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KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ 

Aika Ma 11.5. klo 13–16.00 
Paikka Kokoustila 100, 1. krs, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, 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 - 
Hakulinen, Päivi peruspalvelujohtaja, Joutsan kunta - 
Hanhikoski, Emmi vastaava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki x 
Heikkilä, Marja hankepäällikkö, Keski-Suomen SOTE 2020 x 
Hokkanen, Rauno puheenjohtaja, Jyväskylän vammaisneuvosto x 
Hänninen, Sanna sosiaalityöntekijä, Hankasalmen kunta x 
Juutila, Satu perhehoitaja, Laukaan kunta - 
Kainulainen, Saila vammaispalvelujohtaja, Wiitaunioni - 
Kolomainen, Ulla  apuvälinepalvelupäällikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri x 
Koukka, Anne-Mari asumispalvelujen johtaja, Laukaan kunta x 
Lahtela, Riikka vammaispalvelujen ohjaaja, Muuramen kunta x 
Lahti, Ulla vammaispalveluohjaaja, Jämsän kaupunki x 
Laitinen, Salla sosiaalityöntekijä, Jämsän kaupunki x 
Lehtinen, Armi vammaispalvelupäällikkö, Jämsän kaupunki x 
Lehtovaara, Pirjo kuntoutusohjaaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - 
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 
Paavilainen, Päivi sosiaalityön johtaja, Laukaan kunta x 
Pasma, Erja vastaava fysioterapeutti, Äänekosken kaupunki - 
Peltonen, Kaisu kuntoutusohjaaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - 
Pihl, Anu hankesuunnittelija, Keski-Suomen SOTE 2020 x 
Pietiläinen, Anna omainen - 
Pikkarainen, Aila Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Monialainen kuntoutus, 

Keski-Suomen SOTE 2020  
- 

Puolitaival, Johanna omainen 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 - 
Vesimäki, Mirva vpj. palveluvastaava, Äänekosken kaupunki x 
Virtanen, Satu-Maria hallituksen jäsen, Kynnys ry, Jyväskylän toimikunta - 
Yksjärvi, Leena päällikkö, Validia asuminen x 
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Välimäki, Tuulikki kuntoutus- ja toiminnanohjaaja, Keuruun kaupunki - 
Talvensola, Sivi (siht.) suunnittelija, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus x 
   

 

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. 

2. Osallistujien toteaminen 
Käytiin esittelykierros  

3. Edellisen kokouksen muistio 26.3.2015 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  

4. Vammaispalvelujen kehittämiskohteet  
Työryhmän jäseniä pyydetään pohtimaan ennakkoon, mitä vammaispalvelujen kehittämiskohteita omas-
ta kunnasta / kuntayhtymästäsi / organisaatiostasi löytyy? Mitä työryhmässä ylipäänsä pidetään kes-
keisimpinä kehittämistarpeina vammaispalveluissa? 

Käydään kierros, jossa nostetaan kunkin toimijan kehittämiskohteet, keskustellaan niistä ja siitä, mi-
ten niihin lähdetään vastaamaan maakunnassa. 

Keskusteltiin parin minuutin ajan aiheesta pienissä ryhmissä, jonka jälkeen koottiin tee-
moja yhteisesti. Keskustelussa tuotiin esiin seuraavia asioita:  

 Palvelujen koordinointi eri tahojen välillä auttaa välttämään ongelmia - > tiedon-
kulun varmistaminen 

 Perheiden vahvuudet ja asiakastarpeet lähtökohtana 

 Palvelujen vaikuttavuuden parantaminen aidolla asiakkaiden ja ammattilaisten vä-
lisellä yhteistyöllä 

 15–18-vuotiaiden vaikeavammaisten nuorten asuminen, tilapäishoito, asumisjär-
jestelyt, asumisvalmennus 

 Henkilökohtaisen avun järjestäminen pienessä kunnassa jne. muut palvelut, joita 
on määrällisesti hyvin vähän -> osaamisen keskittäminen, konsultaatiotuki 

