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KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ 

 
Aika To 26.3.2015 klo 9–11.30 
Paikka Kosken kokoustila 100, 1. krs, Matarankatu 4, Jyväskylä 
Osallistujat  

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

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 
- 

Antila, Sari  palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki X 
Haaki, Raili johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus X 
Hakulinen, Päivi peruspalvelujohtaja, Joutsan kunta - 
Hanhikoski, Emmi johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki X 
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 
Koskimies, Helena Jyväskylän aikuisopisto - 
Koukka, Anne-Mari asumispalvelujen johtaja, Laukaan kunta X 
Lahtela, Riikka vammaispalvelujen ohjaaja, Muuramen kunta X 
Lehtinen, Armi vammaispalvelupäällikkö, Jämsän kaupunki - 
Lehtovaara, Pirjo kuntoutusohjaaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri X 
Liimatainen, Marja palveluohjaaja, Perusturvaliikelaitos/SoTe-ky Saarikka - 
Mäkiharju-Brander, Paula ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto - 
Ohvo, Eira sosiaalijohtaja, Konneveden kunta - 
Niinivirta, Mari kehittämiskoordinaattori, Vaalijalan kuntayhtymä X 
Paananen, Päivi kehitysvammahuollon johtaja, Uuraisten kunta X 
Pasma, Erja vastaava fysioterapeutti, Äänekosken kaupunki X 
Peltonen, Kaisu kuntoutusohjaaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri X 
Pihl, Anu hankesuunnittelija, Keski-Suomen SOTE 2020 - 
Pietiläinen, Anna omainen - 
Pikkarainen, Aila Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Monialainen kuntoutus, 

Keski-Suomen SOTE 2020  
- 

Puolitaival, Johanna omainen - 
Rauhamäki, Leena asumisyksikön esimies, Jämsän kaupunki - 
Saarinen, Marja-Leena toimitusjohtaja, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö X 
Simo, Pirkko kehitysvammahuollon vastaava ohjaaja, Joutsan kunta - 
Takala, Tuomo toimitusjohtaja, Palvelukoti Lounatuuli Oy X 
Tapiola-Harju, Marjut sosiaaliohjaaja, Petäjäveden kunta X 
Tienhaara, Hanna sosiaalityöntekijä, Laukaan kunta - 
Vesimäki, Mirva vpj. palveluvastaava, Äänekosken kaupunki X 
Virtanen, Satu-Maria hallituksen jäsen, Kynnys ry, Jyväskylän toimikunta - 
Yksjärvi, Leena päällikkö, Validia asuminen - 
Välimäki, Tuulikki kuntoutus- ja toiminnanohjaaja, Keuruun kaupunki - 
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 oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Päätettiin lisätä esityslistaan varapu-
heenjohtajan valinta.  

2. Varapuheenjohtajan valinta 
Ehdotettiin ja kannatettiin varapuheenjohtajaksi Mirva Vesimäkeä.  

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

Työryhmää on täydennetty omaisnäkökulmalla. Uudet jäsenet ovat edelleen tervetulleita 
työryhmän toimintaan  

Pyritään saamaan oppilaitosedustajat (Bovallius, Onerva Mäki) sekä vahvistusta tervey-
denhuollon osalta (mahd. myös psykiatria). Esitykset uusista jäsenistä Heli Kantolalle 
@toivakka.fi 

4. Edellisen kokouksen muistio 16.2.2015 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  

5. Case-esimerkki vammaispalvelun toteutuksesta Jyväskylässä 
Jatketaan viime kokouksen teemaa ja kuullaan case-esimerkki vammaispalveluiden toteuttamistavoista 
Jyväskylästä. Mikä palveluissa toimii? Mitä pitäisi kehittää? Mitä erityisesti palveluista halutaan tuo-
da esiin?  

Emmi Hanhikoski esitteli. Diat liitteenä.  

