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KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA  

 

VISIO 
 

”Keski-Suomi: Yhdessä uutta kohti” 
 
Visio kuvastaa koko Keski-Suomen yhteistä tahtotilaa rakentaa tulevaisuudesta sellainen, että kaikilla 
maakunnan asukkailla on hyvä elää Keski-Suomessa.  
 
Vammaiset ihmiset ovat tasa-arvoisia kansalaisia, joilla on yhtäläiset ihmisoikeudet.  
 
MISSIO 

”Vammainen henkilö on aktiivinen toimija omien voimavarojensa mukaan. 
Riittävällä tuella mahdollistetaan omannäköinen arki elämänkaaren eri vaiheissa.”  

Vammaispolitiikan tulee mahdollistaa vammaisten ihmisten hyvä elämä ja arki. Hyvä elämä ja arki ovat 
asioita, joita ei voi määritellä ulkoapäin, vaan jokainen ihminen ja perhe määrittelevät ne itse. 
Palvelujärjestelmä ei voi määritellä hyvän elämän rajoja.  

Vammaiset ihmiset tulee kohdata yksilöinä. Hyvään elämään kuuluu mahdollisuus tehdä itse tai tuetusti 
omaa elämäänsä koskevat valinnat. Vammaisille ihmisille tulee mahdollistaa toimijuus omassa elämässään. 
Vammaisia ihmisiä, myös vammaisia lapsia, tulee kuulla ja kuunnella heidän elämäänsä vaikuttavia 
päätöksiä tehtäessä.   

Ihmisten hyvinvointi syntyy ensisijaisesti omissa yhteisöissä, julkisen tukiverkoston ulkopuolella. 
Vammaisilla ihmisillä tulee olla mahdollisuus elää osana perhettään ja yhteisöään. Epävirallisissa 
verkostoissa, yhteisöissä, kansalaisyhteiskunnassa, yhdistyksissä ja järjestöissä on valtavasti voimavaroja, 
joille on annettava arvoa. 

Hyvän arjen tulisi olla muutakin kuin päivästä toiseen selviytymistä. Vammaisella ihmisellä on oikeus saada 
tukea, jotta hän voi elää elämäänsä tasavertaisesti muiden kanssa. Tuen tavoitteena on mahdollistaa 
vammaisen ihmisen ja hänen perheensä sujuva arki. Ihmisen ja hänen perheensä tarpeista, voimavaroista 
ja ympäristöstä riippuu, minkälaista tukea hän tarvitsee arkensa sujuvuuteen. Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tarkoitus on tuottaa asiakkaalle arkihyötyä. 

Tuen kokonaisuus tulee rakentaa vammaisen ihmisen omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta sekä 
huomioiden jokaisen omat voimavarat. Vammaisen ihmisen oma toimintakyky sekä hänen 
läheisverkostonsa ja muiden epävirallisten verkostojen resurssit tulee tunnistaa ja tunnustaa osaksi tuen 
kokonaisuutta.  
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Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät yksin riitä turvaamaan vammaisten kuntalaisten hyvää arkea ja elämää. 
Vammaisten ihmisten toimintamahdollisuuksien turvaaminen vaatii kaikkien hallinnonalojen panostusta. 
Kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sosiaali- ja terveyspalveluita laajempi asia. 

ARVOT 

Osallisuus 

Osallisuus syntyy siitä, että on mahdollista toimia osana omaa lähiyhteisöä ja yhteiskuntaa. Osallisuuteen 
sisältyy esimerkiksi mahdollisuus opiskella, työskennellä ja harrastaa.  Vammaisilla kansalaisilla tulee olla 
mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja osallistua esimerkiksi vammaispalveluiden kehittämiseen ja 
niitä koskevaan päätöksentekoon.  

Yhdenvertaisuus 

Henkilöille, joilla on vamma, tulee turvata yhdenvertaiset mahdollisuudet elämässä vammasta huolimatta. 
Yhdenvertaisuuden esteitä on aktiivisesti poistettava.   

Itsemääräämisoikeus 

Jokaisella ihmisellä on oikeus tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja. Tähän liittyy sekä vapaus että 
vastuu päättää elämäänsä koskevista asioista huomioiden elämän eri vaiheet. Itsemääräämisoikeutta on 
tarvittaessa tuettava. 

Oikeus tulla kohdelluksi kokonaisvaltaisesti  

Vammainen ihminen tulee aina nähdä yksilönä. Ihmisen elämänhistoria ja -kulttuuri, elinympäristö ja hänen 
läheisverkostonsa on huomioitava hänen elämäänsä vaikuttavia päätöksiä tehtäessä. Ihmisen elämää ei 
myöskään voi järjestää osiin palvelujärjestelmän rakenteiden mukaan.  

Lain mukaiset ja välttämättömät palvelut 

Yhteiskunnan on turvattava kaikille kansalaisille lainsäädännön mukaiset elämisen mahdollisuudet. 
Palveluilla on huolehdittava siitä, ettei kukaan jää kokonaan vaille välttämätöntä tukea. 
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STRATEGIA 

Seuraavia näkökulmia tulee tarkastella sekä lapsen että aikuisen näkökulmasta. 

Kuva 1. Lähipalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden suhde kuntalaisen arjessa 

ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

SOTE Lähipalvelut

Seudulliset SOTE palvelut

SOTE 

erityispalvelut + 

ERVA 

….JOTTA TOTUUS EI UNOHTUISI / alatyöryhmä 1 & 4, 
v.28.8.2015

Liikuntapalvelut

Liikenneyhteydet, 
kuljetuspalvelut

Laajakaista, tietoliikenne, 
ICT-tuki

Harrastusmahdollisuudet

Yhteisö

Kirjasto

Ensivaste

Poliisi

Kaavoitus, asuntotoimi,  
tonttipolitiikka, 
esteettömyyden 

edistäminen

Tilojen käytön 
mahdollistaminen 

kuntalaisille ja 
järjestöille 

Kulttuuripalvelut

Yhteispalvelupisteet

Maahanmuuttajapalvelut

Vapaa-aikapalvelut

Kauppa

Apteekki

Pankki Optikko
Yksilölliset 
asumisratkaisut

Varhaiskasvatus
Perusopetus

Järjestöt, vertaistuki

Kela

Seurakunnat

 

Kaikille soveltuva elinympäristö 

Koko yhteisen elinympäristömme tulee olla kaikkien kansalaisten osallisuutta ja toimijuutta mahdollistava. 
Esteetön elinympäristö mahdollistaa kaikkien ihmisten sujuvan osallistumisen tavanomaiseen elämiseen 
kuuluviin toimintoihin, kuten opiskeluun, työntekoon ja harrastamiseen.  