 Vaikeavammaisten kotiin vietävät tukipalvelut ja niiden yhdenmukainen arviointi -
> kumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa 

 Vammaistyön laadukkuus 

 Vammaisen ihmisen osallisuuden toteutuminen 
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 Tasapuolinen työntekijäresursointi koko Keski-Suomeen, mm. vastuun ja tehtävi-
en jakaminen maakunnallisesti jo ennen maakunnallista ratkaisua; asumispalvelu-
jen ohjaajien työntekijäpula 

 Yhteinen maakunnallinen strategia ja työmallit käytännön työn tueksi ja sitoutu-
minen niiden noudattamiseen -> toisaalta yksilölliset tarpeet huomioiden  

 VPL-mukaiset apuvälinepalvelut ym. yhteiset asiantuntijapalvelut maakuntaan -> 
taloudellisen resurssin säästö 

 Ikääntyvät kehitysvammaiset, esim. perhehoito asumismuotona 

 Eri sektoreiden ja toimialojen välisten rajojen poistaminen -> työn sujuvoittami-
nen 

Todettiin, että esiin nousi hyvin monentasoisia asioita rakenteesta, toimintamalleista ja 
työn tekemisen tavoista. 

Jatkon kannalta työryhmässä on tärkeää päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä yhteisiä 
malleja tarvitaan, ja toisaalta miettiä yhdessä, mikä on paras tapa toteuttaa ja saada selville 
asiakkaan ja perheen yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on lähteä kokeilemaan erilaisia malle-
ja ja kehittää niitä saadun kokeilutiedon perusteella. Valittuja malleja voidaan muuttaa! 
Hyödynnetään myös muualla Suomessa tehdyt kehittämistoimet maakunnassa.  

Keskusteltiin nykyisten vammaispalvelujen toimintatapojen perinpohjaisesta uudistamis-
tarpeesta. Vammaispalvelujen toteuttamiseen tarvitaan kunnassa muidenkin hallinnonalo-
jen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita sekä järjestöt ja kuntalaiset itse. Tavoit-
teena tulisi olla kaikkien kunnan peruspalvelujen vahvistaminen niin, että erityispalveluja 
tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Kunta- ja sote-palvelujen yhteyden ylläpitäminen on 
entistä tärkeämpää, jos sote-palvelut ja kunnan muut palvelut toimivat tulevaisuudessa eri 
organisaatioissa.  

5. Vaikeavammaisten palvelut Keski-Suomessa: nykytila ja tulevaisuuden tarpeet 
Viime kokouksessa aloitettiin keskustelu vaikeavammaisten palveluista Keski-Suomessa ja esillä oli 
lasten palvelut. Ajanpuutteen ja aiheen laajuuden vuoksi sovittiin, että jatketaan asian käsittelyä seu-
raavassa kokouksessa laajemmin kaikkien ikäryhmien näkökulmasta.  

Leena Yksjärvi Validia palveluista alustaa aiheesta vaikeavammaisille henkilöille suunnattujen pal-
velujen palveluntuottajan näkökulmasta. Diat liitteenä.  

Johanna Puolitaival kertoi kokemuksiaan ja näkemyksiään aikuistumisen kynnyksellä 
olevan veljen omaisen näkökulmasta. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun ammattilaiset ja 
omaiset katsovat yhdessä samaan suuntaan. Omaiset ovat tärkeä voimavara hoidossa. Mi-
ten tämä voimavara saadaan käyttöön? Olennaista on kaksi asiaa: yksilön arvostaminen ja 
tiedon kulku. Parhaiten yhteistyö ammattilaisten kanssa on toiminut silloin, kun ammatti-
lainen on tutustunut perheen arkeen ja toimintaan kotona, koonnut tiedon ja koordinoi-
nut palvelujen kokonaisuutta tämän tiedon pohjalta asiakkaan ja perheen yksilöllisistä tar-
peista käsin. Avoin tiedon kulku ja palveluista tiedottaminen sekä vastakkainasettelun 
välttäminen luovat turvallisuuden tunnetta omaisille.  