Keskusteltiin kuljetuspalveluista, jotka on Jyväskylässä hoidettu keskitetysti. Suunnitteilla 
Jyväskylässä on kyyditysvälityspalvelukeskus. Konseptia voisi hyödyntää maakunnallises-
tikin. Uudessa sosiaalihuoltolaissa puhutaan liikkumista tukevista palveluista. Sama ter-
mistö tulee myös uuteen vammaislakiin. Jatkossa keskeistä on asiakkaan tarve palveluihin. 
Liikkumisessa tärkeää on arvioida ihmisen toimintakykyä, myös lääkärinlausunnoissa.  

Asia esitettiin otettavaksi SOTE 2020 -hankkeen työstettäväksi. Liikkuminen on tullut 
esiin hankkeen kuntakierroksilla etenkin ikääntyneiden puheenvuoroissa ja pienissä kun-
nissa, joissa ei ole julkista liikennettä saatavilla.  

Haasteena Jyväskylässäkin on yksilöllisten palvelujen löytyminen haastavimmille asiakkail-
le, uuden lain mukaisen yksilöllisen ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen sekä riittävä 
määrä liikkuvia erityistyöntekijöitä. Tarvitaan enemmän palvelujen vaikuttavuuden arvi-
ointia ja tutkimusta. Maakunnallisesti täytyy järjestää asiat tulevaisuudessa siten, että eri-
tyispalvelut tai yhteistyön toimivuus eivät ole yhden ihmisen varassa.  

Yleisesti nähtiin, että psykiatrian kanssa tehtävässä yhteistyössä ja työnjaossa on paljon 
parannettavaa. Tällä hetkellä (kehitys)vammaisten henkilöiden psyykkistä sairautta ei tut-
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kita tai hoideta eikä jalkautetuissa palveluissa ole saatavissa psykiatrista osaamista tarvitta-
vassa määrin. Myös psykiatriseen hoitoon pääsy on vaikeaa. Sote-integraation myötä toive 
on, että yhteistyö psykiatrian kanssa toimisi tulevaisuudessa paremmin ja hoitoa olisi saa-
tavilla myös vammaispalvelujen asiakkaille. Huhtikuun alusta kaikki lastenpsykiatrinen 
hoito siirtyy Keski-Suomesta Kuopioon.  

Lisäksi maakunnassa on tarvetta erittäin haastavien ihmisten palveluille. Lehtolan krii-
siasunnot (K-S Vammaispalvelusäätiö) ovat olleet tyhjillään koko viime vuoden, voiko 
näitä hyödyntää tässä asiassa? Toisaalta maakunnassa on tyhjiä asuntoja muitakin, mutta 
tarvittavaa palvelua ei niihin tahdo olla saatavilla.  

Ylipäänsä tarvittaisiin enemmän matalan kynnyksen palveluja, jotta ihmiset saisivat tarvit-
semansa avun ja hoidon mahdollisimman nopeasti. Kosken päihde- ja mielenterveystyö-
ryhmässä (6.3.15) on todettu, että nykyinen rakenne ei toimi, koska palveluihin pääsyn 
kynnys on korkea. Myös arviointia ja edelleenlähettämistä tehdään liikaa, eikä kukaan var-
sinaisesti hoida ihmisiä. Asiaa ryhdytään työstämään shp:n kokoamassa maakunnallisessa 
päihde- ja mielenterveystyöryhmässä, joka kokoontuu seuraavan kerran 31.3. Vammais-
palvelutyöryhmä voisi tuottaa ko. työryhmälle asiakasesimerkkejä tilanteista, joissa yhteis-
työ ei toimi tai toimii hyvin. Kuvaukset voi toimittaa Marja Heikkilälle @jkl.fi    

6. Hyvät käytännöt vammaispalveluissa  
Työryhmän jäseniä pyydetään pohtimaan ennakkoon, mitä omasta kunnasta / kuntayhtymästäsi / or-
ganisaatiostasi tulee ehdottomasti säilyttää vammaispalveluissa? Mistä näistä käytännöistä uusi sote tu-
lisi hyötymään? Mitkä käytännöistä ovat resursseja säästäviä?  

Marja Heikkilä kertoo, mitä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 
on kuntakierroksellaan kerännyt. 