Esteettömyyden tulee olla kaikkea toimintaa läpileikkaava periaate. Fyysisen ympäristön esteettömyys 
tulee huomioida niin kaavoituksessa kuin rakentamisessa. Rakennetun ympäristön lisäksi esteettömyys 
merkitsee esimerkiksi erilaisten palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, tiedon ymmärrettävyyttä ja 
selkokielisyyttä sekä mahdollisuutta kommunikoida ja luoda sosiaalisia verkostoja itselleen sopivalla tavalla. 
Lisäksi esteetön yhteiskunta hyväksyy erilaisuuden myös asenteiden tasolla. 

Kaikkien kuntalaisten saavutettavissa olevat lähipalvelut koko maakunnassa (koulu, kauppa, julkinen 
liikenne jne.) mahdollistavat myös vammaisten ihmisten arjen sujumisen toimintarajoitteista huolimatta. 
Panostamalla peruspalveluiden saavutettavuuteen vähennämme ympäristön esteistä johtuvaa erityisen 
tuen tarvetta. Vaikeasti saavutettavat peruspalvelut aiheuttavat lisääntyvää erityispalveluiden tarvetta ja 
sitä myötä kasvavia kustannuksia.  
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Yhteiskunnan tulee tukea ja mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan, kolmannen sektorin kuten yhdistysten ja 
järjestöjen sekä seurakuntien toimintaa. Ihmisten hyvinvointi syntyy ensisijaisesti omissa yhteisöissä, 
julkisen tukiverkoston ulkopuolella. Vammaisilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus elää osana perhettään ja 
yhteisöään.  

 

Palveluneuvonta, palveluissa ohjautuminen ja palveluohjaus 

Vammaisalan järjestöt ja kolmannen sektorin toimijat ovat tärkeässä asemassa kohdennetussa 
palveluneuvonnassa. Eri toimijoiden välistä sujuvaa yhteistyötä tulee edelleen kehittää.  Asiakkaan 
ensimmäisenä kohtaava sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ohjaa asiakkaan oikeaan palveluun ja antaa 
tarvittavan palveluneuvonnan. Palveluneuvonta on tärkeä osa oikea-aikaisessa ohjautumisessa perus- ja 
erityispalveluihin.  

Lähipalveluissa tulee olla riittävästi vammaispalveluiden neuvonta-, ohjaus- ja arviointiosaamista. 
Palveluissa ohjautuminen tapahtuu palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Päätöksenteon tulee tapahtua 
mahdollisimman lähellä asiakasta, jotta henkilön oma elinympäristö, elämänhistoria ja voimavarat voidaan 
aidosti huomioida.  

Palveluohjaus on tukimuodoista yksilökohtaisin. Jokaisella vammaisella henkilöllä ja/tai hänen perheellään 
on mahdollisuus saada omatyöntekijä asiakkuuden ajaksi. Erityisesti monia eri palveluita käyttävien 
vammaisten henkilöiden kohdalla tarve omatyöntekijään korostuu. Omatyöntekijä voi olla asiakasta lähellä 
toimiva ammattilainen, joka tuntee asiakkaan.  

Palvelun keskiöön pitää nostaa asiakkaan toimintakyvyn seuranta ja arviointi, joka antaa tietoa palveluiden 
vaikuttavuudesta. Toimintakyvyn arviointi menetelmien tulee olla helppokäyttöisiä ja yhdenmukaisia 
maakunnan alueella. Tarvitaan myös uusia keinoja asiakkaiden kokemustiedon keräämiseen ja 
hyödyntämiseen sekä uusia tapoja, joilla asiakkaat ovat vahvemmin mukana palvelujen suunnittelussa ja 
kehittämisessä.  

 

Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut 

Vammaisella ihmisellä on tarvittaessa oikeus saada tarvitsemiaan, lainmukaisia sosiaali- ja 
terveyspalveluita. Ensisijaisesti vammaisen henkilön palvelut tulee järjestää osana yleisiä, kaikille 
tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluita. Kaikille kuntalaisille tarkoitettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden 
(esim. mielenterveys/psykiatria, suunterveys, päihdepalvelut) tulee olla myös vammaisten ihmisten 
käytettävissä. Yleisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ja saavutettavuus tulee turvata 
yhdenvertaisesti koko maakunnassa. 

Asiakkaan voimavarat, sosiaaliset verkostot ja elinympäristö tulee huomioida palveluiden suunnittelussa. 
Palveluiden kokonaisuuden tulee kunnioittaa vammaisen aikuisen tai lapsen yksilöllisiä tuen tarpeita. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää asiakkaan kuulemiseen ja hänen etunsa toteutumiseen. Jotta vammaisen 
ihmisen osallisuus ja itsemääräämisoikeus voivat toteutua, on tarvittaessa mahdollistettava tarvittava tuki 
tiedonsaantiin, vuorovaikutukseen ja kommunikointiin. 
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden painopisteen tulee olla aidosti asiakkaan lähellä peruspalveluissa. Palveluita 
tulee kehittää niin, että asiakkaan on mahdollista saada tarvitsemansa palvelut läheltä ja mahdollisuuksien 
mukaan samasta paikasta. Kotiin tuotavien palveluiden, jalkautuvien palveluiden sekä sähköisten 
palveluiden kehittämistä tulee edistää. 

Palveluiden yhteensovittamiseksi tulee pyrkiä yhteen, tarvittaessa monialaisesti tehtyyn asiakkaan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan. Suunnitelma on tehtävä yhdessä asiakkaan ja hänen läheisverkostonsa kanssa. 
Suunnitelman lähtökohtana tulee olla vammaisen ihmisen ja hänen läheistensä voimavarat. 

Asiakkaan palvelut tulee suunnitella, päättää ja järjestää kokonaisvaltaisesti lähellä asiakasta. Toimivat lähi- 
ja kuntoutuspalvelut ennaltaehkäisevät kalliimpien erityispalveluiden tarvetta. Moniammatillisuus 
asiakkaan asioiden selvittämisessä on lähtökohtaisesti tehokasta. Lähipalveluna osana palveluohjausta 
nopeasti päätettävissä oleva asia ei vaadi työryhmäkäsittelyjä ja tulisi huomioida palvelurakenteessa.  

