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KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUISTA VASTAAVIEN JA
SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKOKOUS
Aika

Ma 13.3.2017 klo 9–11

Paikka

Kokoustila 100, Koske, Matarankatu 4, Jyväskylä

Arasalo

Susanna

sosiaaliohjaaja

Laukaan kunta

Hallinen

Aila

palveluohjaaja

Keuruun kaupunki/vammaispalvelut

Heikkilä

Marja

johtaja

Koske

Hänninen

Sanna

johtava sosiaalityöntekijä

Hankasalmen kunta

Junnilainen

Päivi

palvelupäällikkö

Jyväskylän kaupunki/vammaispalvelut

Kainulainen

Saila

vammaispalvelujohtaja

Wiitaunioni

Korpirinne

Kristiina

vammaissosiaalityöntekijä

Perusturvaliikelaitos Saarikka

Kuusela

Päivi

sosiaalityöntekijä

Jämsän kaupungin vammaispalvelut

Lehtinen

Armi

vammaispalvelupäällikkö

Jämsän kaupunki

Lähteenmäki Tiina-Maija Sosiaalityöntekijä

Keuruun kaupunki/vammaispalvelut

Oranen

Heidi

Vammaispalveluohjaaja

Jämsän kaupunki

Vesimäki

Mirva

Palveluvastaava, mielenterveys,
päihde- ja vammaispalvelut

Äänekosken kaupunki

Talvensola

Sivi (siht.)

