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KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ 

 
Aika Ma 16.2.2015 klo 13–15.30 
Paikka Kosken kokoustila 100, 1. krs, Matarankatu 4, Jyväskylä 
Osallistujat  

Kantola, Heli pj. perusturvajohtaja, Toivakan kunta X 
Ahlström, Marko  palvelukodin johtaja, Päivänsäteen Palvelukoti,  

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 
- 

Antila, Sari  palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki - 
Haaki, Raili johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus X 
Hakulinen, Päivi peruspalvelujohtaja, Joutsan kunta - 
Heikkilä, Marja hankepäällikkö, Keski-Suomen SOTE 2020 X 
Hokkanen, Rauno puheenjohtaja, Jyväskylän vammaisneuvosto - 
Hänninen, Sanna sosiaalityöntekijä, Hankasalmen kunta X 
Juutila, Satu perhehoitaja, Laukaan kunta X 
Kainulainen, Saila vammaispalvelujohtaja, Wiitaunioni X 
Koukka, Anne-Mari asumispalvelujen johtaja, Laukaan kunta X 
Lahtela, Riikka vammaispalvelujen ohjaaja, Muuramen kunta X 
Lehtinen, Armi vammaispalvelupäällikkö, Jämsän kaupunki - 
Lehtovaara, Pirjo 
sijalla Lahtinen, Tuire 

kuntoutusohjaaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
kuntoutusohjaaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

- 
X 

Liimatainen, Marja palveluohjaaja, Perusturvaliikelaitos/SoTe-ky Saarikka X 
Mäkiharju-Brander, Paula ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto X 
Ohvo, Eira sosiaalijohtaja, Konneveden kunta - 
Niinivirta, Mari kehittämiskoordinaattori, Vaalijalan kuntayhtymä X 
Paananen, Päivi kehitysvammahuollon johtaja, Uuraisten kunta X 
Pasma, Erja vastaava fysioterapeutti, Äänekosken kaupunki - 
Peltonen, Kaisu kuntoutusohjaaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - 
Pihl, Anu hankesuunnittelija, Keski-Suomen SOTE 2020 X 
Pikkarainen, Aila Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Monialainen kuntoutus, 

Keski-Suomen SOTE 2020  
X 

Rauhamäki, Leena asumisyksikön esimies, Jämsän kaupunki - 
Saarinen, Marja-Leena toimitusjohtaja, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö X 
Simo, Pirkko kehitysvammahuollon vastaava ohjaaja, Joutsan kunta X 
Takala, Tuomo toimitusjohtaja, Palvelukoti Lounatuuli Oy X 
Tapiola-Harju, Marjut sosiaaliohjaaja, Petäjäveden kunta X 
Tienhaara, Hanna sosiaalityöntekijä, Laukaan kunta X 
Vesimäki, Mirva palveluvastaava, Äänekosken kaupunki X 
Virtanen, Satu-Maria hallituksen jäsen, Kynnys ry, Jyväskylän toimikunta - 
Yksjärvi, Leena päällikkö, Validia asuminen X 
Välimäki, Tuulikki Keuruun kaupunki X 
Talvensola, Sivi (siht.) suunnittelija, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus X 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
Työryhmän tavoitteena on mallintaa vammaispalveluiden palvelurakenne Keski-Suomeen sisältäen lähi-
palvelut, seudulliset palvelut ja erityispalvelut ja ylipäätään huomioida integraation tuomat muutokset. 
Työryhmän työskentely on osa Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen palvelurakenneuudistustyötä.  

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.  

2. Osallistujien toteaminen ja työryhmän kokoonpano 
Käydään läpi kokoukseen osallistujat, työryhmän nykyinen kokoonpano ja mahdolliset täydentämistar-
peet 

Käytiin läpi lyhyt esittelykierros.  

Heli Kantola kertoi, mitä työryhmän kokoonpanon eteen on tehty viime kokouksen jäl-
keen. Työryhmään on saatu lisää terveydenhuollon toimija sekä omais- ja palveluntuotta-
janäkökulmaa. Tutkimuksellisen osaamisen etsintä on edelleen kesken. Ammattikorkea-
koululta on etsitty opinnäytetyöntekijää vammaistyön prosessin mallintamiseen.  

Työryhmän täydentämistä jatketaan käydyn keskustelun pohjalta.  