 

Yksilölliset erityispalvelut 

Vammaisella ihmisellä on oikeus vammaisuuden perusteella järjestettäviin erityispalveluihin silloin, kun 
peruspalvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Palveluilla tulee tukea vammaisen henkilön arkea. 

Myös vammaisille suunnatut erityispalvelut tulee järjestää mahdollisuuksien mukaan lähipalveluina. Koska 
palveluiden on tarkoitus vastata asiakkaan arjen tarpeisiin omassa elinympäristössään, ei palveluita voi 
viedä kauas asiakkaasta. 

Peruspalveluiden tueksi tulee rakentaa maakunnallinen tukirakenne: erityisosaamisen yksikkö, jossa perus- 
ja erityispalveluita koordinoidaan ja josta lähipalveluiden olisi mahdollista saada tukea. Tuki voisi olla 
esimerkiksi konsultaatioapua ja tarvittaessa lähelle tuotavaa, jalkautuvaa tukea esim. työparin muodossa. 
Erityisosaamisen yksikön resurssilla voidaan järjestää vaativaa kuntoutusta jalkautuen olemassa oleviin 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköihin.  Näin palvelu säilyy lähellä asiakkaan arkea. 
Maakunnallisen erityisosaamisen yksikön toimintamallin tulee olla joustava ja kustannustehokas.   
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Kuva 2. Ehdotus malliksi maakunnan lähi- ja erityispalveluista 
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Kuva 3. Ehdotus malliksi SOTE lähi-, seudulliset ja erityispalvelut 

 

 



Vammaispalvelutyöryhmän esitys 
Peurunka III -seminaari 

 
27.10.2015 

 

Keski-Suomen vammaisstrategia 



Erityiset näkökulmat ja keskustellut käsitteet: 
Näkökulmat: 
y Lapset 
y Kokemusasiantuntijat 
y Tasa-arvoinen kansalaisuus 
y Yhtäläiset ihmisoikeudet 

 
 
 
 

Käsitteet: 
y Arkihyöty 
y Omatyöntekijä vrt. 
y Lähityöntekijä 
y Lähipalvelu vrt. peruspalvelu 

Samalla tasolla Sujuva reitti ja etenevä matka 



Työryhmän tavoite 
y Vammaispalvelujen kehittämisstrategiaa asiakasnäkökulmasta 

linjaava työryhmä. 
y  Millaista on vammaisen ihmisen hyvä elämä ja arki? 
y  Mitä vammainen ihminen tarvitsee vauvasta vanhuuteen?  

y Tavoite: Palvelurakenteen kehittämisstrategian luominen 
vauvasta vanhuuteen vammaisen ihmisen lähtökohdista 

Joustavat rakenteet 



Esitettävä strategialuonnos sisältää: 
y Maakunnan vammaispalveluiden  

y Vision 
y Mission 
y Arvot 
 
 



Esitettävä strategialuonnos sisältää: 
y Tulevaisuuden palvelurakenteen lähipalveluista keskitettyihin 

palveluihin: Mitkä palvelut lähellä? Mitä yhteisesti maakunnassa? Mitä 
valtakunnallisesti keskitettynä? 

y Tulevaisuuden palvelurakenteen peruspalveluista erityispalveluihin. 

 

Selkeä ja tyyni 
kokonaisuus 



VISIO 
Keski-Suomi: Yhdessä uutta kohti 

 
y Vammaiset tasa-arvoisina kansalaisina 
y Ihmisoikeusnäkökulma 
y Rakenteellinen ja asenteellinen esteettömyys 
 

Samalla laivalla 



MISSIO 
Vammainen henkilö on aktiivinen toimija omien voimavarojensa mukaan. 
Riittävällä tuella mahdollistetaan omannäköinen arki elämänkaaren eri 
vaiheissa. 
y Hyvä arki on sujuvaa, ei pelkkää selviytymistä 
y Toimijuus – itsemääräämisoikeus, subjektina oleminen 
y Voimavarat lähtökohtana tuen rakentamiselle 
y Riittävä tuki täydennetään tarvittavilla palveluilla, kun 

huomio on ensin kiinnitetty omiin voimavaroihin ja 
epävirallisiin verkostoihin. 

y Elämäntarina ja eletty historia on pohja uuden 
rakentamiselle. 

y Perhe ja muut lähiverkostot ovat tärkeä osa 
    ihmisen elämisen kulttuuria ja iso voimavara 

Katsotaan toisiimme ja samaan suuntaan, 
ei toistemme ohi 



ARVOT 
y Osallisuus (Aktiivinen toimija / olija) 
y Yhdenvertaisuus (Kansalaisuus) 
y Itsemääräämisoikeus (Päättäjä / subjekti) 
y Oikeus tulla kohdelluksi kokonaisvaltaisesti 
 (Koko elämä, historia, kulttuuri ja ympäristö) 
y Lain mukaiset ja riittävät palvelut 
 (Tasavertainen oikeus 
 lailla taattuun palveluiden 
 tasoon) 

Kaikki yhdessä, sulassa sovussa 



STRATEGIA 
y Kaikille soveltuva ympäristö, laajasti nähty esteettömyys 
y Toimivat sosiaali- ja terveysperuspalvelut 
y Yksilölliset erityispalvelut mahdollisuuksien mukaan lähellä 

asiakasta ja arkielämän ympäristöä 
= ei syntyisi muureja rakenteista ja palvelujärjestelmistä 

 

Samalla puolella 



Kaikille soveltuva ympäristö 
y Painopiste ja lähtökohta; kaikille kansalaisille sopiva 

elinympäristö, yhteiskunta ja peruspalvelut 
y Yhteiskunnan esteellisyys luo palvelutarpeita; vammaisten ja 

muiden erityistä tukea tarvitsevien tarpeet huomioiva 
yhteiskunta vähentää erityispalveluiden tarvetta 
 