Uurainen  
Ihminen saa palvelut matalalla kynnyksellä. Kohtaaminen on pienten kuntien vahvuus, 
samoin paikallisuus, tutut asiakkaat ja sitoutuminen. 

Keski-Suomen shp / kuntoutusohjaus 
Nopea reagointi ja ongelmien ennaltaehkäisy, toimintakykylähtöisyys tuen tarpeen ja 
saannin määrittäjänä, ylisektoraalinen pohdinta ja päätöksenteko 

Äänekoski 
Kotiin annettava aikuisten kuntoutusohjausmalli, kokonaisvaltainen palveluohjausmalli 
(tilaaja-tuottaja-mallilla), yhteistyö terveydenhuollon kanssa (keva-kuntoutussuunnittelu), 
osaaminen peruspalveluissa lähellä asiakasta 

Wiitaunioni 
Lähipalvelut toimivat, monipuolinen palveluohjaus = yhden luukun periaate, vammais-
neuvoston sihteerinä toimiva viranhaltija edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua, asumisneu-
vontatoiminta aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen yhteisen työntekijän työnä 
(HAASTA-hanke) 

Laukaa  
Kotiin annettavat palvelut, itsenäisen asumisen tuki, kotiin annettavaa perhehoitoa kehite-
tään 
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Petäjävesi 
Yhteistyö toimii hyvin sosiaalitoimen työntekijöiden kesken mm. samojen tilojen vuoksi, 
hyvä yhteistyö seututk:n fysioterapeutin kanssa 

Hankasalmi 
Kokonaisvaltainen palvelu, osataan hyödyntää eri palveluntarjoajia, koska kaikkea ei voida 
tehdä itse tai tuottaa kunnan palveluna 

K-S shp / Kehitysvammaneuvola 
Haasteet: Tahdonvastaisen erityishuollon toteuttamisen rakenne kunnissa vaatii kehittämis-
tä, erityispalvelujen saatavuus turvattava uusilla rakenteilla 

Vaalijala 
Haetaan apua erityispalveluista tarpeeksi ajoissa, huomioidaan asiakkaan lisäksi ympäristö: 
omaiset ja työntekijät 

Palvelukoti Lounatuuli 
Eri toimijoiden välinen hyvä yhteistyö on erittäin tärkeä  

Jyväskylä 
Uskalletaan tehdä yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaan tarpeista lähtien, keinona esim. henkilö-
kohtainen budjetointi 

Muurame 
Työparityöskentely, kuntien välinen hyvä ja toimiva yhteistyö 

Perhehoito 
Paikallisuus, nopea reagointi ja matala kynnys myös palveluntuottajan ja kunnan kesken, 
tulevaisuuden kehittämistarpeena perhehoitajien profiloituminen eri asiakkaisiin ja hoita-
jan aiemman osaamisen ja koulutuksen hyödyntäminen perhehoidossa (tätä tietoa koo-
taan maakunnallisessa perhehoidon koordinointitoiminnassa), lomituspalvelun kehittämi-
nen, Perhehoidon maakunnallisen koordinointitoiminnan rakenne on aloitettu tammi-
kuun alussa ja koettu jo nyt toimivaksi ja tarpeelliseksi ja se halutaan säilyttää 

Keuruu  
Lähipalvelut matalalla kynnyksellä, sote:n välinen toimiva yhteistyö mm. asunnonmuu-
tosasiat, kehitysvammaneuvola 

Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö 
Lehtolan kriisipaikkojen säilyttäminen autismin kirjon asiakkaille yhtenä tukimuotona, alle 
18-vuotiaiden asuminen aikuisten palveluissa AVI:n luvalla asiakkaan tarpeet huomioiden, 
muuttovalmennus, päiväaikainen toiminta hyvin järjestetty ja koordinoitu, asumisen ja 2. 
asteen opetuksen välinen yhteistyö ja resurssin hyödyntäminen 

