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KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ 

 
Aika Ma 15.2.2016 klo 13–15.30 
Paikka Kokoustila 100, 1. krs, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, Jyväskylä 
Kutsutut  

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

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 
- 

Haaki, Raili johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus - 
Hakulinen, Päivi peruspalvelujohtaja, Joutsan kunta - 
Hanhikoski, Emmi johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki - 
Heikkilä, Marja hankepäällikkö, Keski-Suomen SOTE 2020 x 
Hokkanen, Rauno puheenjohtaja, Jyväskylän vammaisneuvosto x 
Hänninen, Sanna sosiaalityöntekijä, Hankasalmen kunta x 
Johnson, Heidi vammaispalvelujen ohjaaja, Muuramen kunta x 
Junnilainen, Päivi vammaispalvelujen palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki - 
Kainulainen, Saila vammaispalvelujohtaja, Wiitaunioni - 
Kolomainen, Ulla apuvälinepalvelupäällikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - 
Lahtela, Riikka kuntoutusohjaaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 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 - 
Niinivirta, Mari kehittämiskoordinaattori, Vaalijalan kuntayhtymä x 
Ohvo, Eira sosiaalijohtaja, Konneveden kunta - 
Pasma, Erja vastaava fysioterapeutti, Äänekosken kaupunki - 
Pietiläinen, Anna omainen - 
Pihl, Anu 
varaj. Kauppinen, Eija 

perusturvajohtaja, Toivakan kunta 
vanhuspalvelujohtaja, Toivakan kunta 

- 
x 

Pihlainen, Leena sosiaalityöntekijä, Multian kunta  
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 
Simo, Pirkko kehitysvammahuollon vastaava ohjaaja, Joutsan kunta x 
Takala, Tuomo toimitusjohtaja, Palvelukoti Lounatuuli Oy x 
Tapiola-Harju, Marjut sosiaaliohjaaja, Petäjäveden kunta - 
Tienhaara, Hanna sosiaalityöntekijä, Laukaan kunta x 
Virtanen, Satu-Maria hallituksen jäsen, Kynnys ry, Jyväskylän toimikunta - 
Välimäki, Tuulikki kuntoutus- ja toiminnanohjaaja, 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 
lähipalvelut, seudulliset palvelut ja erityispalvelut ja ylipäätään huomioida integraation tuomat muu-
tokset. Työryhmän työskentely on osa Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen palvelurakenneuu-
distustyötä.  
 

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 
Puheenjohtaja oli estynyt osallistumasta kokoukseen ja varapuheenjohtaja avasi koko-
uksen. Koska myös varapuheenjohtaja joutui lähtemään kesken kokouksen, valittiin 
kokouksen loppuun viemistä varten kokouksen puheenjohtajaksi Rauno Hokkanen.  

2. Osallistujien toteaminen 
Todettiin osallistujat. Työryhmän jäsenten lisäksi kokoukseen osallistui Laukaan kun-
nassa harjoittelua suorittava sosiaalityön opiskelija Suvi Pynnönen. 

Sihteerin lisäys muistioon kokouksen jälkeen: Muutokset työryhmän kokoonpanossa 

 Anne Seppälän tilalle Jyväskylän kaupungista työryhmään osallistuu jatkossa Päivi Junnilai-
nen 

 Muuramen kunnan edustajaksi vaihtuu Heidi Johnson 

 Riikka Lahtela jatkaa työryhmässä KSSHP:n kehitysvammapoliklinikan edustajana 

 Leena Yksjärvi on ilmoittanut jäävänsä toistaiseksi pois työryhmän kokoonpanosta  
 

3. Edellisen kokouksen muistio 9.11.2015 
Hyväksyttiin muistio 

4. Keski-Suomen vammaisstrategia – vammaisneuvostojen kommentit  
Luonnosta esitykseksi Keski-Suomen vammaisstrategiaksi on työstetty vuoden 2015 aikana ensin ala-
työryhmissä kesällä 2016, Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmässä (5.10., 9.11.), pientyöryhmässä 
(14.10., 30.11.) ja se on ollut kommentoitavana Peurunka3-seminaarin 27.10. vammaispalvelu-
työpajassa. Tammikuussa 2016 esitysluonnos lähetettiin Keski-Suomen vammaisneuvostojen kommen-
toitavaksi. Kommentteja pyydettiin 8.2. mennessä. Vastauksia saatiin kuuden kunnan vammaisneuvos-
tolta. 

Jatketaan vammaisstrategian työstämistä vammaisneuvostojen kommenttien pohjalta (strategiaesitys ja 
määräaikaan lähetetyt kommentit kutsun liitteenä). Tavoitteena on, että luonnos esityksestä Keski-
Suomen vammaisstrategiaksi viedään Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ohjausryhmän käsittelyyn 
25.2.2016 kokoukseen. Ohjausryhmässä päätetään strategian jatkokäsittelystä. 

Työryhmällä oli kokouksessa käytössään seitsemän kunnan (Jämsä ja Kuhmoinen, Keu-
ruu, Kinnula, Viitasaari, Äänekoski, Jyväskylä) vammaisneuvoston kommentit.  

Kommentit käytiin yhteisesti keskustellen läpi ja niistä tehtiin seuraavia nostoja: 

- Kaaviot koettiin vaikeaselkoisina ja ne vaativat avaamista tekstiksi 

- Strategiassa korostettava hyvinvointinäkökulmaa sote-palveluja laajempana kokonai-
suutena, johon tarvitaan kunnan ja kansalaisyhteiskunnan panosta 
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- Strategian konkretisoinnin osalta todettiin, että sisältö on tarkoituksella laadittu yläta-
son tekstiksi. Konkretisointi tehdään kuntien omissa suunnitelmissa esim. tuomalla 
esiin, kuinka strategiaa sovelletaan erilaisissa tilanteissa, eri perheissä jne.  