Esteetön kuin järven 
selkä veneelle 



Toimivat sosiaali- ja terveysperuspalvelut 
y Vammaisten ihmisten palvelutarpeet liittyvät arjen 

sujumiseen vammasta huolimatta –  ARKIHYÖTY 
y Peruspalveluiden ensisijaisuus (SHL) - palveluiden tulee olla 

lähellä ja saavutettavissa työläästi vaatimatta tai etsimättä 
y Yksilöllisistä tarpeista lähtien suunniteltu palvelukokonaisuus; 

ei organisaation palvelutarjottimesta 
y Palveluohjaus: tiedotus ja neuvonta, palveluissa ohjautuminen 

ja yksilöllinen palveluohjaus 
y Omatyöntekijä asiakkuuden aikana 
y Lähityöntekijän / henkilön tuki 
y Yksi kokonaissuunnitelma tavoitteena  

 Sujuvat prosessit 



Yksilölliset erityispalvelut 
y Kun peruspalvelut eivät riitä 
y Maakunnallinen tukirakenne: konsultaatiota, työparityöskentelyä, 

koordinointia, jalkautuvaa tukea asiakkaille ja lähipalveluille 
y Joustava ja kustannustehokas toimintamalli 
y Erityiseen tuen tarpeeseen 
    vastaavat palvelut, 
    palvelupisteet ja toimintayksiköt 
y Vammaisen henkilön arjen 
    tukeminen 
 
 
 

Erityiset tilanteet ja haasteet 



KIITOS, TYÖ JATKUU 

Alati muuttuva toimintaympäristö 
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Työpaja 7. Vammaispalvelut: osallisuus ja yhteistyö  
 

Kommentteja strategiasta voi lähettää Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmän pj Mirva Vesimäelle 
mirva.vesimaki@aanekoski.fi tai työryhmän sihteeri Sivi Talvensolalle sivi.talvensola@koske.fi 

Aineisto käsitellään Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmässä. Työpajan pohjalta edelleenmuokattu 
strategia lähetetään marraskuussa 2015 maakunnan vammaisneuvostoille kommentoitavaksi.  Strategia 
esitellään tämän jälkeen Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ohjausryhmässä. 

 

1. Mitä huomioita strategiasta herää? Risut ja ruusut? 
 

- kokeiluluonne 
- Arkihyötyajattelu, sopivuus asiakkaalle 
- lyhytaikaistenkin tarpeiden huomiointi, kun tilan pysyvyydestä ei ole tietoa 
- jäsjetöjen rooli = yhteistyö, tasavertaisuus 

 
Ruusut 

- pääkohdat selkeät ja hyvin esitelty 
- strategiassa hyvää arkihyöty ja asiakkaan huomiointi 
- asiakaslähtöisyys, erilaisuus ja yksilöllisyys huomioitu 
- missio on loistava 
- lähdetään liikkeelle vammaisten ihmisten tarpeista, ei valmiina olevista palveluista 
- lähipalvelupainotteinen 
- maakunnallinen yhteistyö 

 
Risut 

- kehittämistä olisi siinä, miten muutosvaiheessa varmistetaan palvelut erityistapauksissa 
- Miten kilpailutus voidaan järjestää asiakaslähtöisesti, kuka määrittelee kilpailutuksen kriteerit? 
- toivotaan konkreettista esimerkkiä, miten muutos ”parempaan” tapahtuu ns. soveltamisohje 
- onko huomioitu yhteineväinen termistö sosiaali- ja terveyspalveluissa jatkossa 
- kovin suppea esittely 
- asiakkaan ääni jää ohueksi 
- kehitysvammapainotteinen, muut vammaisryhmät jäävät varjoon 

 

2. Mitä osaamista mielestänne tulee vahvistaa ja jalkauttaa nykyisiin maakunnallisiin lähi- ja 
erityispalveluihin?  

- vammaisten pitkäaikaishoitoa (lastenkin) voisi koordinoida 
- kuntoutusohjausta voisi ulottaa suuremmalle alalle 
- Äänekosken malli + lapsiperheiden kotipalvelu hyvää, arjen tuki 
- koti- tai lähellä tapahtuvaa kuntoutusta 
- vammaisten lasten kuntoutusjaksopaikat puuttuu Keski-Suomesta 
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- kehitysvamma + käytöshäiriö/psyykkinen sairaus, ei löydy hoitopaikkaa tai riittävää tukea / 
ohjausta 

- tarve kotiin annettavalle perhehoidolle 
- Pitäisi luoda yhteinen kieli 
- Hyvien käytäntöjen / huonojen käytäntöjen jakaminen ”arkisto” 
- itsemääräämisen oikeus 
- työskentelymenetelmiä 
- kommunikaatiomenetelmiä 
- vammaisen ihmisen äänen kuuleminen päättäjien keskuudessa ja eri foorumeissa 
- haastavien asiakkaiden kuntoutuspalvelut paikallisesti mahd. lähellä 
- tiedotus -> perheille 
- kuntoutusohjausmalli, vrt. Äänekoski, käyttöön laajemmin ”arjen ohjaaja” 
- perheisiin annettava apu 

3. Mitä sellaista osaamista Keski-Suomessa jo on, mitä voidaan mielestänne tuottaa 
valtakunnallisenakin erityispalveluna? 

- laitosten alasajo esimerkkinä 
- hoitamiskeskeisyydestä ohjaamiseen siirtyminen 
- perhehoidon koordinointi 
- aistivammaosaamista on esim. Valteri-koulut, yliopisto 
- Äänekosken mallia voitaisiin kehittää. Resurssia lisää. Moniammatillinen ryhmä -> kaikki tekee 

kaikkea 
- Pitäisi selvittää mikä kunnassa ja ulkopaikkakunnassa on jo kokeiltu ja kehitetty ja OTTAA 

KÄYTTÖÖN 
- erityiskoulut (Valteri) 
- perhehoitoidea 
- palveluohjausmalleja 
- inkluusio lasten päivähoidossa ja koulussa 
- laitoshoidon hajauttaminen -> Kehas-ohjelman toteutus 
- pienten kuntien toimintatapa -> kokonaisuus yhden käsissä -> asiakas saa palvelut yhdeltä 

”luukulta” 
 

4.1 Kenen mielestänne tulisi lähteä kokoamaan erityisosaamisen suunnittelua?   
- Koske olisi hyvä kokoamaan toimijoita 
- Asianosaiset ja omaiset 
- STM, THL? 
- työryhmä kokoamaan erityisosaamisen palveluja -> mukaan käytännön työntekijöitä, tuntevat 

rajapinnat, sekä vastaavia, jotka päättävät palveluista 
- Koske voisi lähteä ja 2020-hanke 
- Mitä valtakunnallisesti tapahtuu, on merkittävää 
- Koske omassa roolissaan 

