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Keski-Suomen maakunnassa on kehitetty vammaispalveluita valtakunnalli-
sen sosiaalialan kehittämishankkeen rahoituksella vuosina 2003–2008. 
Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehit-
täminen hanke alkoi vuonna 2006 ja päättyi 2008.   

Keski-Suomen Vammaispalveluhankkeessa kehitettiin vammaispalveluiden 
tulkkipalveluita, palveluohjausta, henkilökohtainen avustaja järjestelmää, 
apuvälinepalveluita, kuljetuspalveluita sekä yhtenäisiä toimintaohjeita ja lo-
makkeita. Hankkeelle oli leimallista verkostoituminen maakunnan ja valta-
kunnan tasolla. Hankkeen toteuttamiseen osallistui hallinnoijakuntana Jy-
väskylän maalaiskunta, sekä Jyväskylän kaupunki, Jämsän kaupunki, Keu-
ruun kaupunki ja Suolahden kaupunki, joka hankkeen aikana yhdistyi uu-
deksi Äänekosken kaupungiksi. 

Hanketta toteutettiin perustamalla ohjausryhmän lisäksi tulkkitoimikunta ja 
maakunnallinen vammaistyön asiantuntijaryhmä. Hanke toimi koko Keski-
Suomen alueella ja hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä myös valta-
kunnallisesti. 
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ESIPUHE 

Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehit-
täminen -hanke (jatkossa vammaispalveluhanke) oli osa kansallista sosiaa-
lialan kehittämisohjelmaa. Sen keskeisin painoalue oli vammaispalvelujen 
saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen.  

Hankkeen hallinnoijakunta oli Jyväskylän maalaiskunta. Hanke alkoi esisel-
vityksellä Keski-Suomen maakuntien vammaispalveluiden järjestämisestä ja 
erityisosaamisesta kesällä 2006 (Kortelainen, Koske Raportteja 5).  

1 TAVOITTEET JA TÄRKEIMMÄT TULOK-
SET 

Vammaispalveluhankkeen päätarkoituksena oli vammaispalveluiden saata-
vuuden ja erityisosaamisen parantaminen. Tavoitteena oli vahvistaa lähipal-
velujen osaamista ja palveluohjausta vammaispalveluissa sekä kehittää me-
netelmiä asiakastyössä. Hankkeen tarkoituksen oli myös tukea kuntia yhteis-
työhön vammaispalveluihin liittyvän erityisosaamisen vahvistamiseksi. 

Hankkeen toiminta-alueita olivat mm. viittomakielisten ja puhevammais-
ten tulkkipalveluiden kehittäminen, avustajajärjestelmän kehittäminen, maa-
kunnan kuljetuspalvelun uudistumisen haasteet ja ammattitaitoisen työvoi-
man saatavuuden turvaaminen. 

Hankkeen tavoitteet: 

Tavoite 1: Päätavoitteena oli vammaisen henkilön osallisuus, hyvinvointi ja 
sosiaalinen turvallisuus, jota tukevat kehittyneet lähipalvelut ja tarvittava 
erityispalvelujen saatavuus. 

Tavoite 2: Vammaispalvelujen sosiaalityön menetelmien ja ammatillisen 
konsultaation kehittäminen asiakastyössä. 

Tavoite 3: Konkreettisen yhteistyö- ja toiminta-areenan luominen maakun-
nan vammaispalveluiden ammattihenkilöstön, soveltavan tutkimuksen ja 
ammatillisen opetuksen välille. 

Tavoite 4: Vammaispalveluiden kehittämisyksikön toiminnan sisällön 
suunnittelu. 
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1.1 Tärkeimmät tulokset 

Vammaispalveluhankkeessa kehitettiin tulkkipalveluita ja etätulkkausta. Pu-
hevammaisten tulkkirekisteri koottiin Sonette -yhteisöverkkoon. 

Hankkeessa kehitettiin vammaispalveluiden palveluohjausmallia yhteistyös-
sä Äänekosken vammaispalvelutiimin kanssa ja luotiin palveluohjauslomak-
keita. Palveluohjausmalli on vietävissä myös muihin kuntiin. 

Vammaispalveluhankkeessa luotiin yhtenäinen toimintamalli henkilökohtai-
nen avustajajärjestelmään sosiaalityöntekijälle sekä työnantajan ja avustajan 
opas sekä lomakkeita ja laskentataulukoita. Hankkeessa kehitettiin myös 
erityispalveluiden saatavuuden turvaamiseksi henkilökohtaisen avun kes-
kuksen maakunnallinen malli ja tuettiin kuntia palvelun käynnistämisessä 
selvittämällä rahoituspohjaa ja tekemällä yhteistyötä avustajaportti.fi inter-
netpalvelun saamiseksi Keski-Suomeen. 

Hankkeessa kehitettiin vammaistyön konsultaatiota ottamalla käyttöön 
vammaispalveluiden kehittäjien e-kollega Sonette -yhteisöverkossa ja luotiin 
Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden toimintaohje kunnille, tukemaan 
kuntien yhtenäisiä soveltamisohjeita ja keskinäisen konsultaation tueksi. 

