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KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ 

 
Aika Ma 7.9.2015 klo 13–16.00 
Paikka Kokoustila 100, 1. krs, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, Jyväskylä 
Kutsutut  

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 johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki x 
Heikkilä, Marja hankepäällikkö, Keski-Suomen SOTE 2020 - 
Hokkanen, Rauno puheenjohtaja, Jyväskylän vammaisneuvosto - 
Hänninen, Sanna sosiaalityöntekijä, Hankasalmen kunta x 
Juutila, Satu perhehoitaja, Laukaan kunta x 
Kainulainen, Saila vammaispalvelujohtaja, Wiitaunioni x 
Kolomainen, Ulla apuvälinepalvelupäällikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri x 
Koukka, Anne-Mari asumispalvelujen johtaja, Laukaan kunta - 
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 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 x 
Pihl, Anu hankesuunnittelija, Keski-Suomen SOTE 2020 x 
Pietiläinen, Anna omainen - 
Pihlainen, Leena sosiaalityöntekijä, Multian kunta x 
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 x 
Takala, Tuomo toimitusjohtaja, Palvelukoti Lounatuuli Oy - 
Tapiola-Harju, Marjut sosiaaliohjaaja, Petäjäveden kunta x 
Tienhaara, Hanna sosiaalityöntekijä, Laukaan kunta x 
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 
Santala, Laura sosiaalityön opiskelija, Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 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 ja puheenjohtajan valinta 
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen.  

Heli Kantola on ilmoittanut siirtyneensä kesän aikana toisiin tehtäviin eikä ole enää käy-
tettävissä työryhmän puheenjohtajan tehtävässä. Valitaan työryhmälle uusi puheenjohtaja.  

Esitettiin ja kannatettiin puheenjohtajaksi Mirva Vesimäkeä ja hänet valittiin tehtävään.  

Varapuheenjohtajaksi valittiin Päivi Paananen. 

2. Osallistujien toteaminen  
Todettiin kokoukseen osallistujat ja käytiin läpi lyhyt esittelykierros.  

3. Edellisen kokouksen muistio 11.5.2015 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  

4. Alatyöryhmien tuotokset: nykytila ja eväät jatkotyöskentelyyn 
Viime kokouksessa perustettiin neljä alatyöryhmää työstämään maakunnallisten vammaispalvelujen 
keskeisiä kysymyksiä. Työryhmät ovat työskennelleet kesän aikana. Tavoitteena on viedä asia laajem-
paan keskusteluun Peurunka 3 -seminaarin workshopissa 27.10.2015.  

Käydään läpi työryhmien työskentelyn tämänhetkiset tuotokset. Kullekin työryhmälle on varattu pää-
kohtien esittelyyn aikaa noin 15 min.  

Keskustellaan esitysten pohjalta ja sovitetaan yhteen alatyöryhmien työtä hankkeen työskentelyn kanssa. 
Evästetään ryhmiä jatkotyöskentelyssä. 

Työryhmien esitykset liitteenä.  
 

1. Keski-Suomen vammaisstrategia  
koordinaattori Päivi Paananen, Uurainen 
 

Lähtökohtana strategiassa ovat olleet asiakkaan tarpeet ja arkinäkökulma, vaikka koke-
musasiantuntijoita ei työryhmään kuulunut.  

Keskustelun perusteella muutetaan strategiaa siten, että korostetaan strategiassa epäviralli-
sia yhteisöjä ja tuodaan ne osaksi strategian lähtökohtia. Yhteiskunnan palvelu ja tuki tul-
tava sellaisena, että lähiverkosto tai -yhteisö pystyy edelleen toimimaan ilman liian suurta 
kuormittumista. Järjestöt ja vapaaehtoiset ovat tärkeitä toimijoita yhteisöllisyyden muo-
dostamisessa. Strategian voimavaralähtöisyys nähtiin erittäin hyvänä lähtökohtana sillä ar-
ki ei tyhjene sote- tai muilla palveluilla vaan ne ovat yksi osa arjen kokonaisuutta. 
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Keskustelun yhteydessä tuotiin esiin, että Jyväskylässä on meneillään vammaispoliittisen 
suunnitelman päivittäminen. Käynnissä on webropol-kysely, jonka kautta haetaan tietoa 
vammaisten henkilöiden tämänhetkisistä palvelutarpeen vajeista ja kehittämiskohteista. 

