomisessa hyödynnettiin edellisessä palveluntarvekartoituk-
sessa käytettyä lomaketta. 
 
Kaikkea palveluihin liittyvää tietoa ei ollut mahdollista kysyä strukturoitujen kysymysten avulla, minkä 
vuoksi lomakkeeseen lisättiin neljä avokysymystä. Avokysymykset liittyivät päivä- ja työtoimintoihin sekä 
asumispalveluihin ja niillä pyrittiin selvittämään näihin palveluihin liittyviä toiveita ja yksityiskohtia. 
 
 
2.3 Aineiston kerääminen ja haastattelujen toteuttaminen 
 
Palveluntarvekartoitus toteutettiin tekemällä jokaista kehitysvammaista kohti yksi haastattelu, jossa 
haastateltavaksi pyrittiin ensisijaisesti saamaan vanhemmat, sisarus tai muu lähiomaisena pidettävä 
sukulainen. Jos kehitysvammaisella ei ollut sukulaisia tai lähiomaisia, haastateltavaksi pyrittiin saamaan 
muu läheinen ihminen. Haastatteluun osallistuminen oli täysin vapaaehtoista eikä haastattelusta kieltäy-
tymisen syitä systemaattisesti kysytty ja tilastoitu. 
 
Kartoituksen toteuttamiseen ei ollut käytettävissä erillistä rahoitusta, minkä vuoksi haastattelijoina käytet-
tiin kehitysvammapalveluiden työntekijöitä. Koska suuri osa asiakkaista on aktiivisesti viikoittain palvelu-
jen piirissä, oli mielekästä käyttää haastattelijana mahdollisuuksien mukaan kehitysvammaisen lähityön-
tekijää. Näin esimerkiksi asumisyksikössä asuvan kehitysvammaisen lähiomaisia haastatteli asumisyksi-
kön työntekijä. Haastattelujen toteuttamisen aikatauluun vaikutti olennaisesti se, että haastatteluja tehtiin 
perustyön ohessa, mikä osaltaan pitkitti prosessia. 
 
Haastatteluja tehtiin mahdollisuuksien mukaan jo ennalta sovittujen tapaamisten, esim. palvelusuunni-
telman tarkistamisen tai muun vastaavan palaverin yhteydessä. Haastatteluja tehtiin kesäkuun ja elo-
syyskuun aikana 2002 yhteensä 187, joista 179 otettiin mukaan lopulliseen aineistoon. Haastattelujen 
alkaessa toukokuussa 2002 kehitysvammapalvelujen asiakasrekisterissä oli 275 asiakasta. 
 
 
2.4 Aineiston edustavuus 
 
Valitsemalla lähtökohdaksi kokonaistutkimus pyrittiin siihen, että aineisto edustaa tutkimuksen kohteena 
olevaa asiakaskuntaa hyvin sekä sukupuolen että iän suhteen.  Haastatteluun osallistuneiden lähiomais-
ten kehitysvammaisista omaisista naisia oli 46 % ja miehiä 54 %. Koko asiakaskunnassa naisten osuus 
on 42 % ja miesten 58 %, eli sukupuoli -muuttujan mukaan mitattuna aineisto poikkeaa hieman koko 
asiakaskunnasta. Aineistoa voidaan pitää sukupuolen suhteen hyvin edustavana. 
 
Ikäryhmittäin tarkasteltuna aineisto myötäilee koko asiakaskunnan ikäryhmiä. Alle 16–vuotiaiden prosen-
tuaalinen osuus aineistossa oli sama kuin ikäluokan osuus koko asiakaskunnasta (28 %). 17-49–
vuotiaiden osuus oli aineistossa kaksi prosenttiyksikköä suurempi (58 %) verrattuna ikäluokan osuuteen 
koko asiakaskunnasta. Vastaavasti yli 49-vuotiaiden suhteellinen osuus aineistosta (14 %) jäi kahden 
prosenttiyksikön päähän ikäluokan osuudesta koko asiakaskunnasta (16 %). Eri ikäryhmien suhteellisia 
osuuksia vertailtaessa voitiin todeta aineiston edustavan koko asiakaskuntaa varsin kattavasti ja tasai-
sesti. 
 
 
 
3 TULOKSIA 
 
3.1 Yleiskuva jyväskyläläisistä kehitysvammaisista asiakasryhmänä 
 
Aineiston kehitysvammaiset ovat iältään melko nuoria; keski-iäksi tuli 30 vuotta. Vaihtelua oli melko pal-
jon; aineiston nuorin kehitysvammainen on syntynyt vuonna 1999 ja vanhin vuonna 1919. Sekä alle kou-
luikäisiä että yli 60-vuotiaita on lukumääräisesti vähän. 
 