3. Edellisen kokouksen muistio 12.1.2015 
Käydään läpi ja hyväksytään edellisen kokouksen muistio.  

Käytiin läpi ja hyväksyttiin viime kokouksen muistio.  

Tehtiin esityslistaan lisäys vammaispalvelujen tilastokatsausta varten.  

4. Keski-Suomen vammaispalvelujen tilastot 2013  
Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen Tuija Koivisto on koonnut vammaispalvelutilasto-
ja vuodelta 2013. Koonti lähetettiin kutsun liitteenä. Lisäksi käytiin läpi 10.2. KEHAS-
tilaisuudessa Anne-Mari Raassinan (STM) esittämiä tilastoja. Marja Heikkilä esitteli tilas-
tot.  

Laitoshoidon tilastotiedot herättivät keskustelua. Tilastojen perusteella Keski-Suomessa 
laitoshoidon määrä on noussut vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana. Todettiin, että tilas-
to ei erottele pitkäaikaista kuntoutusta ja laitosasumista toisistaan, ja siksi niistä syntyy 
epätarkka, osin väärä kuva laitosasumisen käytöstä maakunnassa. 

Lapsiperheiden kotiapu on yksi uuden sosiaalihuoltolain velvoite, joka vaikuttaa myös 
vammaisten henkilöiden talouksiin. Tämä on yksi mahdollisuus siirtää painopistettä en-
naltaehkäisevään työhön. Ennaltaehkäisyssä kunnan rooli on myös tärkeä. Tällaisia mata-
lan kynnyksen ratkaisuja perheille on jo Äänekoskella ja Saarikan kunnissa ja ne on orga-
nisoitu sivistys-/opetustoimen kautta. 

Perhetyötä ei tilastoissa näy, vaikka kunnissa sitä tehdään myös vammaisperheissä.   

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen saajien määrissä on suuria vaihteluja eri kuntien vä-
lillä. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut voivat vaikuttaa tähän tilastoon. Kulje-
tuspalvelujen myöntämisehtojen yhtenäistämisen tarve on selkeä uudessa tuotanto-
organisaatiossa yksilöllisyyttä unohtamatta.  
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Keski-Suomessa on pidempiaikaisena pulmana ollut vaikeavammaisten lasten tilapäinen 
kuntoutus ja hoito. Hoitopäiviä vuonna 2013 oli K-S shp:n kuntien alueella 1200 hoito-
päivää ja koko Keski-Suomessa 1430. Näppituntuma on, että pienten lasten ja nuorten ai-
kuisten hoitopäivien määrä ja palvelujen tarve on maakunnassa kasvanut.  

Tulkkaustilastojen kohdalla tuotiin esiin, että puhevammaisten tulkkikeskuksen siirto Ke-
laan on jossain määrin hankaloittanut tulkkipalvelujen saantia ja sitä kautta muiden palve-
lujen saantia. 

Nykyiset tilastot kuvaavat yksittäisten palvelujen käyttöä. Mikäli seurattaisiin asiakkaan 
koko palveluprosessia, saataisiin tietoa palvelujen kokonaiskäytöstä. Paljon palveluja käyt-
tävien löytäminen olisi tärkeää myös vammaispalvelujen asiakkaiden joukosta. SOTE 
2020 -hankkeessa selvitetään mahdollisuutta kartoittaa asiakaskohtaisesti yksittäisten, pal-
jon palveluja käyttävien asiakkaiden palveluiden käyttöä Keski-Suomessa. 

Yleisesti todettiin, että tilastoinnin tulisi olla helpompaa, suoraan asiakastietojärjestelmästä 
saatavaa. Tämä vaatii käsitteiden yhtenäistämistä. Tähän pyritään KanSa-hankkeessa.  

 

Sovittiin, että kunnat lähettävät THL:lle toimitettavat vuoden 2014 tilastot myös 
Siville. Tiedot kootaan työryhmän työskentelyn pohjaksi. 

 

5. Case-esimerkit vammaispalvelun toteutuksesta eri puolella Keski-Suomea 
Esimerkit vammaispalveluiden toteuttamistavoista on pyydetty Jyväskylästä, Äänekoskelta ja Saarikas-
ta. Mikä palveluissa toimii? Mitä pitäisi kehittää? Mitä erityisesti palveluista halutaan tuoda esiin? 