 
 

4.2 Miten tulisi organisoitua?  



Peurunka3-seminaari 
27.10.2015 

Työryhmätyöskentelyn koonti 

- Aiempien sote-projektissa mukanaolleiden olisi hyvä jatkaa, jotta osaaminen ei häviäisi 
 
 

4.3 Mistä saadaan resurssit strategisten tavoitteiden toteuttamiseen?  
- Nykyisillä resursseilla ja uusilla kohdentamisilla 
- Organisoimalla töitä uudelleen 

 
4.4 Miten voidaan vaikuttaa nykyistä paremmin kustannuksiin ja arvioida palveluiden 

vaikuttavuutta? 
- Vuoropuhelu järjestöjen kanssa 
- Yhdenmukaisuuden kasvamisen vuoksi voidaan tarkastella tarkemmin vaikuttavuutta 
- kustannuksiin vaikuttaisi työntekijän / tiimin vastuun-oikeuksien-päätösvallan jalkauttaminen 

(Koikkalainen) 

 

 

 



HENKILÖKOHTAINEN 
BUDJETOINTI 

Kristiina Korpirinne 



Henkilökohtainen budjetointi 

• Palvelujen järjestämistapa, jossa palvelujen 
käyttäjällä on entistä enemmän mahdollisuutta 
suunnitella ja valita oman elämänsä kannalta 
mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia palveluja 

• Tavoitteena lisätä edelleen palvelun käyttäjän 
itsemääräämisoikeutta ja 
vaikutusmahdollisuuksia palvelujen 
järjestämisessä 

• Palvelut asiakas- ei organisaatiolähtöisiä 



Henkilökohtainen budjetointi 

• Palvelun käyttäjälle muodostetaan hänen avun ja tuen 
tarpeen sekä palvelujen kustannusten pohjalta 
määritelty henkilökohtainen budjetti  

• Perustuu palvelun käyttäjän laatimaan 
tukisuunnitelmaan, joka sisältää hänen omat 
ajatuksensa ja toiveensa siitä 
– millaista elämää haluaa elää? 
– mitä tukea tarvitsee elääkseen haluamalla tavalla? 
– mitkä asiat elämässä ja palveluissa toimivat ja mitkä eivät? 
– mitä hän haluaa saavuttaa henkilökohtaisella budjetilla? 
– miten hän haluaa käyttää henkilökohtaisen budjettinsa? 



Henkilökohtainen budjetti 

• Budjetin suuruus määritellään niistä henkilön 
käyttämistä palveluista, joihin hän haluaa 
muutosta tai vaihtoehtoisesti niistä palveluista, 
joihin hän olisi avun tai tuen tarpeidensa 
perusteella oikeutettu  

• Suuruus maksimissaan se summa, mikä kuluisi 
palvelujen järjestämiseen perinteisellä tavalla -> 
ei lisää kustannuksia 

• Kokeiluja ollut mm. Helsingissä ja Tampereella, 
nyt käytössä mm. EKSOTESSA,  (Englanti, Hollanti) 
 



Henkilökohtainen budjetointi 

• Saarikan kokeilu 1.8.-31.12.2015 
• kokeilua ehdotettiin 10 asiakkaalle; suhtautuminen 

myönteistä kaikilla 
• 3 asiakasta mukana (1 kehitysvammainen, 2 vaikeasti 

vammautunutta) 
• edellytyksenä että henkilö pystyi tekemään 

tukisuunnitelman itse tai läheisten tuella 
• tukisuunnitelmat hyväksyi 3 hengen tiimi: palvelujohtaja 

vammaissosiaalityöntekijä ja vammaisten palveluohjaaja 
• tukisuunnitelmien muodot vaihtelivat 
• kaksi suunnitelmista oli toteutettavissa sellaisenaan, yhteen 

pyydettiin vielä tarkennuksia ennen hyväksymistä 



Henkilökohtainen budjetti 

Tukisuunnitelmien sisältö: 
- Toimintakeskuskäyntien vaihtaminen erityisryhmille 
tarkoitettuun musiikkikerhoon henkilökohtaisen avustajan 
avustuksella (osallistumismaksu+ hk-avun tuntien 
lisääminen) 
-Harrastuksiin myönnetty hk-apu 10 tuntia/kk-> vaihto 
viikonloppumatkan kustannuksiin  
-Yöpartion toisen käynnin poisjättäminen -> vaihto 
matkakustannuksiin (osa) terveyttä ja toimintakykyä 
ylläpitävään ulkomaanmatkaan + henkilökohtaisen avun 
tuntien käyttö joustavasti (pidempi tasoittumisjakso) 
 



Henkilökohtainen budjetointi 

• suunnitelmana jatkaa henkilökohtaista 
budjetointia myös ensi vuonna yhtenä palvelujen 
järjestämistapana 

• ei sovi kaikille, mutta joillekin oikein hyvin 
• sopii erityisesti asiakkaille, jotka kokevat etteivät 

nykyiset palvelut vastaa kaikilta osin tarpeeseen 
• voisi sopia myös muihin palveluihin (omaishoito, 

kotihoito?) 
• oma kokemus hyvä, uusi tapa toimia asiakkaan 

kanssa 



Henkilökohtainen budjetointi 

Haasteita:  

• lainsäädäntö ei vielä valmis, ohjelmat eivät 
vielä valmiita (kirjanpito ym.)  

• vaihtoehtoisten palvelujen löytyminen pienillä 
paikkakunnilla (mikä on todellinen 
valinnanmahdollisuus?) 

• muutokset asiakkaan tilanteessa – muutokset 
henkilökohtaisessa budjetissa 



Tähän tarvittaessa otsikko 

Vammaisten lasten perheiden  
arjen tuki 
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Vammaispalveluiden perhetyö 

• Vammaispalveluiden kuntoutusohjaajan 
toteuttama perhetyö on tarkoitettu 
vammaispalveluiden asiakasperheille. 

• Perhetyö/kuntoutusohjaus on 
suunnitelmallista, tavoitteellista ja 
määräaikaista työskentelyä. 

• Kohdennettu nyt erityishuoltona 
kehitysvammaisten lasten/nuorten perheille 
 



Vammaispalveluiden perhetyöstä 
sovitaan yhdessä 
• vammaispalveluiden 

palvelusuunnitelman yhteydessä 
arvioidaan yhdessä perheen ja 
lapsen/nuoren kanssa, mitä apua perhe 
tarvitsee ja miten perhetyötä 
toteutetaan. 