Maakunnan kuljetuspalveluiden haasteisiin vastaamiseksi luotiin yhtenäiset 
kuljetuspalveluhakemuslomakkeet ja kuljetuspalveluiden toimintakykyarvio 
terapeutille/lääkärille sekä osallistuttiin Keski-Suomen Matkapalvelukes-
kushankkeeseen. 

Apuvälinepalveluita kehitettiin luomalla vammaispalveluiden apuvä-
linepankki Sonette -yhteisöverkkoon sekä pohtimalla apuvälinepalveluiden 
kehittämisnäkökulmia ja niiden myöntämiseen liittyvien lakien rajapintoja, 
suhteessa mahdolliseen maakunnallisen apuvälinekeskuksen luomiseen 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimassa AVEK -projektissa. 

Täydennyskoulutuskartoitus toteutettiin ja koulutus ja kehittämisyhteistyötä 
tehtiin työryhmissä yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston, Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa. 

Hankkeessa valmisteltiin hakemus vammaistyön kehittämisyksikkö -
hankkeelle, joka aloitti Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien yhteisenä 
kehittämisrakenteena v. 2007 aikana. Vammaispalveluhankkeen työryhmien 
jatkuvuus ja kehitettyjen toimintamallien päivittäminen ja levittäminen tur-
vattiin Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammais-
työn kehittämisyksikkö -hankkeessa eli POKEVA -kehittämisyksikössä. 
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2 ORGANISOINTI JA RAHOITUS 

Sosiaalialan kehittämishankkeen valtionavustuksen lisäksi hanketta rahoitti-
vat Jyväskylän maalaiskunta, Jyväskylän kaupunki, Jämsän kaupunki, Suo-
lahti (Uusi Äänekoski v. 2007 alkaen) ja Keuruun kaupunki. Muut hankkee-
seen osallistuvat olivat Jyväskylän vammaistutkimussäätiö, Keski-Suomen 
vammaispalvelusäätiö, Kela (kuntoutustyöryhmä) sekä hanketta edustavien 
kuntien vammaisneuvostot. Oppilaitoksista mukana olivat Jyväskylän am-
mattiopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Hanke 
toteutettiin osana Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittämis-
työtä. 

2.1 Organisaatio 

Hanketta hallinnoi Jyväskylän maalaiskunta. Hankkeen työntekijöinä toimi 
11.9.2006 alkaen projektipäällikkö Armi Mustakallio ja 2.10.2007 alkaen 
projektipäällikkönä jatkoi Mirva Vesamäki (myöhemmin Vesimäki). Hank-
keelle perustettiin ohjausryhmä, maakunnallinen vammaispalvelun sosiaali-
työn asiantuntijaryhmä sekä tulkkitoimikunta. Ohjausryhmä kokoontui 
hankkeen aikana yhteensä 12 kertaa. 

Ohjausryhmän jäsenet: 

Risto Kortelainen, sosiaalijohtaja, Jyväskylän maalaiskunta, puheenjohtaja 
31.12.2006 saakka. 

Anssi Niemelä, vs. sosiaalijohtaja, Jyväskylän maalaiskunta 

Kaija Rissanen, sosiaalipalvelujen johtaja, Jyväskylän maalaiskunta, puheen-
johtaja 1.1.2007 alkaen. 

Aulikki Pärnänen, kuntoutusohjaaja, Jyväskylän maalaiskunta 

Seija Parviainen, vammaispalvelun johtaja, Jyväskylä 

Emmi Hanhikoski, vs. vammaispalvelun johtaja aj. 1.2.- 21.7.08, Jyväskylä 

Kari Paunonen, sosiaalijohtaja, Jämsä 

Outi Markkanen, sosiaalityön johtaja, Äänekoski 

Riitta Vanhanen, perusturvajohtaja, Keuruu 

Helena Koskimies, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Teppo Kröger, akatemiatutkija, Suomen Akatemia 

Tarja Jalkanen, palvelupäällikkö, Jyväskylän Kela 

Leena Raitanen, puheenjohtaja Äänekosken vammaisneuvosto 

Marja Heikkilä, johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
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Raili Haaki, suunnittelija, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

Armi Mustakallio, projektipäällikkö, sihteeri (30.9.2007 saakka) 

Mirva Vesamäki (myöhemmin Vesimäki), projektipäällikkö, sihteeri (2.10.2007 
alkaen) 

2.2 Hankkeen rahoitus 

Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehit-
täminen -hankkeen hyväksytty budjetti 210 000 euroa koostui 157 500 eu-
ron (75 %) valtionavustuksesta ja kuntien omarahoitusosuudesta 52 500 
euroa (25 %). Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 151 150 euroa.  

3 HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN JA TYÖ-
RYHMÄT 

3.1 Maakunnallinen asiantuntijaryhmä 

Maakunnan aikaisempien vammaispalveluiden kehittämishankkeiden tarpei-
siin on ollut käytettävissä maakunnallinen (seutukunnittain koottu) asian-
tuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmä perustettiin ohjausryhmän päätöksen mu-
kaisesti aikaisemman ryhmän kokoonpanolle joitakin muutoksia lukuun ot-
tamatta. Vammaisneuvostot toivoivat tiedottamista myös asiantuntijaryh-
män suunnitelmista.  