Keskustellaan alustusten pohjalta  

Marja Liimatainen kertoi Saarikan vammaispalvelujen toteutuksesta. Saarikan asukasluku on 
reilu 19 000 asukasta, vammaispalveluissa on noin 200 asiakasta. Vammaispalvelut tuote-
taan viiteen kuntaan. Saarikassa toimii palveluohjausyksikkö. Tavoitteena on, että kaikki 
uudet asiakkaat ohjautuisivat palveluihin palveluohjausyksikön kautta. Yksikössä toimii 4 
ikäihmisten palveluohjaajaa, mielenterveyspalveluiden palveluohjaaja, vammaisten palve-
luohjaaja sekä omais- ja perhehoidon palveluohjaaja. Tiimi toimii koko Saarikan alueella. 
Lisäksi tiimiin kuuluvat vammaissosiaalityöntekijä ja palveluvastaava. Vammaisten palve-
luohjaajan tehtäviin kuuluu ohjaus ja neuvonta sekä päätöksenteko asumis- ja toiminta-
keskuspalveluista, erityishuolto-ohjelmien tekeminen ja palvelusuunnittelu. Vammaispal-
veluvastaava vastaa mm. Saarikan omien asumispalvelujen toiminnasta. Sosiaalityönteki-
jän tehtävänä ovat vpl-päätökset lukuun ottamatta vammaisten palveluohjaajan tehtäviin 
kuuluva päätöksenteko.   

Palveluissa toimii hyvin 

 Palveluohjausyksikkö moniammatillisine tiimeineen, jossa asiakkaan asiat voidaan 
käsitellä yhdessä paikassa  

 Vammaissosiaalityön ja fysioterapian yhteistyö toimii hyvin, mm. asunnonmuu-
tostöiden arvioinnissa.  

 Ei jonoja palveluihin.  

 Hakemusten käsittely on nopeaa, alle 3 kk:ssa.  
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Kehittämistarpeita 

 Hallinnonalueiden välinen yhteistyö (sivistys, tekninen, työllisyys).  

 Eriarvoisuutta jossain määrin aiheuttavat  
o yhteiset palvelujen myöntämiskriteerit  
o kunnissa tarjottavissa palveluissa on vaihtelua -> myönnettyä palvelua ei 

välttämättä saa 

 Haastavasti käyttäytyvien henkilöiden, vaikeavammaisten lasten ja mielenterveys-
ongelmaisten palveluiden saatavuus 

 Vammaisten lasten perheiden palvelut eivät ole riittäviä tällä hetkellä. Mm. kun-
toutusohjaus vammaisten lasten perheen tukeen puuttuu ja sitä tarvittaisiin. 

 
Saarikassa on alkamassa henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu ja kuljetuspalveluhanke 
pohjoisessa Keski-Suomessa. 

 
 

Mirva Vesimäki kertoi Äänekosken vammaispalveluista. Kuviot Arjen tuen palveluihin ohjau-
tumisesta ja kehitysvammaisten kuntoutusohjauksesta muistion liitteinä.  

Palveluissa toimii hyvin 

 Palveluihin ohjautuminen: Asiakkaan ei tarvitse tietää, kehen ottaa yhteyttä. Yh-
teydenotto palveluohjaajaan riittää ja prosessi lähtee siitä liikkeelle. 

 Työskentelyn alkuun ja asiakassuhteen luomiseen panostetaan rauhassa.  

 Palvelusuunnittelua tehdään prosessina.  

 Kuntoutusohjaus toimii kokonaisvaltaisesti.  

 Yhteistyö terveydenhuollon kanssa.  

 Erityishuolto-ohjelmien valmisteleminen moniammatillisessa tiimissä.  
 

Kehittämisen tarvetta on  

 Henkilöstön määrässä (vain yksi vammaisten palveluohjaaja) 

 Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta, joka tuo haasteen jatkuvuudelle. 
  
 

Jyväskylän edustaja oli estynyt osallistumaan kokoukseen, jonka vuoksi case-esimerkkiä ei 
esitetty. 