• Palvelusta tehdään yksilöpäätökset ja 
tarkemmista tavoitteista sovitaan 
tilannekohtaisesti 

 



Toteutus ja tavoite 
• Kuntoutusohjaus toteutetaan ensisijaisesti 

kotikäynteinä, joihin sisältyy asiakkaan 
kanssa toimimista, keskustelua, yhdessä 
tekemistä sekä ohjausta ja neuvontaa 
vammaisuuteen liittyvissä asioissa.  

• Tavoitteena on tukea perheen arjessa 
selviytymistä ja jaksamista.  

• Kuntoutusohjaaja on asiakkaan ja perheen 
vammaispalveluiden yhteyshenkilö ja ShL:n 
mukainen omatyöntekijä asiakkaalle ellei 
muusta ole sovittu. 



Kehitysvammaisen henkilön 
kuntoutuksen koordinointi 

• Kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä eri 
verkostojen kanssa: 
– perhe, päiväkodit, koulut, terapeutit, lapsi 

perheiden kotihoito, terveydenhuolto. 
• Koordinoi kehitysvammaisen 

kuntoutussuunnittelua yhteistyössä 
asiakkaan, perheen, päivähoidon, 
opetustoimen, terveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon toimijoiden kanssa.  
 



Äänekosken kaupungin 
kehitysvammaisten asiakkaiden 
kuntoutusohjaajat 
 
Lapsiperheet 
Kuntoutusohjaaja Mia Nykänen 
 
Nuoret ja aikuiset  
Kuntoutusohjaaja Anne Hakala  



Kiitos! 

 
Mirva Vesimäki 

Mielenterveys-, päihde- ja vammaispalveluiden 
palveluvastaava 

Arjen tuki  
Äänekosken kaupunki 
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Jyväskylän kaupungin henkilökohtaisen 
avun palveluohjaus ja neuvonta alkaen 
1.6.2012 

9.11.2015 Henkilökohtainen apu/palveluohjaus 
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 Palveluohjaaja Jaana Pekkola,  
 (15.10.2015 alkaen  sij. Mari Mäkelä), (Taru Aarnipelto) 
 Puhelinaika klo  9.00 - 13.00 
  
 Lisäksi henkilökohtaisessa avussa toimii kolme 

sosiaalityöntekijää ja viisi toimistosihteeriä 
 Käyntiosoite OIVA-keskus, Keljonkatu 26, A-talo 

 



 
3.4.1987/380 Laki vammaisuuden perusteella 

järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
 

8 c § (19.12.2008/981)  
Henkilökohtainen apu 
Vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista 
kotona ja kodin ulkopuolella 
1) päivittäisissä toimissa 
2) työssä ja opiskelussa 
3) harrastuksissa 
4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa 
5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 
 

 
 9.11.2015 Henkilökohtainen apu/palveluohjaus 
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Kuka saa henkilökohtaista apua?  
 

• Subjektiivinen oikeus vaikeavammaiselle 
henkilölle. 

• Auttaa häntä omien valintojen 
toteuttamisessa.  

• Pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, 
jonka vuoksi hän tarvitsee välttämättä ja 
toistuvasti toisen henkilön apua 
suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista 

 ja mm. asioinneista ja harrastuksista 

9.11.2015 Henkilökohtainen apu/palveluohjaus 
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8 d §Henkilökohtaisen avun järjestämistavat 
 

• Pääasiassa työnantajamallilla (Jyväskylässä), jolloin 
vaikeavammainen henkilö itse toimii työnantajana tai 
työnjohtajana. 

• Apuna esim. omaiset, avustajat, edunvalvonta tai 
tilitoimisto    

• Kunnan järjestämänä tai hankkimana apuna esim. 
kotihoidon palveluna tai ostettuna palveluna 
 
 

9.11.2015 Henkilökohtainen apu/palveluohjaus 
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Hakeminen 
• Haetaan hakemuksella (tai puhelinsoitto mm. lisätunnit) 
• Liitteeksi lääkärinlausunto ja mahdollisia muita 

selvityksiä  
 Myöntäminen 
• Sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin 
• Palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa 

tämän perheen tai hänen lähiverkoston kanssa 
Päätös 
• Perustuu palvelusuunnitelmaan  
• Tuntimäärä ja toteuttamistapa yksilöllisen harkinnan 

perusteella 
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Henkilökohtainen apu, työnjako 
Sosiaalityöntekijä: 
•  Tekee päätöksen mm. henkilökohtaisesta 

avusta, mahdollista haetuista lisätunneista 
Henkilökohtaisen avun palveluohjaus ja 
neuvonta: 
• Ohjaa henkilökohtaisen avun työnantajia 

työnantajan tehtävissä 
• Haastattelee avustajia ja välittää 

henkilökohtaisen avun työnantajille. 

9.11.2015 Henkilökohtainen apu/palveluohjaus 
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Työnjako jatkuu … 

Toimisto: 
• Ottaa vastaan HAV- työtuntilistat 
• Laskee korvaukset työnantajille, ym. 

henkilökohtaiseen apuun liittyvät toimistotyön 
tehtävät. 

• Ohjaa työantajia työnantajan tehtävissä mm. 
verohallinnolle tehtävät maksut ja ilmoitukset 
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Henkilökohtaisen avun 
palveluohjaus ja neuvonta: 

9.11.2015 Henkilökohtainen apu/palveluohjaus 
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• Asiakkaina kotona asuvat, asumisyksiköissä ja 

palveluasumisessa asuvat vaikeavammaiset 
asiakkaat. 
 

• Opastaa ja tukee vaikeavammaisia asiakkaita 
työnantajuuden aloittamisessa pääasiassa 
kotikäynnein ja puhelimitse. 
 

• Henkilökohtaisen avun yhteystiedot näkyvät 
asiakkaan päätöksessä tai palvelusuunnitelmassa. 

 
  
 

 



Henkilökohtaisen avun palveluohjaus ja 
neuvonta jatkuu … 

• Avustaa vaikeavammaisia työnantajia avustajan 
hankinnassa (Mol) mm. avustaminen avustajan 
haastatteluissa ja työsopimuksien teossa. 