Keskustelua:  
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Noin 70 % Validian asiakkaista on onnettomuudessa vammautuneita. Taustalla voi olla 
vaikea päihdeongelma, joka on johtanut vammautumiseen. Tämä erityisen vaativa ryhmä 
on pieni, mutta kasvaa.  

Mistä vastakkainasettelun tunne tulee? Kiire? Raha? Vanhemmuuteen liittyvät odotukset? 
Työn tekemisen kulttuuri on muuttunut, eikä tämä ole välttämättä huono asia, mutta sen 
myötä kosketuspinta asiakkaisiin ja perheisiin on pienentynyt. Pienillä asioilla on merkitys-
tä sille, että ammattilaisten toiminta näyttäytyy välittämisenä. Kohtaaminen on tässä 
avainasemassa.  

Mistä tukea perheille? Yhtenä vaihtoehtona voisi olla neuvolan perhetyön hyödyntäminen 
peruspalveluissa vanhemmuuden tukemiseen ja perheen arjessa selviytymiseen. Vertaistu-
kea ei haeta enää paikallisyhdistyksistä, sillä ryhmät eivät välttämättä vastaa perheen sen-
hetkiseen tarpeeseen. Tuki ja neuvot haetaan esim. internetin kautta.  

6. Miten ja miksi palveluohjausta on kehitetty ja mallinnettu SOTE 2020-hankkeessa 
Aiheeseen johdattaa palveluohjauksen kehittämisestä Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa vastaa-
va Anu Pihl. Diat liitteenä.   

Hankkeessa kehitetyn palveluohjausmallin työstämistä jatketaan eri palveluihin sopivaksi. 
Palveluohjauksen taustateoriana voisi toimia LEAN-malli, josta on tulossa koulutusilta-
päivä 20.5. (Ks. 8. Muut asiat). 

7. Alatyöryhmät ja jatkotyöskentelystä sopiminen 
Viime kokouksessa ehdotettiin alatyöryhmien perustamisesta. Koska kaikki osallistujat eivät olleet eh-
tineet keskustella asiasta tarkemmin organisaatiossaan, sovittiin, että alatyöryhmiin ilmoittautumista 
jatketaan sähköpostitse 10.4. saakka. Ilmoittautumisia tuli määräaikaan mennessä vain muutamia 
eikä alatyöryhmien työskentely ole vielä käynnistynyt. Kokoonpanojen tilanne 30.4. liitteenä.   

Jatketaan tässä kokouksessa alatyöryhmien organisoitumista niin, että ryhmätyöskentely saadaan käyn-
tiin. Työryhmät työstävät maakunnan vammaispalveluja rajatummasta näkökulmasta. Tavoitteena on, 
että kustakin työryhmästä on esitys syksyllä järjestettävään K-S SOTE 2020 -hankkeen Peurunka-
seminaariin. Sitä ennen esitykset on käsitelty yhteisesti Vammaispalvelutyöryhmässä. Ryhmiksi on eh-
dotettu seuraavia. Ryhmien 1 ja 2 nimiä on täsmennetty viime kokouksesta ja niitä voidaan ryhmissä 
täsmentää vielä edelleen: 

1. Vammaispalvelujen 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. Palveluohjauspolku vammaisen ihmisen elämän kulussa  
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  
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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-
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 alatyöryhmien tavoitteet, kokoonpanot, työskentelyn aloitusaikataulu ja 
muut työryhmien toiminnan aloittamiseen liittyvät asiat.  