Edelliseen kartoitukseen verrattuna lievästi kehitysvammaisten ja heikkolahjaisten osuus asia-
kaskunnasta on noussut 2 prosenttiyksiköllä. Eniten oli muuttunut vaikeasti kehitysvammaisten 



 21

suhteellinen osuus; edellisessä kartoituksessa vaikeasti tai syvästi kehitysvammaisten osuus oli 
28 % aineistosta ja tässä aineistossa heitä oli 21 %. Koko asiakaskuntaa ajatellen keskivaikeas-
ti ja vaikeasti kehitysvammaisten asiakkaiden todellinen määrä ei ole merkittävästi muuttunut. 
 
Alle 20-vuotiaista 5 asui perhehoidossa ja loput 45 vanhempien tai toisen vanhemman kanssa. Kunnan 
järjestämien asumispalvelujen piirissä asui yhteensä 66 aineiston kehitysvammaisista (perhehoidossa 
20, asumisyksikössä 42, tukiasunnossa 3 ja palvelukodissa 1), joista valtaosa oli täysi-ikäisiä. Kehitys-
vammaisuuden asteen suhteen asumispalvelujen käyttäjät jakautuivat melko tasaisesti lukuun ottamatta 
heikkolahjaisia, joita ei ole asumispalvelujen käyttäjien joukossa. 
 
60 % aineiston kehitysvammaisista oli tehty palvelusuunnitelma tai aiemmin tehtyä palvelusuunnitelmaa 
oli tarkistettu. 
 
 
3.2 Palvelujen riittävyys ja palvelujen käyttö 
 
Aineiston mukaan palveluja oli järjestynyt asiakkaille pääsääntöisesti melko hyvin, sillä tarvittavia palve-
luja oli pystytty järjestämään lähes jokaiselle niitä hakeneelle. Suurimpina poikkeuksina esiin nousivat 
tukihenkilö, jota ei oltu pystytty myöntämään 25 vastaajalle, omaishoidontuki (11), tilapäinen perhehoito 
(7) ja kuntoutusohjaus (7). Muiden palvelumuotojen kohdalla palvelu oli hakemuksesta huolimatta jäänyt 
saamatta korkeintaan neljän asiakkaan kohdalla. Esille tuli myös asumispalvelujen määrän riittämättö-
myys sekä päivätoimintaan liittyen suuret ryhmäkoot. 
 

Käytetyimmistä kehitysvammaisten erityispalveluista nousivat selkeimmin esiin palvelusuunnitelmiin liit-
tyvä sosiaalityö sekä kuntoutusneuvola, joita molempia oli käyttänyt noin puolet vastaajista. Myöskin 
tyytyväisyys palveluun oli korkeinta näiden palvelujen kohdalla: 52 % vastaajista oli tyytyväisiä tai melko 
tyytyväisiä sosiaalityöhön, ja kuntoutusneuvolan kohdalla vastaava luku oli 41 %. Molempiin palveluihin 
on kiinnostusta myös niiden asiakkaiden joukossa, jotka eivät vielä käytä ko. palvelua. Eniten tyytymät-
tömyyttä esiintyi omaishoidontukeen liittyen. 
 

Vähiten käytettyjä palveluja olivat kuntoutusohjaus, tukihenkilö sekä erilaiset tilapäisen hoidon muodot 
(perhelomitus, tilapäiset asumispalvelut). Määrällisesti vähän käytettyjen palvelujen käyttöä voidaan se-
littää esimerkiksi ikänsä puolesta oikeutettujen pienellä määrällä (esim. päivähoito) tai palvelun sidonnai-
suudella tiettyyn elämäntilanteeseen. Määrällinen tieto voi olla harhaanjohtava, sillä aineiston mukaan 
ikään sidoksissa olevien palvelujen käyttöaste oli korkea. Esimerkiksi erityispäivähoidossa oli yhtä lu-
kuun ottamatta kaikki kuusi kohderyhmään ikänsä puolesta kuuluvista ja yli 10-vuotiaiden koululaisten 
iltapäivähoidossakin yli puolet (22) palvelun piiriin ikänsä puolesta kuuluvista (41).  
 
