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KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ 

 
Aika Ma 9.11.2015 klo 13–15.30 
Paikka Kokoustila 100, 1. krs, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, Jyväskylä 
Kutsutut  

Vesimäki, Mirva pj. palveluvastaava, Äänekosken kaupunki x 
Paananen, Päivi vpj. kehitysvammahuollon johtaja, Uuraisten kunta x 
Ahlström, Marko  palvelukodin johtaja, Päivänsäteen Palvelukoti,  

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 
- 

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 - 
Juutila, Satu perhehoitaja, Laukaan kunta - 
Kainulainen, Saila vammaispalvelujohtaja, Wiitaunioni - 
Kolomainen, Ulla apuvälinepalvelupäällikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - 
Lahtela, Riikka vammaispalvelujen ohjaaja, Muuramen kunta - 
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 
Pasma, Erja vastaava fysioterapeutti, Äänekosken kaupunki - 
Pihl, Anu perusturvajohtaja, Toivakan kunta - 
Pietiläinen, Anna omainen - 
Pihlainen, Leena sosiaalityöntekijä, Multian kunta x 
Pikkarainen, Aila Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Monialainen kuntoutus, 

Keski-Suomen SOTE 2020  
x 

Puolitaival, Johanna omainen - 
Rauhamäki, Leena asumisyksikön esimies, Jämsän kaupunki - 
Saarinen, Marja-Leena toimitusjohtaja, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö x 
Seppälä, Anne vammaispalvelujen palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki - 
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 - 
Virtanen, Satu-Maria hallituksen jäsen, Kynnys ry, Jyväskylän toimikunta - 
Välimäki, Tuulikki kuntoutus- ja toiminnanohjaaja, Keuruun kaupunki x 
Yksjärvi, Leena päällikkö, Validia asuminen 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 ja asialistan hyväksyminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen.  

Asialista hyväksyttiin.   

2. Osallistujien toteaminen 
Käytiin esittelykierros 

Sihteerin lisäys: Muutokset ryhmän kokoonpanoon: Kaisu Peltonen ja Sari Antila ovat siir-
tyneet toisiin tehtäviin eivätkä osallistu jatkossa ryhmään. 

3. Edellisen kokouksen muistio 5.10.2015 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin muistio 

4. Keski-Suomen vammaisstrategia – luonnosversio 14.10.2015 
Keski-Suomen vammaisstrategialuonnosta on työstetty 5.10. Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmässä, 
14.10. pientyöryhmässä sekä se on ollut kommentoitavana Peurunka3-seminaarin 27.10. vammaispal-
velu-työpajassa. Työpajatyöskentelystä kootut kommentit ovat luettavissa Keski-Suomen SOTE 2020 -
hankkeen sivuilla osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi/sote2020 (suorat linkit työpajamateriaaleihin 
alla) 

 Koonti työpajasta (pdf)   

 Keski-Suomen vammaisstrategia luonnos (pdf) 
 

Jatketaan vammaisstrategian työstämistä Peurunka-työpajan kommenttien pohjalta. Tavoitteena on, että 
strategia lähetetään maakunnan vammaisneuvostojen kommentoitavaksi marraskuun 2015 aikana. 

Käytiin lyhyesti läpi Peurunka3-työpajan kommentit. Kommenttien ja luonnosversion 
pohjalta käydyssä keskustelussa esiin nostettiin tekstiinlisäystarpeina kaikkien vammaryh-
mien huomioiminen vahvemmin kirjattuna, vammaryhmien keskinäinen yhdenvertaisuus 
sekä ennakoiva eri alojen yhteistoiminta, jotta vammaispalvelut todella olisivat erityispal-
velu niissä tilanteissa, joissa ensisijaiset peruspalvelut eivät riitä. Alkuun tarvitaan johdan-
to, josta ilmenee työskentelyn tausta, siihen osallistuneet henkilöt sekä käsittelyn etene-
misvaiheet hankkeen aikana. Teksti vaatii myös käsitteiden yhtenäistämistä. Otsikko muu-
tetaan muotoon ”Esitys Keski-Suomen vammaisstrategiaksi”. Palveluohjaus-kohtaan lisä-
tään sitä työstäneen alatyöryhmän kuva sekä pyydetään palveluohjausalatyöryhmän koor-
dinaattorilta tekstiä kuvaa selventämään. Myös muut kuviot tulee avata tekstiksi.  

Keskusteltiin strategian eteenpäin viemisestä ja vaiheistuksesta. Työryhmä päätyi seuraa-
vaan vaiheistukseen:  

 Esitystä työstetään Peurungan ja tämän kokouksen perusteella. Ajankohdaksi tälle 
sovittiin ma 30.11. klo 14–16 Kosken kokoustila 118, 1. krs. Kaikki asiasta kiin-

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/78781_Tyopaja_7_Koonti.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/78782_Keski-Suomen_vammaisstrategia_luonnos.pdf
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nostuneet ovat tervetulleita mukaan. Mirva Vesimäki laittaa osallistujille keskuste-
lun perusteella laaditun pohjatekstin ennen kokousta.  

 Tämän jälkeen Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke lähettää esityksen maakunnan 
vammaisneuvostojen kommentoitavaksi. Kommentteja pyydetään tammikuun 
2016 loppuun mennessä. Perusteena ratkaisulle on, että strategiaan halutaan vah-
vemmin kokemusasiantuntija- ja järjestönäkökulmaa, jota ei koeta olleen riittävästi 
osallisena työskentelyssä tähän mennessä.  

 Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmä työstää esitystä edelleen vammaisneu-
vostojen kommenttien perusteella. Seuraava kokousaika ma 8.2. klo 13–15.30 
Koskessa, kokoustila 100, 1. krs  

 Esitys viedään Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ohjausryhmän käsitte-
lyyn 25.2.2016 kokoukseen. Ohjausryhmä lähettää esityksen työryhmälle uudel-
leenvalmisteltavaksi tai lausuntakierrokselle kuntiin.  

Vastaavanlainen toimintamalli on käytössä hankkeen muissa työryhmissä, joissa valmistel-
laan maakunnan yhteisiä toimintamalleja ja suunnitelmia. Kunnat tekevät lopulta toteut-
tamista koskevat päätökset omissa toimielimissään.  

  

5. Vammaisten laitospalvelujen kasvavat kustannukset – mitä tehdä? 
Lokakuun lopussa tehtiin Keski-Suomen kunnille kysely, jossa selvitettiin kehitysvammahuollon laitos-
palvelujen käyttöä ja kustannuksia Keski-Suomen kunnissa ja kuntayhtymissä 2013–2015. Vastoin 
valtakunnallista tavoitetta Keski-Suomen laitoshoidon käyttömäärät ovat kasvaneet vuosina 2010–
2013. Yhtenä syynä laitoshoidon määrän kasvuun on esitetty, että tilastot eivät erittele laitoskuntoutus-
ta laitoshoidosta. Kyselyllä pyrittiin selvittämään tarkemmin laitospalvelujen käyttöä määräaikaisen lai-
toskuntoutuksen ja pysyvän laitoshoidon/asumisen osalta. Mirva Vesimäki kertoo kyselyn vastauksista 
ja terveiset sote-johdon työkokouksesta 28.10, jossa asia oli esillä.  

Keskustellaan ja pohditaan yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen. Yksi vaihtoehto on rakentaa eri-
tyisosaamisen yksikön ympärille hankesuunnitelma, jota tarjotaan osaksi Campus.fi-suunnitelmaa. 

Mirva Vesimäki kertoi kyselyn tämänhetkisistä tuloksista. Muutamilta kunnilta vastaukset 
vielä puuttuvat. Tulosten avulla päivitetään Kehas-suunnitelma. Siksi tulisi selvittää, miksi 
laitospalvelujen kustannukset ja käyttö ovat kasvaneet ja mitä tulisi tehdä asian ratkaisemi-
seksi. Todettiin, että asiaa voisi lähestyä asiakasprosessien tarkastelun kautta etsimällä 
kohdat, joissa on päädytty tekemään ratkaisu laitospalvelujen käyttämisestä ja tarkastella, 
olisiko niissä ollut muita vaihtoehtoisia toimintatapoja tai mitä olisi tarvittu laitossijoituk-
sen välttämiseen.  

Marja Heikkilä kertoi Campus.fi-hankkeesta, jossa keskitytään erityisesti osaamisen vah-
vistamiseen, moniammatillisuuteen ja monitieteisyyteen. Osana tätä kokonaisuutta voisi 
suunnitella maakunnallista yksikköä, jossa myös vammaisille lapsille olisi saatavissa vaativat 
palvelut, jotka tällä hetkellä puuttuvat. Toisin sanoen toimintaa ohjaavana lähtökohtana 
olisi ajatus ”vammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi”. Lasten ja perheiden erityispalveluita 
mietitään myös eräässä SOTE 2020 -hankkeen työryhmistä. Asian ratkaiseminen edellyt-
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tää joka tapauksessa monialaista työskentelyä, jotta vaativiin tuen tarpeisiin voidaan vasta-
ta.  

Keskusteltiin osaamisen vajeista. Esimerkiksi tällä hetkellä on liian vähän tarjolla osaamis-
ta mm. autismin kirjon ja haastavan käyttäytymisen pulmiin, kuntoutuskommunikaatiosta, 
neuropsykiatriasta. Toisaalta maakunnasta löytyy vahvaa perusosaamista, kunhan se vain 
osataan tunnistaa ja paikantaa.  

Etenemisestä sovittiin seuraavaa:  

Kysely täydennetään puuttuvilta osin. Sen pohjalta esitetään kunnille jatkokysymyksiä, jot-
ta Kehas-suunnitelma voidaan päivittää. Tuloksia hyödynnetään maakunnan jatkosuunni-
telmien taustatietona.  

 

6. Muut asiat 

 Uuraisten kunta on aloittanut Lounatuulen kanssa yhteistyön kehitysvammaisten 
kohtaamiseen liittyvän osaamisen kehittämisessä. Kokeilu toteutetaan vaihtamalla 
työntekijöitä kerran kuussa.  

 Kansa-koulu-hanke, valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeen-
pano, on alkanut elokuussa. Hanketta hallinnoin Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Socom. Hanke toteutetaan osaamiskeskusten ja kuntien yhteis-
työssä. Keski-Suomessa toiminta käynnistyy varsinaisesti ensi vuoden puolella. 
Keväällä on koulutus asiakasasiakirjalaissa. Ensi vuonna hankkeeseen haetaan osa-
aikaista työntekijää Keski-Suomeen tukemaan kuntia toimeenpanossa. Meneillään 
on pilottikuntien hakeminen. Elokuussa 2016 käynnistyy valmentajavalmennuk-
set, jotka kouluttavat oman alueen työntekijänsä uusiin asiakirjarakenteisiin. Han-
kesivut osoitteessa: http://www.socom.fi/kansa-koulu/  

7. Seuraavat kokousajat 
 

Ma 8.2. klo 13–15.30 Koskessa, kokoustila 100, 1. krs  

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.13 

 

 

Muistion kirjasi Sivi Talvensola 

http://www.socom.fi/kansa-koulu/