Puheenjohtaja kertoi työryhmien työn tavoitteista ja aikataulusta. Tavoitteena on, että nyt 
alkavan ryhmätyöskentelyn tuloksena saataisiin aikaan malleja, joita esitellään lokakuussa 
Peurunka3-seminaarissa (27.10.). Tuotoksena alatyöryhmien työskentelystä max. 5 sivun 
napakka teksti, josta pääasiat poimitaan dioille. Työskentelyssä on huomioitava lainsää-
däntöuudistukset. Työryhmän seuraavissa kokouksissa syys- ja lokakuussa käydään yhteis-
tä keskustelua senhetkisistä tuotoksista, yhteen sovitetaan niitä muiden alatyöryhmien se-
kä hankkeen työskentelyn kanssa. 

Jatkettiin työryhmien muodostamista ja valittiin niille koordinaattorit, joiden johdolla 
ryhmäläiset sopivat yhdessä työskentelytavat ja aikataulut.  

Koordinaattorit:  

1. ryhmä: Päivi Paananen, Uurainen 

2. ryhmä: Anu Pihl, SOTE 2020 

3. ryhmä: Mirva Vesimäki, Äänekoski 

4. ryhmä: Mirva Vesimäki, Äänekoski 

 

Ryhmiin voi vielä osallistua. Ota yhteyttä koordinaattoriin ja tule mukaan! 

 

8. Muut asiat 
 

Tiedoksi: 

 Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmä on päättänyt työnsä ja sen loppura-
portti on valmistunut. Työryhmän muistiosta pyydetään antamaan lausunto. Lau-
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suntoaika päättyy 19.6.2015. Onko syytä pohtia lausuntoa yhteisesti ja muo-
dostaa siitä Keski-Suomen yhteistä kantaa? Mikäli yhteiselle pohdinnalle 
löytyy kiinnostusta, sovitaan ajankohta. 

o Lausuntopyyntö Valas 2015 (pdf, 161.1 kB)  
o Työryhmän loppuraportti  
o Linkki kyselyyn, jonka kautta lausunnot annetaan  
o Ohjeet ja kysely tekstimuodossa ennakkopohdintaa varten (pdf, 59.1 kB) 

Lausuntoja toivotaan erityisesti siitä näkökulmasta, miten lakia voidaan soveltaa 
asiakastyössä uusi sosiaalihuoltolaki huomioiden. Yhteiselle pohdinnalle nähtiin 
paikka, mutta aikaa kokoontumiselle ei ole. Lausuntoa on pyydetty mm. Jyväsky-
län kaupungilta. Sovittiin, että Emmi Hanhikoski toimittaa Jyväskylän kaupungin 
lausunnon Sivin kautta työryhmän tiedoksi ja sähköpostikeskustelun pohjaksi. 

 Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke järjestää LEAN-koulutuksen 20.5.2016 klo 
13–16. Tilaisuus on tarkoitettu sote-johdolle, hankkeen työryhmien jäsenille sekä 
kaikille Lean-ajattelusta ja -työskentelystä kiinnostuneille. Keski-Suomen SOTE 
2020 -hankkeessa on tarkoitus jatkotyöskentelyssä hyödyntää Lean-menetelmiä. 
Koulutuksen ohjelma -linkki. Ilmoittautuminen 18.5.2015 mennessä: 
https://www.lyyti.in/Leankoulutus_6502.  

 

9. Seuraavat kokousajat 
 

Alatyöryhmät kokoontuvat omassa tahdissa ja sopivat ajat itse.  

Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmän seuraavat kokoukset pidetään  

 ma 7.9. klo 13 

 ma 5.10. klo 13 

Paikkana Kosken kokoustila MAT 100 Matarankadulla 

 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.10 

 

 

Muistion kirjasi Sivi Talvensola 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=12710049&name=DLFE-34518.pdf
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1907260#fi
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin944945&SID=aafd8a3b-fba8-4e5c-90d8-1b0cccb05e53&dy=507275390
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=12710049&name=DLFE-34519.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75177_Lean_koulutus.pdf
https://www.lyyti.in/Leankoulutus_6502