Neljäsosa vastaajista koki saaneensa riittävästi tietoa eri palveluista ja kuitenkin lähes kolmannes koki, 
ettei tiedonsaanti ole ollut riittävää. Noin puolet vastaajista odotti tiedottamisen kehitysvammapalveluista 
tapahtuvan edelleen kotiin lähetettävällä tiedotteella. Sähköpostin kautta tulevaa tiedotetta toivoi 8 % 
vastaajista. Kaikille asiakkaille yhteisten keskustelutilaisuuksien käyttöä tiedottamisen kanavana toivoi 
edelleen 12 % vastaajista ja toimipisteissä toteutettavia vanhempainiltoja 11 %. Vaikka suurin osa vas-
taajista koki saaneensa liian vähän tietoa, eivät vastaajat kuitenkaan ehdottaneet merkittävästi uusia 
tiedotustapoja. Tiedottamiseen liittyvät toiveet kohdistuivat perinteisten tiedonjakokanavien käyttöön. 
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4 PALVELUNTARPEET LÄHIVUOSINA 
 
4.1 Asumiseen liittyvät palvelut 
 
Täysi-ikäisten kehitysvammaisten osalta voidaan todeta ikääntyvien, yli 50-vuotiaiden olevan suurelta 
osin asumispalvelujen piirissä. Merkillepantavaa oli, että lähes kolmasosa ikäryhmään 20-50 –vuotiaat 
kuuluvista asui vanhempien tai sukulaisten kanssa. Erityisesti kehitysvammaisen omien vanhempien 
ikääntyessä palveluntarve voi konkretisoitua yllättäenkin. 
 

Asumiseen liittyvistä palveluista oli eniten tarvetta ympärivuorokautiselle palvelulle. Koko aineistosta 
autettua ryhmäkotiasumista arvioi tarvitsevansa 41 sellaista täysi-ikäistä kehitysvammaista, jotka tällä 
hetkellä asuvat vanhempien tai sukulaisten kanssa. Asumisen järjestämistä ohjatussa ryhmäkodissa 
tarvitsee arvioiden mukaan 16 kehitysvammaista, jotka eivät tällä hetkellä ole asumispalvelujen piirissä. 
Tällä hetkellä ryhmäkodeissa asuvista 6 kohdalla arvioitiin tukiasumisen ajankohtaistuvan vuosina 2002-
2007. 
 

Yleisellä tasolla asumispalvelujen suhteen toivottiin kehitysvammaisen yksilöllisten tarpeiden kokonais-
valtaista huomioimista. Yksilöllisyyden huomioiminen korostuu erityisesti autististen nuorten ja aikuisten 
kohdalla. Omaisten toiveena oli laajemmat mahdollisuudet kehitysvammaisen nuoren ja aikuisen tarpeis-
ta lähtevään asumiskokeiluun ja –harjoitteluun jo varhain itsenäistymisvaiheessa. Asumispalveluihin toi-
vottiin lisää yksilöllistä joustoa niin, että asumismuotoa voisi tarpeiden muuttuessa vaihtaa nopeastikin.  
 
Konkreettisista odotuksista nousi vahvimpana esille asumisyksikköjen kodinomaisuus. Laitosmaisuutta 
haluttiin välttää mm. asumisyksikön riittävän pienellä koolla sekä asukasjoukon samankaltaisuudella iän 
ja kehitysvammaisuuden tason suhteen. Asukkaalla on oma huone, mutta toisaalta myös mahdollisuus 
halutessaan käyttää ”yhteistä olohuonetta”. Kodinomaisessa asumisyksikössä toivottiin olevan osaava 
henkilökunta, joka yhdessä asukkaiden kanssa saa aikaan turvallisen, kodinomaisen ilmapiirin. Tähän 
liitettiin myös luonteva yhteistyö asukkaan omaisten kanssa. 
 
Asumisyksiköiden tiloihin liittyvinä odotuksin esiin nousivat turvallisuus, käytännöllisyys ja kodinomai-
suus. Tärkeäksi koettiin, että asukkaiden turvallisuus kyetään takaamaan riittävällä valvonnalla ko-
dinomaisuuden siitä kärsimättä ja liikkumisen tulisi olla helppoa sekä ulko- että sisätiloissa. Asumisyksik-
köjen turvallisuuteen liittyy myös henkilökunnan riittävä määrä ja osaamisen sekä ammattitaidon ylläpi-
täminen. 
 

 
4.2 Päivätoimintoihin liittyvät palvelut 
 
Koululaisten iltapäivähoidon tulevia tarpeita voidaan arvioida ikäluokkia tarkastelemalla. Iltapäivähoidon 
järjestämiseen kunnassa voi tulla muutoksia uuden koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa koskevan lain 
myötä. Aamu- ja iltapäivähoidon järjestämistä suunnitellaan Jyväskylässä yhteistyössä koulutoimen ja 
päivähoidon kanssa. 
 