- Oma-/vastuutyöntekijän merkitys korostuu yksinäisten kohdalla. Strategiassakin on 
hyvä huomioida epävirallisten verkostojen rakentamisen mahdollisuuksia ihmisille, 
joilla ei ole omaisia ja muuta turvaverkkoa apunaan. 

- Palvelujen esteettömyys ja saavutettavuus korostuivat: etäisyydet ja toimiva palvelulii-
kenne, sähköisten palvelujen käytettävyys, tietoliikenneyhteydet sekä tarvittava apu 
yhteyden käyttämiseen, erikoispalvelujen jalkautuminen ja liikkuvat palvelut yleensä 

- Lisätään strategiaan arviointisuunnitelman aikataulu kommenttien ehdotusten pohjalta 

- Pyritään huomioimaan aivoterveys, työ ja toimeentulo paremmin strategiassa 

Keskusteltiin strategialuonnoksen työstämisen etenemistavasta ja aikataulusta.  

Päätettiin jatkaa vammaisneuvostojen kommentointiaikaa kuukaudella 15.3. saakka. 

Tämän jälkeen strategiaa työstetään kommenttien pohjalta pienryhmässä ja vammaispal-
velutyöryhmässä. 

Asia on ilmoitusluontoisesti esillä Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen helmikuun oh-
jausryhmässä ja omana kohtanaan hankkeen seuraavassa ohjausryhmässä, jossa myös pää-
tetään jatkotoimista. 

5. STM:n Kärkihanke 3 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma – vammaisalan 
näkökulmia suunnitteluun  

Petri Oinonen Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeesta kertoo hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelmasta sekä Keski-Suomen suunnitelmista. 

Keskustellaan, miltä muutosohjelma ja suunnitelma näyttävät vammaisnäkökulmasta ja kuinka se tuli-
si suunnitelmassa parhaiten huomioitua. 

Petri Oinonen johdatti aiheeseen (diat liitteenä). Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjel-
masta löytyy tietoa osoitteesta: http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut.  

Hankkeessa työstetään parhaillaan lasten ja nuorten alueellista osaamis- ja tukikeskusta 
sekä perhekeskusmallia maakuntaan. THL kokoaa perhekeskusmallista käsikirjaa. 

Työryhmän kommentteja:  

- ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin panostaminen suunnitelmassa 
hyvää 

- vammaisuus ei saa automaattisesti tarkoittaa lapselle erityispalveluasiakkuutta vaan 
heille tulee ensisijaisesti olla tarjolla samat palvelut kuin vammattomille lapsille ja nuo-
rille 

- vaikeasti oireilevia lapsia hoidetaan tällä hetkellä maakunnan ulkopuolella. Kuinka eri-
tyispalvelut järjestyvät tarpeen ja tarkoituksen mukaisesti tulevaisuuden rakenteissa? 

Kommentteja voi toimittaa: petri.oinonen@jkl.fi   

http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
mailto:petri.oinonen@jkl.fi
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6. Muut asiat 
 

Tulevia tapahtumia:  

 Invalidiliitto kouluttaa: Ajankohtaista tietoa vammaisten ihmisten elämää 
koskettavista lainsäädännön muutoksista. Aika: la 5.3.2016 klo 11–15.30 
Paikka: Jyväskylän Paviljonki.  
Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen: www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus tai toimistosihteeri 
Tarja Lukjanoville p. 09 613191 

 Disability Policies and the impact of UNCRPD in the Nordic region.  
Aika: ke 9.3.2016 klo 9.30–17.00.  
Paikka: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mannerheimintie 166, Helsinki (aulapalvelu A-talossa) 
Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen: http://www.nordicwelfare.org/Events/Disability-
Policies-and-the-impact-of-UNCRPD-in-the-Nordic-region/ 

 Suomen vammaispoliittisen ohjelman, VAMPO 2010–2015 -
päätösseminaari Aika: to 10.3.2016 klo 9.30–16.30  

Paikka: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mannerheimintie 166, Helsinki (aulapalvelu A-talossa) 
Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen: https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl/tulevat/-
/tapahtumalistaus/view/1377121 

 Sosiaalialan asiantuntijapäivät 15.–16.3.2016, Jyväskylän Paviljonki.  
Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen: http://www.asiantuntijapaivat.fi/asiantuntijapaivat 

 

 

 Vammaispalveluista vastaavien ja sosiaalityöntekijöiden maakunnallinen 
työkokous 11.4. klo 13–15.30 

o Aiheideoita voi yhä lähettää sivi.talvensola@koske.fi 
 

7. Seuraavat kokousajat 
Seuraava kokous ma 11.4. klo 10–12 Kosken kokoustila 100, 1. krs, Matarankatu 4, Jy-
väskylä 

Pientyöryhmä kutsutaan koolle erikseen.  

 

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30 

 

 

Muistion kirjasi Sivi Talvensola 

http://www.invalidiliitto.fi/jarjestokoulutus
http://www.nordicwelfare.org/Events/Disability-Policies-and-the-impact-of-UNCRPD-in-the-Nordic-region/
http://www.nordicwelfare.org/Events/Disability-Policies-and-the-impact-of-UNCRPD-in-the-Nordic-region/
https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl/tulevat/-/tapahtumalistaus/view/1377121
https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl/tulevat/-/tapahtumalistaus/view/1377121
http://www.asiantuntijapaivat.fi/asiantuntijapaivat