 
2. Palveluohjauspolku vammaisen ihmisen elämän kulussa 

koordinaattori Anu Pihl, SOTE 2020 
 

Keskustelua herätti etenkin omatyöntekijän rooli palveluohjauksessa, omatyöntekijän roo-
li ylipäänsä suhteessa päätöksentekoon sekä päätöksenteon etäisyys asiakkaasta. Tuettu 
päätöksenteko tapahtuu vammaisen henkilön tilanteesta ja omasta palvelutarpeesta käsin 
arkisissa tilanteissa, viranhaltijapäätöksenteko voidaan toisaalta tehdä keskitetysti kauem-
panakin ihmisen arjesta. Tuen antaminen voi olla hankalaa, jos päätöksentekijä on samalla 
tuenantaja. Käytännön tuen antajana / tukihenkilönä voi olla myös ihmistä hoitava lähei-
nen, joka osallistuu päätöksentekoon. Asia vaatii jatkokäsittelyä ja yhteistä keskustelua.  

Todettiin, että terveydenhuolto on hyvä olla esillä ketjun alkupäässä, sillä usein asiat tule-
vat esiin sitä kautta (ei pelkästään KSKS). Muutetaan tältä osin kuviota.  

3. Vammaisten ihmisten palvelut yhteiskunnallisena investointina 
koordinaattori Mirva Vesimäki, Äänekoski 

Työryhmä suuntasi alkuperäistä tehtävänantoa vammaisen ihmisen ennaltaehkäisevän ja 
arkea tukevan toiminnan suuntaan ja lähti etsimään vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja te-
hokkuutta sitä kautta. Alkuperäinen tehtävänanto kohdistui erityisesti säästöpotentiaalin 
löytämiseen, jota työryhmä myös pohti. 

Omaohjaajan/kuntoutusohjaajan eteenpäin vievä rooli asiakkaan palvelukokonaisuudessa 
on yksi keskeinen näkökulma säästöpotentiaalin saamiseksi. Laki edellyttää, että kaikille 
erityisen tuen tarpeen asiakkaille on omatyöntekijä. Todettiin, että asia on yhteen sovitet-
tava palveluohjauksen kanssa.  

Säästöpotentiaalin löytämiseksi pitää selvittää, missä kohtaa järjestelmää on hukkaa ja 
päällekkäisyyttä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on monia päällekkäisiä prosesseja, joissa 
voisi resursseja säästää.  

Myös aistivammaisten henkilöiden asioita voidaan ratkaista hyvinkin pienillä satsauksilla. 

Kuntoutuksen kytkemisessä sote-palveluihin/arjen palveluihin on yksi suuri säästömah-
dollisuus. Kun kuntoutus saadaan tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti tukemaan ar-
jessa selviytymistä, voidaan tuottaa vaikuttavia palveluja niin ihmisen itsensä kuin järjes-
telmän näkökulmasta. Asiaa auttaisi myös kuntoutuksen käsitteen avaaminen. Maakun-
nassa on erilaisia kuntoutustyöryhmiä, joihin tarvittaisiin myös sosiaalihuollon edustusta. 
Kuntoutus on yksi SOTE 2020 -hankkeen kehittämisprosesseista, ja tämä työryhmä on 
yksi teemaa työstävistä ryhmistä.  

Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on osatyökykyisten työllistäminen ja vammaisten ih-
misten yritystoiminnan tukeminen. Tämän kokeiluun etsitään kuntapilotteja. Työryhmän 
näkökulma on, että vammaisten henkilöiden työtoiminta tulisi pääsääntöisesti järjestää 
samalla tavoin kuin muillekin ja yksilöllisesti räätälöiden ja tuoda vaikuttavuutta ja talou-
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dellista säästöä voisi yhtenäistämällä työtoimintapaikkojen ja niiden etsinnän prosesseja. 
Tästä on jo olemassa maakunnassa malleja.   

4. Vammaispalvelujen erityisosaamisen kokonaisuus 
koordinaattori Mirva Vesimäki, Äänekoski 

Vammaisten palvelujen kokonaisuus koostuu sekä paikallisista erityispalveluista että keski-
tetyistä, harvinaisemmista erityispalveluista. Lähtöajatuksena on, että erityispalvelut jalkau-
tuvat lähiyhteisöön omatyöntekijän tueksi asiakkaan luo. 

Jatkotyöskentely:  

 Koordinaattorit kutsuvat ryhmät tarpeen mukaan koolle ennen seuraavaa kokous-
ta.  