Autistisille nuorille ja aikuisille suunnattua päivätoimintaa arvioitiin tarvittavan 22 asiakkaan kohdalla, 
joista neljä oli jo mukana jossakin päivätoimintaryhmässä. Autismiin liittyvän haastavan käyttäytymisen 
sekä muiden yksilökohtaisten erityispiirteiden vuoksi päivätoimintojen järjestämisessä on huomioitava 
mm. riittävät henkilökuntaresurssit. 
 
Päivätoimintojen järjestämiseen liittyen ensisijaisena toiveena oli toiminnan mielekkyys ja laatu. Päivä-
toiminta ei saa olla säilyttävää hoitoa, vaan mielekästä, monipuolista toimintaa, jossa kehitysvammaisen 
on mahdollista sosiaalisesti turvallisessa ympäristössä kartuttaa omia taitojaan (25 viittausta). Päivätoi-
mintojen mielekkyyttä konkretisoitiin mm. ryhmään liittyvillä vaatimuksilla: ryhmän tulee olla riittävän ho-
mogeeninen sekä kehitysvammaisten iän, tason että kiinnostuksen kohteiden suhteen. Ryhmän ominai-
suuksiin liittyen esitettiin toive siitä, että ikääntynyt kehitysvammainen pääsisi samaan ryhmään muiden 
ikäistensä kanssa. 
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Päivätoimintojen yksilöllisen suunnittelun tärkeyttä painotettiin: oimintaa suunniteltaessa huomioidaan 
kokonaisvaltaisesti kehitysvammaisen ihmisen erityistaidot ja omat kiinnostuksen kohteet. Samalla on 
muistettava asiakkaan yksilökohtaiset tuen tarpeet eri tilanteissa ja varmistettava, että näihin tarpeisiin 
pystytään vastaamaan. Päivätoimintojen mielekkyys muodostuu siitä, että toiminta ei ole pelkkää oleilua, 
vaan sille on asetettu selkeät tavoitteet joihin pyritään yksilöllisen työjärjestyksen mukaan. Tavoitteena 
pitäisi olla taitojen ja ominaisuuksien kehittäminen.  
 
Esille tuli lisäksi mm. se, että kesäajalla ja muina loma-aikoina tarjottavat päivätoiminnot ovat määrälli-
sesti tarpeeseen nähden riittämättömät talvikauteen verrattuna. Päivätoiminnan määrään liittyen toivottiin 
myös kehitysvammaiselle mahdollisuutta osallistua päivätoimintaan haluamassaan määrin. 
 
 
4.3 Työtoimintoihin liittyvät palvelut 
 
Samoin kuin päivätoiminnassa, myös työtoiminnan suunnittelun toivottiin lähtevän yksilöllisesti kehitys-
vammaisen omista tarpeista ja olemassa olevista taidoista. Yhtä tärkeänä pidettiin työtoiminnan sisällön 
mielekkyyttä: kehitysvammaisella ei saa teettää lumetyötä, vaan työtehtävien on oltava todellisia ja mer-
kityksellisiä tehtäviä, jotka motivoivat jatkamaan ja kehittymään. Monipuolisesti uusien taitojen oppimista 
työtehtävien kautta nousi myös esiin. Tavoitteena tulisi olla vähintään saavutettujen taitojen ylläpitämi-
nen. 
 
Koulutuksen ja työtoiminnan välinen yhteys nostettiin myös esiin: toivottiin mahdollisuuksia työkokeiluihin 
tai työvalmennukseen, joiden kautta kehitysvammainen nuori voisi löytää itselleen sopivan, kiinnostavan 
alan jota opiskella. Toisaalta pidettiin ehdottoman tärkeänä, että työtoimintaa suunniteltaessa otettaisiin 
huomioon kehitysvammaisen koulutustausta ja kokemus niin, että hänellä olisi mahdollisuus päästä te-
kemään koulutustaan vastaavaa työtä ja käyttämään koulutuksen kautta saamiaan taitoja. Tällöin koulu-
tuksella olisi todellista merkitystä. 
 
 
4.4 Perhepalvelut 
 
Tilapäisen hoidon tarvetta tuli esiin kehitysvammaisten kohdalla, jotka asuvat vanhemman, vanhempien 
tai sukulaisten kanssa. Perheiden hoitoavun tarve oli viikoittaista ja joidenkin perheiden kohdalla jopa 
päivittäistä. Tilapäistä hoitoapua kerran viikossa tai useammin arvioi tarvitsevansa yhteensä 13 % vas-
taajista. Päivittäistä hoitoapua kaipasi 4 % vastaajista. Tarvetta oli sekä kehitysvammaisten lasten että 
aikuisten perheissä. Enemmistö (30 %) vastaajista toivoi tilapäisen hoidon tapahtuvan kotona. 
 
