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Valtakunnallinen Vammais-Kaste, alueellinen suunnitelma 
KESKI-SUOMI  
 

Hankkeessa ovat mukana alueen kunnat (veturina Jyväskylän kaupunki) ja Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri.  
 
Keskisuomalaista vammaispalvelujen toimintamallia on kehitetty tuloksekkaasti 
aikaisemmin useiden eri hankkeiden voimin. Hanketta on vuoden 2010 aikana valmisteltu 
mm. Keski-Suomen kehitysvammaisten asuminen ja siihen liittyvät palvelut työryhmässä. 
Työryhmä on toteuttanut kuntakyselyn ja on laatimassa strategiaa uuden asumis- ja 
palvelukonseptin toteuttamiseksi. Alueella jatketaan palveluiden kehittämistä vastaamaan 
kaikkien kuntalaisten tarpeita. Tämä periaate huomioi vammaiset ihmiset tasa-arvoisina 
kuntalaisina. Periaatteena on asukkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja 
yksilöllisten palvelukokonaisuuksien rakentaminen.  
 
Koska Keski-Suomessa viimeisen 20 vuoden ajan kehitetty palvelurakennetta siten, että 
kunnat ovat vähitellen ottaneet vastuun vammaisten ihmisten palveluiden järjestämisestä 
omalla kotipaikkakunnalla, on uudessa tilanteessa syytä kiinnittää huomio palvelurakenteen 
kokonaisuuteen. Palveluiden tulee toimia ensisijaisesti lähipalveluina mutta niiden tueksi 
tulee saada myös konsultatiivisia, kuntouttavia ja kriisipalveluita. Mm. näiden palveluiden 
organisointi Keski-Suomen maakunnassa tulee uuden hankkeen tehtäväksi. Tässä 
suunnittelutyössä keskeisiä toimijoita ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän 
kaupunki, koska Keski-Suomen maakunnallisen kehitysvammapoliklinikan käyttäjistä yli 90 
% on Jyväskylän kaupungin asukkaita. Kun Jyväskylän kaupunki on muuttamassa 
toimintatapaansa, joudutaan miettimään erityistason palvelun roolia, tehtäviä ja paikkaa 
maakunnassa.  
 
Keski-Suomessa hanke kohdistuu seuraaviin kokonaisuuksiin:  
 

1. Palvelurakennetyö, jonka tavoitteena on:  
 
1. Palveluiden kehittäminen vastaamaan kaikkien kuntalaisten tarpeita.  

2. Vammaistyön, neuvolan, päivähoidon, lääkärityön, lastensuojelun, psykologityön, 
koulu-toimen jne. koonti yhteiseen rakenteeseen kunnallisesti / seudullisesti / 
maakunnallisesti .  

3. Erityisosaamisen ja ”erityisen erityisen” osaamisen turvaaminen.  
 

Toimenpiteet:  
1. Kunnallisten / seudullisten moniammatillisten kehittämisryhmien perustaminen.  

2. (Perhe)palvelukeskusten kehittäminen ja perustaminen (lapset, nuoret ja nuoret 
aikuiset), esim. Jämsän malli  
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3. Yhteiset palveluprosessit erityistason kanssa (Kunnat/KSSHP/muut palveluntuottajat / 
valtakunnan tasolle keskitetyt palvelut).  

 
2. Osaamisen vahvistaminen, jonka tavoitteena:  
 
1. Vammaistyön ammattilaisten tuki lainsäädännön muutoksissa. Sosiaalihuollon 

lainsäädännön uudistus, vammaislakien yhdistyminen, vammaispoliittinen 
ohjelma,jne.  

 
Toimenpiteet:  
 
1. Uuden lainsäädännön ja modernin vammaiskäsityksen käyttöönotto.  

a.Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja yksilöllisten 
palvelukokonaisuuksien rakentaminen  

2. Luovat yksilölliset ratkaisut:  
a. Asiakkaan tuettu päätöksenteko  

b. Positiivinen riskinotto työskentelymallin hyödyntäminen  

c. Henkilökohtainen budjetointi (yhteistyö mm. Kehitysvammaisten palvelusäätiön 
hankkeen kanssa) 

d. Henkilökohtainen apu (yhteistyö Henkilökohtaisen avun keskuksen HAVU:n kanssa)  
 
 
Hankkeen toteutus 
 
Hankkeelle on tarkoitus palkata projektipäällikkö, joka vastaa Keski-Suomen osuuden 
toteutuksesta. Hän tekee yhteistyötä valtakunnallisen hankkeen kanssa. Valtakunnallisesta 
hankkeesta etsitään malleja mm. erityistason palveluiden ja valtakunnallisesti 
järjestettävien palveluiden organisointiin.  
 
Hankkeen toimijoina Keski-Suomessa ovat Keski-Suomen kunnat, Sairaanhoitopiiri, Keski-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö ja muut alan 
järjestöt.  
 
Hankkeen projektipäällikön toimipiste sijaitsee Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksessa. 