• Ohjaus ja avustaminen verojen ja sotujen maksussa 
verohallinnolle, sekä kausi- ja vuosi-ilmoituksien 
teossa, (avustajan palkan maksussa)  
 

• Neuvonta ja opastus työaikasuunnittelussa 
 
• Tiedottamista ajankohtaisista asioista mm. yhteiset 

tapaamiset 
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Avustajat 
• Jyväskylän kaupungin kuntarekryn sivuilla avustajien 

jatkuva haku  
• Yhteistyö Jyväskylän TE-toimiston kanssa.  
 - Puhelinsoitto tai   MOL:n sivujen kautta avustajien 

haku.  
• Yhteyttä ottavien uusien avustajien  
   haastattelu ja välitys henkilökohtaisen avun  
työnantajille. 
•  Avustajien sijaisvälitys 
•   Avustajien ohjaus ja neuvonta. 
• Yhteiset tapaamiset 
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Yhteystiedot 

Yhteydenotto henkilökohtaisen avun palveluohjaukseen ja 
neuvontaan  
 
Puhelimitse (puhelinaika klo 9.00 – 13.00) p. 014 266 3906 
Tekstiviestillä p. 050 5111 468, 
 
Sähköpostilla henkilokohtainen.apu@jkl.fi tai etunimi.sukunimi@jkl.fi 

(ei tietosuojattu)  
Toimistokäynneillä 
Osoite: Keljonkatu 26, A-talo, Keljon Palvelukeskus 
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      Kiitos  



 
 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI      

Sosiaalipalvelut  
Vammaispalvelut/ henkilökohtaisen 29.10.2015 
avun palveluohjaus ja neuvonta 
     

 

 

 
 
OIVA-keskus, Keljonkatu 26, A-talo, 40600 Jyväskylä 
Puhelin:  Vaihde: 014 266 0000  
etunimi.sukunimi@jkl.fi  •  www.jyvaskyla.fi 

Hyvien käytäntöjen työpaja/ Vammaispalvelut: osallisuus ja yhteistyö 
 
 
JYVÄSKYLÄN HENKILÖKOHTAISEN AVUN TUKI 1.6.2012 ALKAEN 

 
Henkilökohtaisen avun keskuksen toiminta siirtyi Jyväskylän kaupungin tuottamaksi omaksi 
toiminnaksi 1.6.2012 (henkilökohtaisen avun toiminta alkoi HAVU-hankkeena 2009 ja jatkui 
hankkeen päätyttyä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoimana kesäkuul-
le 2012).  
 
Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaiselle henkilölle ja se perustuu 
lakiin (3.4.1987/380 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimis-
ta, 8 c § (19.12.2008/981). Mahdollistaa vaikeavammaisen henkilön toteuttamaan avustettu-
na omia valintojaan mm. päivittäisissä toimissa, opiskelussa, harrastuksissa ja sosiaalisten 
vuorovaikutusten ylläpitämisessä.   
 
Jyväskylän kaupungissa työskentelee henkilökohtaisen apuun liittyvissä tehtävissä palve-
luohjaaja, kolme sosiaalityöntekijää, ja viisi toimistosihteeriä.  
 
Sosiaalityöntekijän tehtävä: 

 
x Tekee päätöksen henkilökohtaisesta avusta ja mahdollisista lisätunneista. 

 
Toimistotyöntehtävät: 

 
x Ottaa vastaan HAV- työtuntilistat. 
x Laskee korvaukset työnantajille, ym. henkilökohtaiseen apuun liittyvät toimistotyön 

tehtävät. 
x Ohjaa työantajia työnantajan tehtävissä mm. verohallinnolle tehtävät maksut ja ilmoi-

tukset 
 
 
Palveluohjaajan työtehtävät:  
 
Henkilökohtaisen avun palveluohjauksessa, palveluohjaus, asiakkaan kuuleminen ja asiakas-
lähtöisyys on merkittävässä osassa. Asiakkaina ovat kotona asuvat, asumisyksiköissä ja pal-
veluasumisessa asuvat vaikeavammaiset asiakkaat. 
 
Työnantajat: 

x Opastaa ja tukee vaikeavammaisia asiakkaita työnantajuuden aloittamisessa pääasi-
assa kotikäynnein ja puhelimitse. 
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Sosiaalipalvelut  
Vammaispalvelut/ henkilökohtaisen 29.10.2015 
avun palveluohjaus ja neuvonta 
 

 
x Henkilökohtaisen avun yhteystiedot näkyvät asiakkaan päätöksessä tai palvelusuunni-

telmassa 
x Avustaa vaikeavammaisia työnantajia avustajan hankinnassa (esim.Mol) mm. avusta-

minen avustajan haastatteluissa ja työsopimuksien teossa. 
x Ohjaus ja avustaminen verojen ja sotujen maksussa verohallinnolle, sekä kausi- ja 

vuosi-ilmoituksien teossa, (avustajan palkan maksussa)  
x Neuvonta ja opastus työaikasuunnittelussa 
x Tiedottamista ajankohtaisista asioista mm. yhteiset tapaamiset 

 
 
Avustajat: 

 
x Jyväskylän kaupungin kuntarekryn sivuilla on jatkuva haku avustajille. 
x Yhteistyö Jyväskylän TE- toimiston kanssa. Avustajia haetaan henkilökohtaisen työn-

antajan pyynnöstä työvoiman Mol:n sivuilla tai puhelinsoitolla TE-toimistoon. Hake-
mukset välitetään henkilökohtaisen avun työnantajalle esikarsinnan jälkeen. 

x Uusien avustajien haastattelu ja välitys henkilökohtaisen avun työnantajille.  
x Avustajien sijaisvältys henkilökohtaisen avun työnantajille.  
x Avustajien ohjaus ja neuvonta 

 
 
Henkilökohtaisen avun palveluohjaus lähetti kyselyn henkilökohtaisen avun työnantajille lo-
kakuussa 2012 Jyväskylän kaupungin henkilökohtaisen avun toiminnan saatavuudesta ja 
laadusta, kun toiminta oli kestänyt noin puoli vuotta. Arviointi mitattiin asteikolla 1-5 (paras 
arvio). Kyselyn keskiarvoksi tuli 4,13. Korkein arvio saatiin palveluohjaajien työskentelystä 
4,31.  
 