Pidempiaikaista, yli vuorokauden kestävää tilapäistä hoitoa vähintään kerran kuukaudessa arvioi tarvit-
sevansa 17 % vastanneista. Tämän lisäksi joka viides vastaaja arvioi kehitysvammaisen tarvitsevan pi-
dempiaikaista tilapäishoitoa muutamia kertoja vuodessa. Tilapäisen hoidon toivottiin toteutuvan mieluiten 
joko kotona (17 %) tai perhehoidossa (17 %). 
 

Tässä aineistossa 14 kehitysvammaiselle oli myönnetty kotona tapahtuvaa perhelomitusta. Näiden asi-
akkaiden lisäksi tarvetta perhelomitukseen tuli esiin 24 uuden asiakkaan kohdalla. Ryhmäkotien tilapäi-
siä asumispalveluja arvioidaan tarvittavan 54 kehitysvammaisen kohdalla. Näistä 10 on jo aiemmin käyt-
tänyt palvelua ja loput 44 ovat uusia asiakkaita. Aineiston esille tuomaan tarpeeseen verrattuna nykyinen 
tilapäisten asumispalvelujen määrä on riittämätön. 
 
 
4.5 Muut palvelut 
 
40 % vastaajista ilmaisi tarvetta ohjattuun ryhmätoimintaan joko liikunnan, kulttuurin tai muiden harras-
teiden alueella. Erityisesti liikuntaryhmissä tarve painottuu nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Sama trendi näkyi 
myös kulttuuri- ja harrasteryhmien tarpeessa. Asumismuodolla ei aineiston perusteella näytä olevan suo-
ranaista vaikutusta ohjattujen harrastusten tarpeeseen, koska tarvetta esiintyi kaikissa ryhmissä. 54 
haastateltavaa toivoi tukea kehitysvammaisen vapaa-ajan toimintoihin: mainintoja tuli mm. tukihenkilön, 
retkien, leirien ja kesätoiminnan tarpeesta. Yleensä toivottiin nimenomaan kehitysvammaisille tarkoitet-
tua ja suunniteltua ohjattua toimintaa. 
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Toisena suurena kokonaisuutena aineistosta nousi kodinhoitoon liittyvän avun tarve. Kodinhoitoon liitty-
vää apua ilmoitti tarvitsevansa 34 vastaajaa, joista suurin osa oli perheitä, joissa on kehitysvammainen 
perheenjäsen. Perheiden osalta tarve painottui selkeästi kehitysvammaisten lasten ja nuorten perheisiin: 
20 vastaajan perheessä kehitysvammainen omainen oli syntynyt vuoden 1980 jälkeen. 
 
 
 
5 POHDINTA 
 
Tässä kartoituksessa kehitysvammaisten lähiomaiset muodostivat oman käsityksensä ja ehkä myös ke-
hitysvammaiselta saadun tiedon pohjalta arvion siitä, mitä erityispalveluja heidän kehitysvammainen 
lähiomaisensa tulee lähitulevaisuudessa tarvitsemaan. Tästä lähtökohdasta käsin kartoituksen tuloksia 
lukiessa ja tulkitessa voidaan huomioida, että kyseessä ovat arviot lähitulevaisuudesta, ei siis sitoumuk-
set tai lupaukset palvelujen käytöstä tulevaisuudessa.  
 

5.1 Palvelujen kehitys aiempiin kehittämiskohteisiin verrattuna 
 
Edellinen laaja asiakaskartoitus tehtiin 1992. Tämän aineiston pohjalta Jyväskylän kaupungin ja maa-
laiskunnan kehitysvammapalvelujen kehittämiskohteiksi nousivat asiakasnäkökulman vahvistaminen, 
perhepalvelujen sekä aikuisten palvelujen kehittäminen, normaalipalvelujen käytön lisääminen ja kehi-
tysvammaisten neuvola- ja konsultaatiopalvelut. Kuntien samantyyppisten kehittämiskohteiden vuoksi 
ehdotettiin käynnistettäväksi seutuprojektia, jonka tehtävänä olisi seudullisten kehitysvammapalvelujen 
toteutuksen suunnittelu, palvelujen laadunarviointi ja jatkuva kehittäminen seudullisena kokonaisuutena 
sekä kehitysvamma- ja peruspalvelujen henkilöstön verkostoitumisen kehittäminen asiantuntijuuden 
vahvistamiseksi. Uuden kartoituksen aineiston perusteella voidaan todeta, että kehittämiskohteet tule-
vaisuudessa ovat osittain samat: ainakaan tilapäishoidon suhteen näytä tapahtuneen muutosta, vaan 
tarjottavat palvelut ovat edelleen riittämättömät suhteessa asiakkaiden tarpeisiin.  
 