suunnittelija

Koske

Kuorelahti

Marianne

hankekoordinaattori

Koske, PROSOS

Työkokouksen tarkoituksena on käsitellä konkreettisia työhön liittyviä asioita
keskustellen, linjata yhteisiä toimintamalleja ja kehittää omia työtapojaan.
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1. Tervetuloa työkokoukseen ja työkokouksen puheenjohtajan valinta
Sivi Talvensola Koskesta toivotti osallistujat tervetulleeksi. Käytiin esittäytymiskierros.
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Valittiin työkokouksen puheenjohtajaksi Armi Lehtinen. Kosken suunnittelija toimi sihteerinä.
2. Keski-Suomen vammaispalvelujen palvelukuvaukset
Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen osana Sote-järjestämisen asiantuntijatyöryhmässä laaditaan parhaillaan palvelukuvauksia Keski-Suomessa tulevaisuudessa järjestettävistä palveluissa. Palvelukuvauksien määrittelyssä pohjana hyödynnetään Sitran
palvelupaketteja sekä THL:n palvelutehtäväluokitusta. Palvelukuvaukset tulevat jatkossa ohjaamaan, millaisia sote-palveluja Keski-Suomessa julkisin varoin tarjotaan ja
kuinka asukkaat pääsevät palvelujen piiriin. Yksi kuvattavista kokonaisuuksista on
vammaispalvelut. Alustavat kuvaukset tulisi tehdä kevään aikana.
Vammaispalvelujen palvelukuvauksien työstämiseen on järjestämistyöryhmästä nimetty
Simo Oksanen, Muuramen perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelujohtaja, Eira Ohvo,
Konneveden sosiaalijohtaja ja Ulla Kuittu, sosiaalipalveluiden palvelujohtaja, Jyväskylän
kaupunki. Järjestämistyöryhmän puheenjohtajana toimii Mikael Palola, Saarikan liikelaitosjohtaja. Asiantuntijatyöryhmän materiaaliin voi tutustua osoitteessa:
http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/jarjestaminen/
Koskelta on pyydetty tukea palvelukuvausten laadintaan ja kokoamaan asiantuntijaverkostoja työstämään kuvauksia.
Simo Oksanen kävi kertomassa työskentelyn etenemisestä Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmässä 20.2.2017. Vammaispalvelujen palvelukuvausten valmistelua on tehty
pääasiassa Muuramen kunnassa ja pyydetty valmisteluapua Vaalijalasta. Jyväskylässä
on myös työstetty vammaispalvelujen kuvauksia, samoin Joutsassa. Kyse on sen mittaluokan uudistuksessa, että kaikkien osallistumista asiaan tarvitaan. Tässä vaiheessa keskitytään palvelujen sisältöjen kuvaamiseen – asukkaan näkökulmaa unohtamatta. Sotepalvelujen järjestämisen asiantuntijaryhmä käsittelee vammaispalvelujen palvelukuvauksia 23.3.2017 pidettävässä työpajassa. Väliaikaishallinnon tulisi aloittaa 1.7.2017,
jossa varsinaisesti laaditaan palvelulupaukset ja palvelukuvaukset kevään valmistelun
pohjalta.
Palvelukuvaustyöskentelyyn liittyvä materiaali:
 Keski-Suomen palvelukuvauksiin laadittu excel-taulukko (liitteenä)
 Sote-tiedosta tekoihin: http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4sarja/Selvityksia113.pdf
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 Sitran Palvelupaketti-käsikirjan 30.1.2017 julkaistu uusi versio:
https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Palvelupakettikasikirja.pdf
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 THL:n määräys sosiaalihuollon palvelutehtävistä (7 kpl):
http://www.thl.fi/attachments/tiedonhallinta/Maarays_1_2016_sosiaalihuolto
.pdf
 Esitys Keski-Suomen vammaisstrategiaksi, "Keski-Suomi:Yhdessä kohti uutta",
versio 3.4 (pdf)
Vammaispalvelutyöryhmässä sovittiin, että palvelukuvausten työstämistä jatketaan tässä
työkokouksessa kommentoimalla jo laadittuja, keskeneräisiä kuvauksia.
Keskustelua
Päivi Junnilainen kertoi tämänhetkisestä koonnista. Perjantaina lähetettiin
ilmoittautuneille tiedoksi Jyväskylän, Muuramen ja Vaalijalan yhteisesti koostama vammaispalvelujen palvelukuvaustaulukko. Sote-järjestämisasiantuntijaryhmän vammaisten palvelukuvausten laadintaan nimetyt henkilöt
ovat omalta osaltaan kommentoineet taulukkoa ja evästykseksi tuli seuraavanlaista pohdintaa jatkotyöstöä varten:
- tarvitaanko sosiaalityön palvelukuvauksiin erikseen palvelutarpeen arvioinnit ja päätökset? Hehän saattavat niitä käytännössä tehdä, riippuen tulevasta toimintamallista, mutta ovat tässä esityksessä kahteen kertaan?
- kuvaukset ovat jossakin määrin eritasoisia, osassa on määritelty palveluntuottamista aika yksityiskohtaisesti. Mahdollisella yksityisellä palveluntuottajalla esimerkiksi voi olla hyvinkin erilainen toimintamalli.
- eilisessä sote-palveluiden järjestämisen asiantuntijaryhmässä oli keskusteltu siitä, että palvelut kuvattaisiin siten kuin omaa tuotantoa ei
olisikaan. Lisäksi paljon palveluita käyttävät asiakkaat on huomioitava
joka paketissa.
- laajemmin todettiin prosessissa olevan jonkin verran kehittämisen varaa, jos vaan lainsäädäntö sen mahdollistaa. Asiakkaalle tehdään aika
monta suunnitelmaa pelkästään vammaispalveluihin liittyen, puhumattakaan muista palveluista.
Käytiin taulukkoa läpi kohta kohdalta ja muokattiin sitä keskustelun perusteella.
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Koska taulukkoa ei ehditty käymään kokonaisuudessaan läpi kokouksen aikana, sovittiin jatkotyöstämisestä seuraavaa:
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 Jyväskylän kaupunki työstää taulukkoa eteenpäin 15.3. siitä, mihin jäätiin (rivi 20) ja lähettää tämän jälkeen taulukon Kosken kautta muille
kommentoitavaksi.
 Tämän jälkeen kukin työstää taulukkoa omalta osaltaan eteenpäin ja
lähettää muokkaukset Siville perjantaihin mennessä.
 Koontia käydään läpi työrukkasessa ma 20.3. klo 13.30–15.30. Kosken pieni kokoustila 118, myös Skype-osallistuminen onnistuu.
 Sote-järjestämistyöryhmä käsittelee tämän jälkeen palvelukuvaustaulukkoa kokouksessaan 23.3.2017
3. Keski-Suomen vammaispalvelujen valmistelu väliaikaishallinnossa
Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmässä 20.2.2017 tuotiin muissa asioissa esiin seuraavaa: 17.2.2017 pidettiin Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmän kokous, jossa käsiteltiin 1.7.2017 voimaan astuvaa väliaikaishallintoa.
Väliaikaishallintoon siirtyy eri organisaatioista viranhaltijoita, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa hallinnosta ja toiminnasta. Vammaispalvelut on järjestetty KeskiSuomessa kuntapohjaisesti eikä varsinaista erityishuoltopiiriä ole. Maakuntajohtaja valtuutti Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmän pohtimaan vammaispalvelujen valmistelun organisointia ja henkilöitä.
Työryhmän kokouksessa 20.2. sovittiin, että asiaan palataan 13.3. Keski-Suomen
vammaispalveluista vastaavien työkokouksessa, jossa on hyvä edustus kuntien vammaistyön virkamiehistä.
Työryhmän muistiossa viitattu poliittisen ohjausryhmän 17.2. muistio ei ollut vielä saatavilla työkokouskutsun lähettämisen aikana: http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-jamuistiot/poliittinen-ohjausryhma/
Väliaikaishallinnon valmisteluaikataulusta, tehtävistä ja kokoonpanosta kertoo maakuntajohtaja Mattilan 17.2.17 esitys: http://www.ks2019.fi/wpcontent/uploads/2016/11/V%C3%A4liaikaishallinto_170217.pdf
Keskustellaan väliaikaishallinnon organisoinnista ja viranhaltijajäsenistä maakunnan
vammaispalvelujen näkökulmasta. Sovitaan etenemistavasta.
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Ajanpuutteen vuoksi siirrettiin asia seuraavaan kokoukseen maaliskuulle.
4. Muut asiat
Ei muita asioita
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5. Työkokouksen jatkosta sopiminen
Palvelukuvaustyörukkanen ma 20.3. klo 13.30–15.30, Kosken pieni kokoustila 118, 1. krs
Seuraava työkokous ke 29.3. klo 10–12, Kosken toimitilojen 2. kerroksen
kokoustila 202, Matarankatu 4. Aiheena vammaispalvelujen valmistelu väliaikaishallinnossa.
Skype-osallistuminen molempiin kokouksiin mahdollista.
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Muistion kirjasi:
Sivi Talvensola, suunnittelija, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
sivi.talvensola(a)koske.fi, 0400-904663
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