 

Kaikille kunnille yhteisenä vinkkinä ehdotettiin palvelusuunnitelmalomakkeen (ym. lo-
makkeiden) lisäämistä kunnan internetsivuille. Tämä edistäisi omalta osaltaan asiakasläh-
töisyyttä, kun lomakkeisiin voisi tutustua jo etukäteen.   
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6. Unelmieni vammaispalvelut Keski-Suomessa vuonna 2020 
Työryhmän jäseniä pyydetään pohtimaan ja visioimaan ennakkoon, millainen olisi vammaisen ihmisen 
näkökulmasta hyvä palvelurakenne tulevaisuudessa. Jatketaan edellisen kohdan keskustelua siitä, mikä 
vision kannalta kunnissa toimii ja mitä tulee kehittää. 

 

Pohdittiin asiaa pienissä ryhmissä ja koottiin ajatuksia yhteen.  

Hyvän palvelurakenteen kulmakiviä  

 Yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus toteutuvat  
o Henkilökohtainen budjetointi 
o Ympärivuorokautinen henkilökohtainen apu 
o Asiakkaan omat toiveet selvitetään ja ne ovat työskentelyn keskiössä 
o Asiakkaan oikeudet ja vastuut tasapainossa 

 

 Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja niitä on saatavilla 
o Mielenterveyspalvelut 
o Kriisipaikat 
o Henkilökohtaisen avun keskus 
o Yksilöllinen työ- ja päivätoiminta, työvalmennus, työpaikat 
o Erityisliikunnan ohjaus, yksilö- ja ryhmätoiminnan ohjaus 
o Joustavat, yksilöllisesti palvelunsa räätälöivät palveluntuottajat 
o Organisaatiorajat eivät rajoita palvelujen saantia 

 

 Vammaisen henkilön osallisuus yhteiskuntaan ja omaan sosiaaliseen ympäristöön  
o Edellyttää myös ammattilaisilta vahvaa tukea toteutuakseen 
o Elinikäinen oppiminen mahdollistettava myös vammaisille henkilöille 

 

 Henkilökunta on avainasemassa 
o Asiakaslähtöinen asenne työhön  
o Pysyvä, vammaisen ihmisen elämänkulkua tukeva omatyöntekijä 
o Työntekijäverkoston keskinäinen kollegiaalinen tuki ja apu 

 

 Tiedontuotanto ja kirjaaminen tukevat palvelujen kehittämistä 
o Yhteinen tilastointi ja käsitteet, jotka yhdenmukaistavat tietoa, mutta eivät 

rajoita joustavaa palveluntuotantoa 
 

On muistettava, että uudistettavissa palveluissa on kyse koko vammaispalveluista, 
ei pelkästään kehitysvammaisten henkilöiden palveluista.  

 

7. Jatkotyöskentelystä sopiminen 
Puheenjohtaja toivoo työryhmän jäseniltä ehdotuksia siitä, miten kehittämisprosessissa 
edetään. Ottakaa rohkeasti yhteyttä Heliin (heli.kantola@toivakka.fi, 0400-393009) 

mailto:heli.kantola@toivakka.fi
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Todettiin, että työryhmän työskentely on kytkettävä tiukasti hankkeeseen, keinoina mm.  

o Hankkeessa järjestetään työpaja vammaispalveluista. 

o Työryhmä arvioi hankkeen muita prosesseja vammaispalvelujen ja vammaisten 
ihmisten näkökulmasta. 

o Työryhmä arvioi hankkeen keräämien vammaispalveluja koskevien hyvien käytän-
töjen sopivuutta tuotanto-organisaation tarpeisiin.  

8. Muut asiat 
Ei muita asioita 

9. Seuraavat kokousajat 
 

To 26.3. klo 9.00–11.30 Kosken 1. kerroksen kokoustilassa 100 

Seuraavassa kokouksen aiheita:  

 

o Pohdittavaksi kullekin osallistujalle:  

Mitä omasta kunnasta/kuntayhtymästäsi/organisaatiostasi tulee ehdottomasti säi-
lyttää vammaispalveluissa? 

 Mistä näistä käytännöistä uusi sote tulisi hyötymään?  

 Mitkä käytännöistä ovat resursseja säästäviä?  

 

o Vaikeavammaisten palvelut Keski-Suomessa: nykytila ja tulevaisuuden tarpeet 

 

 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30 

 

 

 

Muistion kirjasi Sivi Talvensola 