Tarjottavien palvelujen määrässä on tapahtunut muutoksia, mutta samanaikaisesti myös asiak-
kaiden tarpeet ovat moninaistuneet, mikä asettaa haasteita palvelujen kehittämiselle. Aiemman 
ehdotuksen mukaisesta seutukunnallisen yhteistyön kehittämisestä on siirrytty palvelujen maa-
kunnallisen toteuttamismallin kehittämistyöhön. Tuore Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö voi 
luoda uusia malleja maakunnalliseen erityispalvelujen kehittämiseen ja kehitysvamma-alan asi-
antuntijuuden säilyttämiseen. 
 

 

5.2 Asiakaskunnassa tapahtuvat muutokset 
 

Yhteiskunnan ikääntyminen näkyy myös kehitysvammapalvelujen asiakasryhmässä. Palvelujärjestelmää 
ajatellen haasteena tulee olemaan ikääntyvien kehitysvammaisten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen 
niin asumisen kuin päivätoiminnankin osalta. Ikääntyvien asiakkaiden määrän kasvun myötä tarvetta 
tulee myös uudenlaiselle kehitysvammaisuuden gerontologiselle asiantuntijuudelle. 
 
Asiakaskunnan moninaistuminen näkyy myös siinä, että perinteisten kehitysvammaisten rinnalle asiak-
kaiksi on tullut autistisia sekä Asperger-asiakkaita. Jatkossa kasvavana asiakasryhmänä tuleekin ilmei-
sesti olemaan erilaisista neurologisista kehityshäiriöistä kärsivät asiakkaat, jotka tarvitsevat toimintaky-
kynsä puutteellisuuden vuoksi erilaisia palveluja selviytyäkseen yhteiskunnassa. Aspergerin oireyhty-
mään tai autismiin liittyvien erityispalvelujen kehittäminen asumiseen ja päivätoimintaan liittyen on vasta 
alulla.  
 
Yksi asiakaskunnassa havaittavissa oleva muutos on erityisesti nuorten asiakkaiden kohdalla pyrkimys 
mahdollisimman normaaliin elämänkulkuun. Tavalliseen nuoren aikuisen elämään kuuluu itsenäisen 
asumisen lisäksi myös opiskelu, työ ja harrastukset. Palvelun järjestäjän näkökulmasta normaaliin elä-
mänkulkuun liittyvät toiveet asettavat haasteita myös palvelujärjestelmän muokkaamiselle joustavam-
maksi ja yksilölliset tilanteet paremmin huomioivaksi. Erityisesti aineiston perusteella haastetaan asumi-
seen liittyvät palvelut sekä työtoiminnat muuttumaan niin, että asumiseen ja työhön liittyvät kokeilu- ja 
valmennusjaksot olisivat mahdollisia. 
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5.3 Palvelujen riittävyys ja tulevaisuuden palvelujen suunnittelu 
 

Aineiston pohjalta nousi esiin ristiriita: kaikista palveluista on eniten käytetty sosiaalityötä, mutta silti pal-
veluista saadun tiedon määrä koettiin liian vähäiseksi. Hallintolain mukaan julkisen sektorin viranhaltijoil-
la on ohjaus- ja neuvontavelvollisuus asiakkaaseen nähden. Yleisen informaatiotulvan keskellä onkin 
syytä miettiä tiedottamisen muotoa ja määrää, ja pyrkiä löytämään tasapaino yleisen palveluista tiedot-
tamisen ja asiakaskohtaisen, yksilöllisemmän tiedon kesken. 
 
Palvelujen järjestämisen ja oikean kohdentumisen kannalta tieto asiakkaan tarpeista on olennaisen tär-
keä. Koska jokaisen yksittäisen asiakkaan kohdalta muuttuviin tarpeisiin liittyvää tietoa on mahdotonta 
kerätä ulkopuolelta viranomaistyönä, on asiakkaan ja hänen omaistensa aktiivisuus oman tilanteen esille 
tuomisessa esim. palvelusuunnitelman kautta olennaisen tärkeää. Viranomaisen puolelta tiedon kerää-
minen edellyttää ajallisia mahdollisuuksia tavata asiakasta ja tämän omaisia, eli panostamista asiakas-
työhön. Pelkkä asiakkaan tapaaminen ei vielä riitä, vaan esim. sosiaalityöntekijän työtavan tulisi olla pal-
veluohjauksellinen ja tiedottava niin, että asiakas saisi tietää eri palvelumahdollisuuksista ja myös palve-
lujen hakemiseen liittyvistä käytännöistä. 
 