Konnevesi (Huom! Sihteerin lisäys sähköpostiviestillä välitetyn tiedon mukaisesti) 
Lasten kohdalla se, että neuvolan terveydenhoitaja kysyy vanhemmilta luvan ottaa yhteyt-
tä kuntoutusohjaajaan (kun lapsella on havaittu jotain erityistä) ja kuntoutusohjaaja ottaa 
sen jälkeen yhteyden perheeseen ja aloittaa työskentelyn. Jos yhteydenotto kuntoutusoh-
jaajaan jää perheen tehtäväksi, sitä ei välttämättä tapahdu ja asia pitkittyy. Kuntoutusoh-
jaajan perheessä tekemä työ on kantanut monessa asiassa pitkin vammaisen lapsen ja nuo-
ren elämää eikä kriisiytyneitä tilanteita ole tullut eli säästöä kaikki. 
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Koske 
Maakunnalliset, säännöllisesti kokoontuvat kehittämistä linjaavat työryhmät ja työkokouk-
set 

Marja Heikkilä lisäsi listaan vielä SOTE 2020 -hankkeen kuntakäynneiltä tulleena hyvänä 
käytäntönä kuntien, kansalaisopistojen, yhdistysten, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten 
kanssa tehtävän yhteistyön. Tämä on erityisen tärkeää, jos jatkossa sote- ja kunta ovat eril-
lään toisistaan 

7. Vaikeavammaisten lasten palvelut Keski-Suomessa: nykytila ja tulevaisuuden tarpeet 
Lapsiasiavaltuutettu selvitti vuonna 2010 yhdessä Vammaisten lasten tukisäätiön kanssa pitkäaikais-
sairaiden ja vammaisten lasten perheiden tilannetta Keski-Suomessa (ks. liite). Onko palveluissa tapah-
tunut muutosta ja kehitystä verrattuna selvityksen kertomaan? Marja Heikkilä alustaa. 

Puheenvuorot omaisnäkökulmasta. 

Keskustellaan alustusten pohjalta. 

Marja Heikkilä alusti lyhyesti aiheeseen. Diat liitteenä.  

Laitostilastojen osalta pohdittiin, näkyykö viime vuosien käytön kasvussa se, että Keski-
Suomessa ei ole saatu tarpeeksi ajoissa riittävää erityispalvelua asiakkaille.  

Ajanpuutteen ja aiheen laajuuden vuoksi sovittiin, että jatketaan asian käsittelyä seuraavas-
sa kokouksessa laajemmin kaikkien ikäryhmien näkökulmasta.  

Ehdotukset ja ideat asian käsittelystä pyydetään laittamaan Marja Heikkilälle 
@jkl.fi tai Sivi Talvensolalle @koske.fi 

8. Alatyöryhmät ja jatkotyöskentelystä sopiminen 
Perustetaan alatyöryhmiä, joissa ryhdytään työstämään maakunnan vammaispalveluja rajatummasta 
näkökulmasta. Työryhmät työskentelevät itsenäisesti ja valmistelevat keskustelunalustuksia ja kehittä-
misehdotuksia Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmälle. Ryhmiksi ehdotetaan seuraavia  

1. Palvelujen kehittämisen strategia 
Vammaispalvelujen kehittämisstrategiaa asiakasnäkökulmasta linjaava työryhmä. Millaista on 
vammaisen ihmisen hyvä elämä arki? Mitä vammainen ihminen tarvitsee vauvasta vanhuuteen?  
Tavoite: Palvelurakenteen kehittämisstrategian luominen vauvasta vanhuuteen vammaisen ihmisen 
lähtökohdista 
 

2. Palveluohjaus  
Millainen on tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluohjausketju eri elämän vaiheissa. 
Minkälaista palvelua, palveluohjausta, erityisammattilaisten osaamista vammainen ihminen kul-
loinkin tarvitsee? Miten hankkeessa kehitettävä palveluohjausmalli soveltuu vammaispalveluihin?  
Tavoite: Vammaisen ihmisen ja hänen perheensä palveluohjausketjun luominen vauvasta vanhuu-
teen  