Henkilökohtaisen avun toiminnan aikana henkilökohtaisen avun työnantajille tarkoitettu Info-
paketti on uusittu ja Jyväskylän kaupungin vammaispalvelujen verkkosivuille on lisätty tietoa 
henkilökohtaisesta avusta sekä työnantajatehtävissä tarvittavia lomakkeita on lisätty vam-
maispalveujen verkkosivuille tulostettavaksi ja käytettäväksi. 
 
 
 
Henkilökohtaisen avun palveluohjaus on saanut tytönantajilta hyvää palautetta. Avustajien 
löytyminen ja sijaisjärjestely on toiminut erittäin hyvin.  
 

  
 



Maakunnallinen vammaisten ja 
ikäihmisten perhehoidon koordinointi  
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Vammaispalvelut: osallisuus ja yhteistyö 

Merja Korpela 



Perhehoidon koordinointi 

• Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjohto on nähnyt 
maakunnallisen koordinoinnin tarpeellisena perhehoidon 
kehittämiseksi ja turvaamiseksi 
 

• Kaksi vuotisen (1.1.2015-31.12.2016 ) pilotin tavoitteena 
on perhehoidon lisääminen, toiminnan kehittäminen ja 
valmistautuminen uuteen SOTE-rakenteeseen 
 

• Pilotti perustuu Jyväskylän ja pilotissa mukana olevien 
kuntien väliseen sopimukseen koordinoinnista 

9.11.2015 



Koordinointi jatkuu 

• Pilotissa ovat mukana: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, 
Keuruu, Kinnula, Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Multia, 
Petäjävesi, Saarikka, Toivakka, Uurainen, Wiitaunioni, 
Äänekoski 
 

• Pilottia hallinnoin Jyväskylän kaupunki 
 

• Toimintaa ohjaamaan perustettiin maakunnallinen 
ohjausryhmä 
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Koordinaattorin tehtävät 

• Perhehoidosta tiedottaminen 
• Perhehoitoperheiden rekrytointi 
• Perhehoitajien ennakkovalmennus yhteistyössä kuntien kouluttajien 

kanssa 
• Perhehoitajarekisterin perustaminen, ylläpito ja päivittäminen 
• Perhehoitopaikkojen välitys, seuranta ja palvelusta tiedottaminen 

yhdessä kuntavastaavan kanssa 
• Perhehoitajan tuki ja sen kehittäminen 
• Perhehoidon seuranta ja sen arviointi 
• Kumppanuus- ja verkostoyhteistyö 
• Perhehoidon maakunnallinen kehittäminen 
• Perhehoitajien koulutuksen järjestäminen kuntien ja muiden 

yhteistyö kumppaneiden kanssa 
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Mitä pilotissa on tehty? 

 
• Perhehoidosta tiedottaminen: www-sivut, lehdistö, radio, 

oppilaitokset, tapahtumat 
• Infotilaisuuksia perhehoidosta pidetty 9 eri puolilla 

maakuntaa 
• Ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennus 9.9-

18.11.2015, KeVa-perhehoidon ennakkovalmennus 
alkaa tammikuussa 2015 

• Perhehoitajarekisteri perustettu ja tavattu maakunnan 
perhehoitajat  
 

9.11.2015 



Perhehoitopaikkojen välityksen prosessi 
 
 
 

 
Perhehoidon tarve  
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Mitä pilotissa on tehty? 

• Perhehoitajien hyvinvointiryhmä alkoi syyskuussa 
Jyväskylässä JAMK:in toteuttamana 

• Perhehoitajien työnohjaus käynnistyi työnohjaajaksi 
opiskelevien toimesta pohjoisessa Keski-Suomessa 

• Perustettu perhehoitajien kehittämistyöryhmä 
(työrukkanen) 

• Kunta käynnit tehty pilotissa mukana oleviin kuntiin 
• Maakunnallinen perhehoidon toimintaohje työstetty  
    maakunnassa yhteinen näkemys siitä miten toteutetaan  
    vammaisten ja ikäihmisten perhehoitoa. 
 
 

 
 



Jatkuu 

 
• Maakunnallista perhehoidon lomakkeistoa työstetään 

 
• Yhteistyö eri toimijoiden kanssa tärkeää! 

 
• Perhehoidon koordinaattori kunnan perhehoidon 

vastuutyöntekijän työparina tarvittaessa 
 
• Perhehoitajan tukena tarvittaessa 

 
 

9.11.2015 



Perhehoidon organisoituminen  

ohjausryhmä 

Kunta  

Perhehoidon 
koordinointi  

Perhehoitaja 



Kiitos mielenkiinnostanne! 
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Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke 
& 

yhteistyö THL:n kanssa 

Eija Luoto, projektipäällikkö, THL 
 



SoTe-uudistuksessa 
hallinnon ja palvelujen 

vertikaalinen ja horisontaalinen 
integraatio ovat keskeisiä kysymyksiä! 

 
THL:n tehtävänä on tarjota 

tukea ja tietoa, 
joka perustuu asiantuntijuuteen ja on 

selkeää ja tiivistettyä. 
• STM: uudistusta palvelevia esimerkkejä integraatiosta 

kerätään ja hyödynnetään sote-uudistuksessa 
• Kaste-ohjelman integraatioon liittyviä tuloksia hyödynnetään 

29.10.2015 Perunka 3 -seminaari 



Yhteistyön hyödyt 
palveluntuottajille ja ammattilaisille: 

• osaksi v. 2016 tehtävää Innokylän innovaatiokatsausta  
• tukea Innokylässä sekä näkyvyyttä omalle kehittämistyölle 
• vertailukelpoista tietoa SoTe-alan palveluntuottajille 

palvelujen kehittämiseksi asiakaslähtöisemmiksi 
• yhteistyö säästää palvelutuottajien omia resursseja 
• mahdollisuus oppia ja ottaa mallia muilta SoTe-alan toimijoilta 

 

29.10.2015 Perunka 3 -seminaari 

Hyödyt kansallisella tasolla: 
 

• tuottaa vertailukelpoista tietoa palvelujärjestelmän 
muutoksesta sekä palveluntuottajan että asiakkaan 
näkökulmasta  



Kiitos mielenkiinnosta! 

29.10.2015 Perunka 3 -seminaari 

SoTe uudistuksen tuki: integraatio 
Anneli Milen anneli.milen@thl.fi 

 
Integraatio & Kaste-ohjelman koordinaatio 

Pasi Pohjola pasi.pohjola@thl.fi 
 

Eija Luoto eija.luoto@thl.fi 
 