 
5.4 Palvelujen taustalla olevat rakenteet ja niiden vaikutukset toisiinsa 
 

Kaikkiin aineistossa esille tulleisiin tarpeisiin ei pystytä vastaamaan erityishuoltolain mukaisella erityis-
palvelulla. Vahvimmin tämä näkyy työ- ja päivätoimintaan liittyvien tarpeiden määrissä ja toiminnan sisäl-
töön liittyvissä toiveissa: kehitysvammaisten kohdalla työtoiminnan ajatellaan olevan jatkoa opiskeluille 
samalla tavalla kuin muutkin nuoret menevät töihin opintojensa päätyttyä. 
 

Kokonaisuutta ei ratkaista kehittämällä ainoastaan erityishuollon päivä- ja työtoimintoja. Kehittämistyön 
on tapahduttava yhdessä työvoimaviranomaisten, erityisoppilaitosten henkilökunnan ja opetuksen sisäl-
töjen suunnittelijoiden kanssa. Päivä- ja työtoimintojen tulevaisuutta pohdittaessa on huomioitava se, 
minkälaisia toisen asteen jatko-opiskelumahdollisuuksia kehitysvammaisilla on peruskoulun jälkeen. 
Työnsaannin mahdollisuuksiin vaikuttaa myös opintojen sisältöjen vastaaminen työelämän tarpeisiin; 
saako kehitysvammainen nuori aikuinen mahdollisuuden oppia niitä tietoja ja taitoja, joita työelämässä 
vaaditaan? Olennaista on miettiä ja kehittää opintojen päättyessä mahdollisuutta siirtyä opintoja vastaa-
vaan työhön. Nyt tilanne on se, että ammattiopintojen päätyttyä kehitysvammainen nuori aikuinen toden-
näköisimmin palaa samaan päivätoimintapaikkaan mistä hän lähti opiskelemaan. Koulutukseen panoste-
tut resurssit samoin kuin kehitysvammaisen oppimat tiedot ja taidot saattavat jäädä nykyisellään vähälle 
käytölle. 
 

Mielekäs elämä sisältää muutakin kuin perustarpeiden tyydyttämistä ja kunnan palvelujen kautta tarjot-
tua tukea arkirutiineista selviämiseen. Niukkenevassa kuntatalouden tilanteessa paljon toivottujen va-
paa-ajanpalveluiden toteuttajiksi tarvitaan muitakin tahoja kuin kuntaa. Tässä voisi olla kolmannen sekto-
rin toimijoiden paikka: tarvitaan yhdistyksiä,  järjestöjä tai vapaamuotoisempia yhteenliittymiä, jotka olisi-
vat toteuttamassa kerhoja, retkiä sekä muuta vapaa-aikaan kuuluvaa. Harvoin kuitenkaan esim. yhdis-
tyksen toiminnan edellytykset ovat sellaiset, että se voisi järjestää vapaa-ajan toimintaa pitkäjänteisesti 
ilman ulkopuolista tukea. 
 

 

5.5 Tulevaisuudesta, asiakasnäkökulmasta ja vaikuttamisesta 
 

Nykyisessä laajuudessaan ja muodossaan kehitysvammaisille tarkoitetut erityispalvelut eivät vastaa 
kaikkiin asiakkaiden erityistarpeisiin. Kehittämishaasteet ovat osittain samoja kuin Kehitysvammaliiton 
arvioinnissa. Toimivat asiakastietojärjestelmät helpottavat tiedon keräämistä ja vahvistavat osaltaan asi-
akkaan asemaa; Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa ollaan ottamassa käyt-
töön uutta asiakastietojärjestelmää vuonna 2005 mikä tulee helpottamaan keskitettyä tiedonkeruuta. 
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Tulevaisuudessa palveluista tiedottamisen merkitys tulee kasvamaan. Asiakkaan valtaistumiseen ja 
mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan palvelukokonaisuuteensa vaikuttaa olennaisesti se, kuinka paljon hän 
tietää tarjolla olevista palveluvaihtoehdoista ja niiden myöntämisperusteista. Tiedon lisääntymisen myötä 
epätietoisuus vähenee, minkä voi olettaa vaikuttavan myös asiakastyytyväisyyteen. Yleisellä tasolla ole-
va tieto ei välttämättä riitä, vaan eri kohderyhmille on pystyttävä tarjoamaan yksilöidympää tietoa palve-
luihin liittyen. 
 