Keski-Suomen vammaispalveluhankkeen maakunnallisen asiantuntijaryh-
män kokoonpanossa oli vahvasti edustettuna vammaispalveluiden sosiaali-
työn näkökulma sekä kehitysvammahuolto. Asiantuntijaryhmän tehtävänä 
nähtiin mm. ohjeistaa ja koordinoida hankkeen käytännön toteuttamista 
sekä arvioida etenemistä ja tuloksia sekä tukea kehittämissuunnitelmia. Li-
säksi asiantuntijaryhmän roolina oli vammaispalveluiden sosiaalityön profii-
lin nosto. Asiantuntijaryhmän jäsenten tehtävänä oli toimia tiedotusvastaa-
vina omalla seutukunnallaan, koota ja välittää tietoa sekä olla organisoimas-
sa seudullisia tapaamisia yhdessä projektipäällikön kanssa.  

Asiantuntijaryhmän yhdeksi tehtäväksi hankkeen ohjausryhmä määritteli 
henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kehittämisen. Tulkkipalveluiden ke-
hittämiseen ohjausryhmä päätti perustaa erillisen tulkkitoimikunnan. 
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Keski-suomen seutukunnat 15.10.2008 

Asiantuntijaryhmän olemassa olon toivottiin voivan vakiintua yhtenä tär-
keänä toimintamuotona Keski-Suomen alueella. Työryhmässä tehdyn työn 
koettiin antavan konkreettisia toimintavälineitä. Asiantuntijaryhmä koettiin 
toimivaksi foorumiksi josta asiat etenevät suoraan käytäntöön, koska paikal-
la oli henkilöt jotka palveluita järjestävät ja toteuttavat työssään. (Maakun-
nallisen asiantuntijaryhmän kokous 13.12.2007) 

Hankkeen maakunnallinen asiantuntijaryhmä järjesti kesäkuussa 2008 ver-
kostoituvan kokouksen vahvistettuna maakunnan vammaispalveluiden sosi-
aalityöntekijöillä, jossa tiedotettiin uudistuvasta vammaislainsäädännöstä, 
käytiin läpi vammaispalveluiden toimintaohjeiden rakennetta ja keskusteltiin 
henkilökohtaisen avun keskuksen suunnittelun etenemisestä. 

Hankkeen maakunnallinen asiantuntijaryhmä kokoontui 16 kertaa hankeai-
kana, minkä lisäksi tehtäviin kuului annettujen tehtävien työstäminen omalla 
seutukunnalla. Lisäksi työryhmästä muodostettu Triangel -työrukkanen ko-
koontui muutaman kerran keväällä 2008 henkilökohtaisen avun keskuksen 
sisältöjä pohtien. Asiantuntijaryhmän kokouksissa vieraili asiantuntijoita 
kokouksen aihealueesta riippuen. 



10 

Maakunnallisen asiantuntijaryhmän kokoonpano: 

Aulikki Pärnänen, kuntoutusohjaaja, Jyväskylän maalaiskunta, puheenjohtaja 

Seija Kankaanperä, sosiaalityöntekijä, Laukaa, varapuheenjohtaja 

Leila Rutanen, vammaispalvelun vs. johtaja, Jämsä 

Mirva Vesamäki, sosiaalityöntekijä, Äänekoski (myöh. projektipäällikkö) 

Auli Savolainen, vs. sosiaalityöntekijä, Äänekoski 

Seija Parviainen, vammaispalvelun johtaja, Jyväskylä 

(varalla sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski) 

Marja-Leena Kari, sosiaalityöntekijä, Keuruu  

Sanne Hautajärvi, vs. sosiaalityöntekijä, Keuruu 

Heidi Rinne, vs. sosiaalityöntekijä, Keuruu 

(varalla kuntoutus- ja toiminnanohjaaja Tuulikki Välimäki) 

Kristiina Korpirinne, sosiaalityöntekijä, Saarijärvi  

(varalla avopalveluohjaaja Marja Liimatainen) 

Saila Kainulainen, vammaispalvelun johtaja, Viitasaari 

(vs. Tuulevi Kääriäinen, jonka vs. Seija Leppänen, Viitasaari) 

Satu Pollari, kehitysvammahuollon johtaja, Joutsa  

(varalla toiminnanohjaaja Annikki Lehto, Leivonmäki) 

Sanna Hänninen, sosiaalityöntekijä, Hankasalmi 

Armi Mustakallio, projektipäällikkö, sihteeri 30.9.2008 saakka. 1.10.2008 al-
kaen kehittämissuunnittelija, Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien 
verkostoinut vammaistyön kehittämisyksikkö – hankkeen edustajana. 