3. Vammaisten ihmisten palvelut yhteiskunnallisena investointina.  
Miten vammaisten ihmisten palveluita voitaisi organisoida tulevaisuudessa vaikuttavammin, talou-
dellisemmin ja tehokkaammin? Miten tuotamme nykyistä vaikuttavampia ja laadukkaampia pal-
veluja, joilla varmistamme myös yhteiskunnallisen osallisuuden? Missä kaikkialla on säästöpotenti-
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aalia vammaisten ihmisten palveluissa ja hoitojärjestelmissä? Missä ennaltaehkäisevissä toimissa 
olisi säästämisen mahdollisuus?  
Tavoite: Vammaisten ihmisten aikaisempaa laadukkaampi, vaikuttavampi mutta taloudellisempi 
palvelu- ja hoitojärjestelmämalli  

4. Vammaispalvelujen erityisosaamisen kokonaisuus 
Miten tarvittava erityisosaaminen saadaan oikea-aikaisesti lähelle vammaista ihmistä? Mitä osaa-
mista tarvitaan? Kuka sen voi tuottaa? Millä rakenteella?  
Tavoite: Erityisosaamisen/-palvelujen organisointi vammaista ihmistä ja hänen perhettään tuke-
vaksi kokonaisuudeksi 

 

Sovitaan perustettavat alatyöryhmät ja niiden tavoitteet, kokoonpanot, työskentelyn aloitusaikataulu ja 
muut työryhmien toiminnan aloittamiseen liittyvät asiat. 

Koska kaikki osallistujat eivät olleet ehtineet keskustella asiasta tarkemmin organisaatios-
saan, sovittiin, että alatyöryhmiin ilmoittautumista jatketaan sähköpostitse. Jotta ryhmä-
työskentely saadaan käyntiin ennen seuraavaa työryhmän kokousta, ilmoittautumiset 
alatyöryhmiin tulee tehdä 10.4. mennessä Sivi Talvensolalle @koske.fi 

Ilmoittautumisten jälkeen alatyöryhmät organisoituvat itseohjautuvasti ja sopivat 
työskentelyaikataulusta ja -tavoista keskenään kuitenkin niin, että työskentely 
käynnistyy ennen Vammaispalvelutyöryhmän seuraavaa kokousta. Tavoitteena on, 
että kustakin työryhmästä on esitys syksyllä järjestettävään K-S SOTE 2020 -hankkeen 
Peurunka-seminaariin. Sitä ennen esitykset on käsitelty yhteisesti Vammaispalvelutyöryh-
mässä.  

Alatyöryhmiin voidaan tarpeen mukaan kutsua jäseniä tämän työryhmän ulkopuolelta. 
Esitykset uusista jäsenistä Marja Heikkilälle @jkl.fi 

Alla olevaan listaan on koottu kokouksessa alatyöryhmiin ilmoittautuneet sekä kokousta 
ennen sähköpostitse sihteerille lähetetyt ilmoittautumiset: 

1. Palvelujen kehittämisen strategia 
Juutila, Satu 
Paananen, Päivi 

2. Palveluohjaus 
Simo, Pirkko 

3. Vammaisten ihmisten palvelut yhteiskunnallisena investointina 
Kainulainen, Saila 
Simo, Pirkko 
Yksjärvi, Leena 

4. Vammaispalvelujen erityisosaamisen kokonaisuus 
Niinivirta, Mari  
Saarinen, Marja-Leena 
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9. Muut asiat 
Terveiset Lapset ja perheet KEHAS-työpajasta 18.3. Marja-Leena Saarinen kertoo.  
Ei ehditty käsitellä, palataan seuraavassa kokouksessa.  

10. Seuraavat kokousajat 
 

Ma 11.5. klo 13–15.30 

Aiheina: 

 Vammaispalvelujen kehittämiskohteet kustakin kunnasta/organisaatiosta 

 Vaikeavammaisten henkilöiden palvelut ja erityispalvelut Keski-Suomessa, jatke-
taan aihetta 

 Alatyöryhmien tilanne 

 

Toivottiin, että jatkossa voisi olla yksi teema kokoukselle, johon keskityttäisiin tarkemmin. 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.35 

 

 

Muistion kirjasi Sivi Talvensola 