Palvelujen kehittämisessä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ei kuitenkaan ole kyse ainoastaan 
virkamiestyöstä. Tarvitaan tutkittua tietoa asiakkaiden tarpeista, mutta pelkkä tieto ei riitä, vaan tarvitaan 
yhteistyötä ja virkamiesten sekä asiakkaiden ja heidän omaistensa yhteistä vaikuttamista asioiden tilan 
muuttamiseksi. Ammatillisen asiantuntijuuden ja perheen asiantuntijuuden yhdistäminen ja vuorovaiku-
tukselliseen työotteeseen pääseminen on haaste molemmille osapuolille. Yhteistyön kehittäminen ja 
yhteisen kielen löytäminen mahdollistavat uudet työskentelytavat, joiden avulla pystytään ehkä vaikutta-
maan myös kehitysvammapalveluihin kohdistuvaan resursointiin. 
 

Tuoreimpana esimerkkinä asiakas- ja omaisedustajien sekä virkamiesten yhteistyöstä on yhteistyössä 
koottu Autismistrategia liittyen autististen ja Aspergerin syndrooma –asiakkaiden palvelujen järjestämi-
seen tulevaisuudessa. Myös koko kehitysvammapalvelujen strategian tekeminen tulee ajankohtaiseksi 
vuoden 2004 aikana. Yhteistyössä strategiassa pohdittavaksi tulee mm. asumiseen liittyvien palveluiden 
kehittäminen: esim. perhehoidon tulevaisuus sekä henkilökohtainen avustaja –kokeilun pohjalta mahdol-
lisuudet uusien tukiasumisen mallien kehittämiseen. Asumispalvelujen joustavuuteen liittyvät myös pal-
velujen laatukysymykset ja ryhmäkotien mahdollisuudet profiloitumiseen. Strategiassa on huomioitava 
myös palvelujärjestelmän valmius mahdollisiin muutoksiin maakunnallisen erityispalvelujen kokonaisuu-
den kehittyessä. 
 
Kehittämisstrategioiden suunnittelussa ja tulevaisuuden suuntaviivojen kaavailussa on otettava huomi-
oon asiakasnäkökulmasta tulevien tarpeiden lisäksi myös lainsäädännön mahdolliset muutokset. Sosiaa-
li- ja terveysministeriössä on jo aloitettu valmisteleva työ vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden pe-
rusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987) ja kehitysvammalain (Laki kehitysvammais-
ten…) yhdistämisestä. Lain valmistelutyötä tehdään kuluvan hallituskauden aikana ja mahdollinen esitys 
uudesta laista tullaan antamaan vasta seuraavalle eduskunnalle. Valmistelutyön seuraaminen on olen-
naisen tärkeää myös kehitysvammapalvelujen strategian suunnittelun kannalta. 
 
 



 27

Liite 4 
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Liite 5 

 
Keskeiset lait 
 
 
Perustuslaki (731/1999) 
Perustuslaki määrittelee kansalaisen yhdenvertaisuuden ja oikeuden sosiaaliturvaan. 
 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (812/2000) 
Sosiaalihuollon asiakaslain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta 
sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. 
 
Kehitysvammalaki (519/1977) 
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta on puitelaki, siinä säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka 
kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai 
vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Kehitysvammalain nojalla järjeste-
tään erityistä kehitysvammaisuuteen perehtyneisyyttä edellyttävää toimintaa. 
 
Vammaispalvelulaki (380/1987) 
Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen edellytyksiä ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena 
yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palveluja annetaan 
henkilölle, jolla on erityisiä vamman ja sairauden aiheuttamia pitkäaikaisia vaikeuksia tavanomaisista elämän toi-
minnoista suoriutumisessa.  
 
Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 
Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava sosiaalipalvelujen, myös erityishuoltopalvelujen järjestämisestä 
asukkailleen. Kunta voi hoitaa ne itse tai se voi ostaa palveluja. Kehitysvammaisilla on muiden kuntalaisten tapaan 
oikeus saada kaikkia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja mm. kasvatus- ja perheneuvontaa, koti- ja asumispalve-
luja, laitoshuoltoa, perhehoitoa ja omaishoitoa tukevia palveluja. 
 
Kansanterveyslaki (66/1972) 
Perusterveydenhuolto on maassamme järjestetty vuonna 1972 voimaan tulleen kansanterveyslain nojalla. Kunnan 
järjestettäväksi kuuluvat terveysneuvonta, sairaanhoito, sairaankuljetus, hammassairauksien ehkäisy, koulutervey-
denhuolto, opiskelijaterveydenhuolto ja työterveyshuolto. 
 
Erikoissairaanhoito (1062/1989) 
Erikoissairaanhoitolaki tarjoaa väestölle ne palvelut, joita harvinaisuutensa tai vaativuutensa vuoksi ei ole tarkoituk-
senmukaista järjestää terveyskeskuksessa. 
 
  
 