3.2 Tulkkitoimikunta 

Hankkeen tulkkitoimikunta kokoontui hankkeen aikana yhteensä seitsemän 
kertaa. Tulkkitoimikunnassa on ollut mukana kuntien, oppilaitosten ja jär-
jestöjen edustajia: 

Seija Parviainen, vammaispalvelun johtaja, Jyväskylä, puheenjohtaja 

Ritva Rouvinen, aluesihteeri, Suomen Kuurosokeat ry, varapuheenjohtaja 

Marjaana Jurvainen-Broms, aluesihteeri, Kuurojen Liitto 

Jonna Järvi, viittomakielen tulkki, Jyväskylä 

Helena Koskimies, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Päivi Littunen, puheterapeutti, Keski-Suomen Keskussairaala/Tikoteekki 

Eija Jääskeläinen, viittomakielen tulkki, Suomen viittomakielen tulkit ry 
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Pirjo Viinikainen, kouluttaja, Jyväskylän aikuisopisto 

Mirva Vesimäki, projektipäällikkö, 2.10.2007 alkaen. 

Armi Mustakallio, projektipäällikkö, sihteeri ja jatkoi 1.10.2007 alkaen Keski-
Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoituneen vammaistyön kehit-
tämisyksikkö -hankkeen kehittämissuunnittelijan ominaisuudessa.  

Tulkkitoimikunnan kokouksissa vieraili eri asiantuntijoita. 

4 ARVIOINTI 

Hankkeen arviointiin ei hankkeeseen budjetoitu erillistä määrärahaa. Hank-
keen arviointia toteutettiin hankeaikana työryhmien sisäisenä arviointina. 

Sosiaalialan kehittämishankkeiden esittely järjestettiin 28.9.2006 Länsi-
suomen lääninhallituksessa Jyväskylässä, jossa paikalla hankkeesta oli hallin-
noijakunnan edustaja. Länsi-Suomen lääninhallitus järjesti 30.11.2007 
vuonna 2006 alkaneille hankkeille kuulemistilaisuuden Jyväskylässä, jossa 
projektipäällikkö ja hallinnoijakunnan edustaja olivat kuultavana hankkeen 
etenemisestä ja ohjeistettavana. 

Hankkeen aikana etsittiin myös työryhmien oppilaitosten edustajien kautta 
opiskelijaa, joka olisi tehnyt hankkeen arvioinnin opinnäytetyönään. Opis-
kelijaa ei löytynyt hankeaikana. Ennen hankkeen päättymistä ohjausryhmä 
asetti tavoitteeksi toteuttaa internetissä sähköisenkyselyn hankkeen työryh-
mille, joka toteutettiin lokakuun 2008 alussa. 

5 HANKKEEN VERKOSTOITUMINEN  

Hankkeelle leimallista oli tiivis verkostoituminen maakunnallisten toimijoi-
den sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Hankkeen projektipäällikkö 
välitti eri tilaisuuksista tietoa ja materiaalia hankkeen työryhmille, jotka välit-
tivät tietoa eteenpäin edustamiinsa seutukuntiin. Projektipäällikkö jakoi ver-
kostoilta saatua tietoa myös eri tilaisuuksissa. 

5.1 Valtakunnallinen yhteistyö 

Hanke vietiin v. 2006 Stakesin Palveluohjaus-verkkosivujen Hankkeiden 
alle. Hankkeen projektipäällikkö osallistui valtakunnallisiin ja maakunnalli-
siin tilaisuuksiin ja verkostoihin esitellen hanketta ja osallistuen kehittämis-
työryhmiin ja tiedottaen eteenpäin näistä hankkeen työryhmille. Hankkeen 
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projektipäällikkö esitteli hanketta myös Kuntaliiton seutuneuvontatilaisuu-
dessa Helsingissä. 

Henkilökohtaiseen apuun liittyen osallistuttiin assistentti.infon kokouksiin 
ja tilaisuuksiin sekä mm. 16.11.2007 ASPA:n ja Heta-liiton järjestämään 
Henkilökohtaisenavun seminaariin Helsingissä, jossa projektipäällikkö esit-
teli Keski-Suomen vammaispalveluhanketta.  

Kehitysvammaisten itsenäiseen asumiseen -seminaarissa 5.12.2007 Helsin-
gissä, lopullisen sysäyksen sai Keski-Suomen oma henkilökohtaisen avun 
keskus, ministeri Paula Risikon puheenvuoron pohjalta. Tiedote vammais-
palvelulain ja henkilökohtaisen avun kehittämisestä vaiheittain annettiin jul-
kisuuteen puheenvuoron jälkeen. 

Hankkeesta käytiin tutustumassa Vantaan kaupungin avustajakeskukseen 
14.2.2008 ja saatiin mallia mm. haastattelulomakkeiden pohjaksi. Kehitys-
vammahuollon päiviltä 16.- 17.9.2008 Lahdesta, haettiin näkökulmaa kehi-
tysvammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avun järjestämiseen. Henkilö-
kohtaiseen avustajajärjestelmään oli kehitetty päämiesjärjestelmä Kehitys-
vammaisten palvelusäätiön mallissa. Malli tarjoaa kehitysvammaiselle henki-
lölle mahdollisuuden henkilökohtaiseen apuun juridisen työnantajuuden 
ollessa muualla. 

