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KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ 

 
Aika Ma 11.4.2016 klo 10.45–12.00 
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 - 
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 - 
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  
- 

Puolitaival, Johanna omainen - 
Rauhamäki, Leena asumisyksikön esimies, Jämsän kaupunki - 
Saarinen, Marja-Leena toimitusjohtaja, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö - 
Simo, Pirkko kehitysvammahuollon vastaava ohjaaja, Joutsan kunta - 
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 
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 
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.  

Hyväksyttiin asialista 

2. Osallistujien toteaminen 
Todettiin osallistujat 

3. Edellisen kokouksen muistio 15.2.2016 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin muistio 

4. Keski-Suomen vammaisstrategia v. 3.3 
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. Kommentointiaikaa jatkettiin edellisessä vammaispalvelutyöryhmän kokouksessa 15.3.2016 
saakka.  Vastauksia saatiin yhdeksän kunnan vammaisneuvostolta. Kommenttien perusteella strategia-
esityksestä työstettiin versio 3.3 (liitteenä) tiistaina 29.3.16 kokoontuneessa työrukkasryhmässä. Työ-
rukkaseen osallistuivat Mirva Vesimäki, Päivi Paananen, Aila Pikkarainen, Satu-Maria Virtanen, 
Marja Heikkilä, Päivi Junnilainen, Rauno Hokkanen, Leena Pihlainen, Tuire Lahtinen ja Sivi Tal-
vensola.  

Käydään versio 3.3 läpi työryhmässä ja päätetään lähettää se Keski-Suomen kuntien kommentoitavak-
si. Edellisen kokouksen tiedosta poiketen Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ohjausryhmä ko-
koontuu seuraavan kerran syksyllä. Ohjausryhmässä päätetään strategian jatkokäsittelystä. 

Varapuheenjohtaja kävi lyhyesti läpi kommenttien perusteella strategiaesitysluonnokseen 
tehdyt muutokset.  

Versiossa ollut yliviivaus sivulla 5 oli jäänyt poistamatta -> korjataan. 

Pohdittiin kolmen palveluohjaaja-laatikon merkitystä Palveluohjaus-kuviossa. Päätettiin 
muokata kuviota siten, että otetaan ko. laatikot pois, jotta ne eivät aiheuta väärinkäsityksiä 
esim. ohjaajien määrästä. Strategiassa ei oteta henkilöresurssiin kantaa.  

Päätettiin lähettää strategiaesitys kuntien kommentoitavaksi esityksen mukaisesti. Kom-
menttipyyntö lähetetään Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen kautta. Vastauksia pyyde-
tään juhannukseen mennessä.  

Kuntien kommenttien jälkeen kutsutaan koolle työrukkasryhmä työstämään strategiaesi-
tystä eteenpäin, jonka jälkeen se käsitellään tässä työryhmässä syksyn ensimmäisessä ko-
kouksessa.  
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5. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke Kansa-koulun tietoisku 
1.4.2016 Keski-Suomen aluekoordinaattorina Kansa-koulu-hankkeessa aloittanut Riikka Rantanen 
esittäytyy ja kertoo hankkeen ajankohtaisasiat sekä etenemissuunnitelmista. 

Riikka Rantanen toimii 50 % aluekoordinaattorina päätehtävänään maakunnallisen kir-
jaamisvalmennuksen toteuttamiseen liittyvät tehtävät ja 50 % Kansa-koulu-hankkeen Jy-
väskylän kaupungin lastensuojelun palveluiden pilotin kehittäjäsosiaalityöntekijänä. Riikka 
työskentelee hankkeessa ainakin 30.9.2017 saakka. 

Kirjaamisvalmennuksen 1. vaiheeseen on haettu maakunnasta osallistujia. Osassa 
kuntia on vielä valmentaja hakusessa. Riikka on näihin sekä kirjaamisvalmennuskimppoi-
hin kiinnostuksensa ilmoittaneisiin kuntiin yhteydessä lähiaikoina.  

Syksyllä 2016 alkavan valmennuksen sisällöt täsmentyvät kevään aikana. Valmentajat kou-
luttavat omissa organisaatioissaan/yhteistyöorganisaatioissa muut työntekijät. Riikka on 
tässä valmentajien tukena.  

Terveisenä valmentajakoulutusta miettiville: älkää asettako rimaa liian korkealle. Kiinnos-
tus ja sitoutuminen valmennuksen läpivientiin omassa organisaatiossa riittää. 

Valmennus ei ole tietojärjestelmäsidonnainen.  

 

Ks. lisää hankkeesta http://www.socom.fi/kansa-koulu/  

Infodiat: http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2015/11/Kansa-
koulu_20151028_04.pdf  

 

6. Muut asiat 

 Keskusteluun nostettiin nykytilanne: mistä saadaan lääkäriapua kehitysvammaisen 
henkilön tilanteen muuttuessa äkillisesti, kun lääkäriä ei kehitysvammapoliklinikal-
la tällä hetkellä ole. Haku virkaan on meneillään. Todettiin, että kehitysvammai-
suuteen liittyvä erityisosaaminen on säilytettävä maakunnassa. Vaalijalassa on tar-
jolla palvelua myös Keski-Suomeen myös liikkuvana palveluna. Keskusteltiin, 
kuinka vammaislakien uudistus vaikuttaa vammaispalvelujen tulevaisuuteen. Esi-
merkkinä kehitysvammaisten tilannetta vaikeuttaneena asiana ovat nyt olleet 
eräässä kunnassa kuljetuspalvelut. Kehitysvammaisten erityispalvelujen järjestä-
mistä koskevaa asiaa ehdotettiin SOTE-johdon syksyn kokoukseen vietäväksi. 
Asiaa voisi valmistella tämän työryhmän seuraavassa kokouksessa. SOTE-ratkaisu 
määrittää omalta osaltaan tätä asiaa. 

 KEHAS-seurantaryhmän loppuraportti on julkaistu 1.4.2016. Linkki raporttiin: 
Laitoksesta yksilölliseen asumiseen: Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toi-
meenpanon arviointi ja tehostettavat toimet vuosille 2016–2020. Seurantaryhmän 
loppuraportti (STM:n raportteja ja muistioita 2016:17)  

 

 

http://www.socom.fi/kansa-koulu/
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2015/11/Kansa-koulu_20151028_04.pdf
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2015/11/Kansa-koulu_20151028_04.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3801-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3801-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3801-4
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7. Seuraavat kokousajat 
Maanantaina 29.8. klo 13–15.30 Koskessa, kokoustila 100 

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00 

 

 

 

Muistion kirjasi Sivi Talvensola 