 Kaikkien työryhmien tuotokset kootaan osaksi strategiaa ja tehdään yhteinen pa-
peri. Ryhmien koordinaattorit huolehtivat koonnista yhteisesti.  

 Lähetetään yhdistetty strategiapaperi maakunnan vammaisneuvostoille kommen-
toitavaksi, jotta työskentelyyn saadaan mukaan myös kokemusasiantuntijoiden 
näkemys 

 Esitetään koonti Peurunka 3 -seminaarin workshopissa ja jatketaan työstämistä 
siellä käydyn käsittelyn pohjalta  

5. Peurunka 3 -seminaarin workshopin suunnittelu 
Marja Heikkilä kertoo workshopin järjestelyistä. Peurunka 3 -seminaarin aiheena ovat hyvät käytän-
nöt. Hyvien käytäntöjen lisäksi vammaispalvelujen osalta tilaisuudessa keskustelutetaan alatyöryhmien 
työskentelyn yhteistuloksena syntynyttä vammaispalvelujen maakunnallista kokonaisuutta. Workshop 
kestää 2 h, esityksiä yhteensä 3–4.  

Ideoidaan workshopin sisältöä. Mitä vammaispalvelujen hyviä käytäntöjä tilaisuudessa halutaan tuoda 
esiin? Mikä olisi työryhmän näkemyksen mukaan paras tapa toteuttaa workshop? 

Anu Pihl kertoi seminaarin sisällöistä. Aamupäivästä keskitytään valtakunnallisiin asioihin, 
iltapäivällä järjestetään eri teemoista kuusi workshopia, joista yksi käsittelee vammaisasioi-
ta. Seminaarin kantavana teemana ovat maakunnan hyvät käytännöt, joita toivotaan jaet-
tavaksi workshopeissa muille. Esitykset voivat olla myös muualta maasta tai ulkomailta.  

Keskustelun perusteella päädyttiin ehdottamaan seuraavaa:  

 Workshopin teemana osallisuus ja yhteistyö 

 Tavoitteena saada evästystä Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmässä tehdyn 
vammaisstrategian työstämiseen sekä löytää suuntaviivoja, miten hyvät käytännöt 
saadaan osaksi tulevaa sote-kokonaisuuden mallintamista. 

 Ohjelman rakenne: Alustukset + ryhmätyöt/keskustelu 

o Keski-Suomen vammaisstrategian esittely (Päivi Paananen) 

o Case-esimerkit omasta maakunnasta: 
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 Maakunnan palveluohjausmallien (Saarikka, Äänekoski) vammaispalve-
lujen näkökulmasta + Henkilökohtaisen avun palveluohjauksen tuen 
järjestäminen (Jyväskylä) 

 Henkilökohtaisen budjetoinnin malli (Saarikka) 

 Maakunnallinen yhteistyö:  

o Maakunnallinen vammaisten henkilöiden ja ikäihmisten perhe-
hoidon pilotointi 

o (Keski-Suomen vammaispalvelutyöntekijöiden maakunnallinen 
verkostoyhteistyö ?) 

o Ryhmätyöt: Mikä malleissa toimii ja mikä ei?  

 Vaikuttavuus? Osallisuus?  

 Järjestöjen merkitys? 

 

Ehdotettiin yhdeksi lähestymistavaksi näytelmää: Esitys asiakkaan näkökulmasta palvelu-
polulla kulkien (Anne-Mari Laulumaa johdattamaan matkalla?) 

Työryhmän sihteeri keskustelee ideoinnin pohjalta K-S SOTE 2020 -hankeväen kanssa 
workshopin toteuttamiseen liittyvistä asioista.  

 

6. Muut asiat 

 Sotember-kampanja 5.10.–3.11.2015 – Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 
osaaminen esille Keski-Suomessa! 

o Muistakaa ilmiantaa omat, pienetkin hyvät käytäntönne Sotember-
sivuilla osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/sotember  

 15.9.2015 Helsingissä järjestetään vammaispalvelujen erityispalveluja käsittelevä ti-
laisuus. Marraskuussa on tulossa vammaisten lasten palveluja käsittelevä työpaja. 

 11.10.2015 Pertti Kurikan nimipäivät Viitasaaren Areenalla. Lisätiedot Saila Kainu-
laiselta 

7.  Seuraavat kokousajat 
 

 Ma 5.10.2015 klo 13–15.30: Peurunka-seminaarin workshopin valmistelu 

 Ma 9.11.2015 klo 13–15.30: Peurunka-seminaarin jatkotyöt 

 

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/sotember