5.1.1 Osaamiskeskusten vammaispalveluhankkeiden 
verkostoituminen ja yhteistyö 

Sosiaalialan osaamiskeskusten vammaispalveluiden kehittäjät pitivät ensim-
mäisen verkostoitumiskokouksen 24.10.2006 Jyväskylässä. Jyväskylän ta-
paamisen järjesti Keski-Suomen vammaispalveluhanke, Keski-Suomen sosi-
aalialan osaamiskeskus Koske ja Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö. Ta-
paamisia päätettiin jatkaa tulevina vuosina. Tavoitteena oli mm. jakaa tietoa 
ja tehdä yhteistyötä yhtenevissä kehittämiskohteissa ja esimerkiksi palvelu-
suunnitelma työryhmä Stakesissa perustettiin osin tämän työryhmän tarpei-
den pohjalta. 

Vammaistyön substanssityöryhmässä mm. pohdittiin ja kommentoitiin 
henkilökohtaista apua ja palvelutarpeen arviointia koskevan lakiesityksen 
luonnostelmaa vuonna 2008. Tietoa lakiesityksen etenemisestä ja lain mah-
dollisesta sisällöstä tuotiin myös hankkeen työryhmille. 
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5.1.2 Valtakunnallinen henkilökohtaisen avun verkosto-
hanke Assistentti.info 

Vammaispalveluhanke liittyi valtakunnalliseen henkilökohtaisen avun ver-
kostohankkeeseen Assistentti.infoon v. 2006. Assistentti.info on RAY:n 
rahoittama hanke, jota hallinnoi Stakes ja Kynnys ry. Assistentti.infon pro-
jektipäällikkönä toimii Päivi Nurmi-Koikkalainen.  

Keski-Suomen vammaispalveluhankkeen projektipäällikkö valittiin Assis-
tentti.infon työvaliokuntaan koulutusjaoston edustajana ja hän jatkoi Assis-
tentti.infon koulutusjaostossa puheenjohtajana. Projektipäällikkö osallistui 
myös tutkimus- ja kehittämisjaoston toimintaan. Assistentti.infon ohjaus-
ryhmässä ja myöhemmässä työvaliokunnassa projektipäällikkö oli mukana 
viidessä kokouksessa, neuvottelukunnan kokoukseen projektipäällikkö osal-
listui keväällä 2008.  

Assistentti.info järjesti Kesäakatemian 2.6.2008 Espoon Siikarannassa, jossa 
Keski-Suomen vammaispalveluhankkeelle tehtyä opinnäytetyötä Hiljanen 
Hanna (2009), Henkilökohtaisten avustajien työnantajien kyselystä esiteltiin 
ministeriön edustajille hyödynnettäväksi lainsäädäntötyön pohjalla. 

Keski-Suomen omat suunnitelmat olivat edenneet hankkeessa Assistent-
ti.infon verkostoista saadun tiedon varassa ja saatiin varmuus, että Keski-
Suomi tarvitsee oman henkilökohtaisen avun keskuksen uudistuvaan lakiin 
varautumiseksi. Henkilökohtaisten avustajien työnantajien koulutus järjes-
tettiin 28.8.2008 Jyväskylässä. Päivä toteutettiin yhteistyössä Assistent-
ti.infon kouluttajien kanssa. 

5.1.3 Valtakunnallinen Etätulkkaushanke 

Keväällä 2006 koottiin valtakunnallinen työryhmä selvittämään etätulkkaus-
järjestelmän luomista. Työryhmässä päädyttiin hakemaan hankerahoitusta 
Sosiaali- ja terveysministeriöltä valtakunnallisen etätulkkausjärjestelmän ke-
hittämiseksi kuulo- ja puhevammaisten tarpeisiin. Hankkeen hallinnoijaksi 
saatiin Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymä. 

Jyväskylän kaupunki päätti lähteä mukaan hankkeeseen rahoitusosuudella. 
Lisäksi hankekumppaneiksi Keski-Suomesta ilmoittautui Keski-Suomen 
vammaispalvelusäätiö ja käynnissä oleva vammaispalveluhanke sekä samaan 
aikaan rahoitushaussa ollut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke asian-
tuntija-avun tarjoamiseksi Keski-Suomen alueella. Hanke sai 4.4.07 valtion-
avustuksen ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 1,3 miljoonaa euroa. 
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Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Keski-Suomen osalta tavoitteena on 
taata mahdollisuus käyttää etätulkkauspalvelua julkisten yhteispalvelupistei-
den kautta (esim. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupisteet). Hankkeen 
edetessä tavoitteena on, että etätulkkauspalvelua voi käyttää suoraan asiak-
kaan päätelaitteelta, esim. kotona olevan web-kameran ja suojatun kuvapu-
helinyhteyden avulla. Tulevaisuudessa yleistyvät julkiset langattomat verkot 
tuovat uusia mahdollisuuksia siten, että etätulkkipalvelu on saatavilla siellä, 
missä asiakas liikkuu kannettavan tietokoneensa tai muun päätelaitteensa 
kanssa. Rahoitusosuudet määriteltiin kunnassa olevien tulkkipalvelun käyt-
täjien määrien mukaan. Valtakunnallisen etätulkkaushankkeen esittely järjes-
tettiin syksyllä 2007 Jyväskylässä ja marraskuussa 2007 Helsingissä järjestet-
tyä Etätulkkausseminaaria seurattiin Keski-Suomen vammaispalveluhank-
keen, Ohjaus- ja neuvontapalveluprojektin sekä Soskes -hankkeen järjestä-
min etäyhteyksin Jyväskylästä käsin. 

5.1.4 Honkalampisäätiö ja SASPA -hanke 

Honkalampisäätiö tarjoaa ja kehittää monialaisia sosiaalipalveluja vammaisil-
le, vajaakuntoisille ja heidän kanssaan työskenteleville sekä näitä työalueita 
kehittäville yhteistyötahoille. Päätoimialueena on Pohjois-Karjalan maakun-
ta, mutta säätiö järjestää palveluja myös valtakunnallisesti. Honkalampisää-
tiö järjestää mm. tulkkipalveluita ja avustajapalveluita. (Nykänen 2008) 

Keski-Suomen vammaispalveluhankkeen projektipäällikkö ja Soskes -
hankkeen suunnittelija Timo Vallius vierailivat Honkalampisäätiön avustaja- 
ja tulkkikeskuksessa Joensuussa ja tutustuivat Saspa -hankkeeseen. Honka-
lampisäätiön edustajat olivat esittelemässä toimintaansa Keski-Suomessa 
toukokuussa 2007 ja tammikuussa 2008 vammaispalveluhankkeen järjestä-
missä tilaisuuksissa avustajakeskuspalveluista ja tulkkikeskustoiminnasta. 

Keski-Suomen vammaispalveluhanke teki yhteistyötä Honkalampisäätiön 
hallinnoiman tietoteknologiahankeen ”Saspa -hankkeen” kanssa vertaisar-
vioinnin merkeissä mm. kommentoimalla vammaispalvelut verkkosivustoa. 
Saspa -hankkeesta puolestaan kommentoitiin Soskes -hankkeen yhteisö-
verkkoon kehitettyä vammaispalvelusivustoa. Saspa -hankkeessa kehitetään 
etäasioinnin mallia sosiaalialalla, erityisesti vammaispalveluissa. Tavoitteena 
on saada palvelukäyttöön asiointijärjestelmä, jota voi esteettömästi käyttää 
omista taidoista, kyvyistä ja tarpeista lähtien. 



15 

5.1.5 Pirkanmaan tulkkipalveluhanke 

Hankkeen projektipäällikkö ja Jyväskylän kaupungin vammaispalvelujohtaja 
vierailivat Tampereen vammaispalvelutoimistossa 29.11.2006 ja tutustuivat 
Pirkanmaan tulkkipalveluhankkeeseen. Hanketta esitteli hankepäällikkö 
Anni Lausvaara.  Pirkanmaalta esitettiin kiinnostus kilpailuttaa tulkkipalve-
luiden tuottajat yhteistyössä Keski-Suomen kanssa. 

5.1.6 Tre@validia -projektit 

Tre@validia -projekti oli Invalidiliitto ry:n hallinnoima hanke, jonka en-
simmäinen projektiavustus päättyi 31.12.2006. Avustajaportti.fi palvelun 
teknisestä toteuttamisesta vastaa hankkeessa mukana oleva Tampereen tek-
nillinen yliopisto. Avustajaportti.fi otettiin käyttöön v. 2007 Pirkanmaalla. 
Keski-Suomen vammaispalveluhankkeen työryhmistä nousseena tavoitteena 
oli saada Keski-Suomen alueelle käyttöön internetpohjainen Tre@validia -
projektin kehittämä avustajavälityspalvelu avustajaportti.fi. Vammaispalve-
luhanke järjesti 25.1.2008 esittelytilaisuuden, jossa järjestelmää esiteltiin 
kuntaedustajille ja hankkeen työryhmille.  

Invalidiliitto ry:n Tre@validia -jatkoprojekti sai RAY:sta rahoitusta järjes-
telmän levittämiseen muualle Suomeen v. 2008 alkaen mm. tiedottamiseen, 
koulutukseen ja tekniseen ylläpitoon. Keski-Suomen vammaispalveluhank-
keen projektipäällikkö valittiin Tre@validian jatkoprojektin ohjausryhmään 
RAY:n rahoituksen varmistuttua. Tre@Validia -projektin ohjausryhmä ko-
koontui kahdesti Tampereella vuonna 2008 ennen Keski-Suomen vam-
maispalveluhankkeen päättymistä. 

5.1.7 Palvelusuunnitelma työryhmä  

Vammaispalveluhankkeen projektipäällikkö osallistui Stakesin palvelusuun-
nitelma työryhmään yhtenäisen palvelusuunnitelmalomakkeen ja ohjeistuk-
sen luomisen äärelle ensimmäisen kerran 13.3.2008. Hankkeen projektipääl-
likkö osallistui neljä kertaa työryhmän kokouksiin Helsingissä ja työn poh-
jalta kehitettiin Äänekosken palveluohjauslomakkeita uudistuvan lain suun-
taan. 

Palvelusuunnitelma tulee hallituksen lakiesityksen HE 166/2008 vp, mu-
kaan laatia kaikille vammaispalveluiden asiakkaille ennen päätöksen tekoa ja 
kohtuullisessa määräajassa. Palvelutarpeen arvioinnin käynnistämiselle ase-
tettaisiin määräajaksi seitsemän päivää ja päätös olisi tehtävä viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa hakemuksesta. Palvelusuunnitelman sisältö ja 
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prosessin sujuvuus korostuvat entisestään, mikä vaatii kunnissa palveluoh-
jausmenetelmän kehittämistä. (HE 166/2008 vp.) 

5.1.8 Sentterihanke 

Yhteistyötä tehtiin myös Assistentti.infon verkostoihin kuuluvan Heta-liitto 
ry:n hallinnoiman Sentteri -hankkeen kanssa, joka sai RAY:n rahoituksen 
vuodelle 2008. Heta -liitto on henkilökohtaisten avustajien työnantajien liit-
to. Maaliskuussa 2008 käynnistyneen Sentteri -hankkeen projektipäälliköksi 
valittiin Marjo Heinonen. Keski-Suomen vammaispalveluhankkeen työ-
ryhmissä selvitettiin halukkuutta lähteä mukaan Sentterin jatkohakemukseen 
henkilökohtaisen avun keskuksen pilotteihin. 

5.2 Maakunnallinen yhteistyö 

Vammaispalveluhanke sijoittui Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuk-
sen eli Kosken työyhteisöön ja toimi osana Kosken kehittämistyötä. 

Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiden, terveydenhuollon sosiaalityön-
tekijöiden ja kuntoutusohjaajien työkokouksessa 22.9.2006 Jyväskylässä 
projektipäällikkö oli esittelemässä hanketta. Hankkeen projektipäällikkö 
osallistui Keski-Suomen vammaisfoorum tapahtuman suunnitteluun ja jär-
jestämiseen vuosina 2006- 2008.  

Vammaistyön laatuohjelma oli Jyväskylän ammattiopiston hallinnoima pro-
jekti, jossa yhteistyökumppaneina olivat Jyväskylän aikuisopiston sosiaali- ja 
terveysala, Jämsän seudun koulutuskeskuksen sosiaali- ja terveysalan oppi-
laitos, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö sekä Pohjoisen Keski-Suomen 
oppimiskeskuksen sosiaali- ja terveysala. Osarahoittajana toimi Länsi-
Suomen lääninhallitus Euroopan sosiaalirahaston tuella. Projektipäällikkönä 
toimi lehtori Leena Elomaa Jyväskylän ammattiopistosta.  Valo1 ja Valo 2 -
hankkeet ajalla 1.3.2005- 30.6.2007 kehittivät vammaisalan koulutusta ja 
työelämäyhteistyötä. Keski-Suomen vammaispalveluhankkeen molemmat 
projektipäälliköt olivat aiempien tehtäviensä kautta osallistuneet Valo -
hankkeen työryhmiin. Vammaistyön laatuohjelman päämääränä oli, että 
osaavaa, koulutettua työvoimaa on riittävästi tarjolla maakunnan vammais-
palveluiden tarpeeseen ja että vammaistyön ammatillista peruskoulutusta 
tarjoavilla maakunnan koulutusorganisaatioilla on toimivat työelämäverkos-
tot, jotka kehittävät tiiviissä yhteistyössä vammaistyön ammatillista perus-
koulutusta.  
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STM:n selvitysmies Markku Niemelän projektipäällikkö tapasi 8.5.2007 Jy-
väskylässä. Aiheena oli STM:n selvitys laitoshoidon hajauttamisesta Keski-
Suomessa. Yksilölliseen asumiseen -selvityshankkeen seminaarissa 
5.12.2007 esiteltiin toimintaohjelma laitosasumisen hallitusta hajauttamises-
ta ja yksilöllisimpien asumisvaihtoehtojen kehittämiseksi (Niemelä & Brandt 
2007). Lähipalveluiden tarve tulee korostumaan entisestään kun laitoshoitoa 
hajautetaan. 

Keski-Suomen vammaispalveluhanke oli mukana järjestämässä Kehitys-
vammahuollon työntekijöiden työkokouksia 2007- 2008, joissa projektipääl-
likkö esitteli mm. asumispalvelukartoitusta Keski-Suomen kunnille ja henki-
lökohtaisen avun keskuksen suunnitelmia, hankkeessa syntyviä materiaaleja 
sekä muita ajankohtaisia asioita.  

Vuonna 2008 pohdittiin tiiviisti kehitysvammapalveluiden erityispalveluiden 
järjestämistä maakunnassa. Projektipäällikkö osallistui Kehitysvammapalve-
lut Keski-Suomessa koulutustilaisuuteen 19.2.2008 Keski-Suomen keskus-
sairaalassa, jossa pohdittiin kuntien lähipalveluiden (vammaispalvelut, terve-
yspalvelut) ja erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon ohjaus- ja neu-
vontapalvelun suhdetta. Toimivissa lähipalveluissa ja palveluketjuissa koros-
tuu kuntoutusohjauksen ja palveluohjauksen saatavuus.  

Projektipäällikkö oli mukana Koskessa vammaispalveluiden erityispalvelui-
den järjestämistä koskevissa sosiaalijohdon työkokouksissa ja kehitysvam-
mahuollon erityispalveluiden suunnittelutyöryhmässä toimien sihteerinä. 
Sosiaalijohdon työkokouksissa keskusteltiin myös henkilökohtaisen avun 
keskuksen järjestämisestä ja edistettiin asian eteenpäin viemistä kunnissa. 

5.2.1 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 
vammaispalvelutyöryhmä 

Kosken vammaispalvelutyöryhmä toimii avoimena keskustelufoorumina ja 
yhdyssiteenä eri yhteistyötahojen välillä sekä seuraa vammaispalveluita ke-
hittävien hankkeiden etenemistä maakunnassa. Vammaistyön kehittämisyk-
sikkö -hankkeen aloitettua 2007 toimintansa on työryhmän rooli määritelty 
sen maakunnalliseksi kehittäjäfoorumiksi. Työryhmä toimii tiedonvälitys-
kanavana valtakunnallisen kehittämistyön ja osaamiskeskustoiminnan sekä 
maakunnallisen vammaispalveluiden kehittämistyön välillä. Työryhmän jä-
senet toimivat tiedonvälittäjinä edelleen omissa taustayhteisöissään. 

Keski-Suomen vammaispalveluhankkeen projektipäällikkö ja POKEVA 
kehittämisyksikkö -hankkeen kehittämissuunnittelija avustivat v. 2007 alka-
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en Koskea vammaistyöryhmän koollekutsumisessa sekä kokoussihteerin 
tehtävissä ja hyödynsivät vammaistyöryhmää hankkeiden tavoitteiden to-
teuttamisessa ja tiedottamisessa. 

Kosken vammaistyöryhmässä esiteltiin useasti vammaispalveluhanketta ja 
sen etenemistä sekä tehtiin ryhmätöitä mm. henkilökohtaisen avun keskuk-
seen palveluihin ja arvopohjaan liittyen.  

5.2.2 Keski-Suomen vammaisneuvostot 

Keski-Suomessa vammaisneuvostot toimivat suurimmissa kunnissa ja osas-
sa kunnista on yhteinen vanhus- ja vammaisneuvosto. Hankekuntien vam-
maisneuvostot nimesivät keskuudestaan edustajan hankkeen ohjausryh-
mään. Vammaisneuvostot ovat kommentoineet hankkeessa kehitettyä ma-
teriaalia ja heille tiedotettiin hankkeen etenemisestä ja tilaisuuksista. Keski-
Suomen vammaisneuvostojen edustusta oli paikalla hankkeen järjestämissä 
työkokouksissa ja seminaareissa, jotka olivat avoimia tilaisuuksia. Keski-
suomen vammaispalveluhanke osallistui Jyväskylän vammaisneuvoston 
kanssa Vammaisfoorum tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen vuosi-
na 2006- 2008. 

5.2.3 Oppilaitosyhteistyö 

Hankkeen ohjausryhmässä oli mukana Suomen akatemian tutkija Teppo 
Kröger Jyväskylän yliopistosta ja yliopettaja Helena Koskimies Jyväskylän 
ammattikorkeakoulusta, joista jälkimmäinen kuului myös hankkeen tulkki-
toimikuntaan. Tulkkitoimikunnassa oli oppilaitosten edustajana myös kou-
luttaja Pirjo Viinikainen Jyväskylän aikuisopistosta. 

Oppilaitosyhteistyötä viriteltiin syksyn 2006 aikana Jyväskylän ammattikor-
keakoulun kanssa. Ohjausryhmässä esitettiin toiveena, että vammaispalve-
lun hankkeen tiimoilta nousisi kiinnostusta gradujen ja muiden opinnäyte-
töiden aiheeksi. Haasteena oli vammaistyön vähäinen kiinnostavuus sosiaa-
lityön opiskelijoiden keskuudessa. Projektipäällikkö tapasi myös Jyväskylän 
yliopiston edustajia oppilaitosyhteistyön merkeissä. Projektipäällikkö laati 
suunnitelmat vammaisalan työntekijöiden koulutustarpeista sekä hanketta 
hyödyntävistä opinnäytetöiden aiheista. 

Hankkeen järjestämät tilaisuudet olivat myös opiskelijoille avoimia ja ilmai-
sia. Hankkeen koulutuspäiviä järjestettiin yliopiston ja ammattikorkeakou-
lun tiloissa ja projektipäällikkö kävi vierailuilla oppilaitoksissa esittelemässä 
hanketta. 
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Oppilaitokset järjestivät hankkeessa esiin nostettuihin ja yhteistyössä kehi-
tettyihin aihealueisiin koulutusta mm. Jyväskylän ammattikorkeakoulun pal-
veluohjaaja koulutus ja Jyväskylän aikuisopiston puhevammaisen tulkin eri-
tyisammattitutkinto, jotka alkoivat vuonna 2008. Opinnäytetöitä oli valmis-
tumassa ammattikorkeakoulun sosionomien toimesta tulkkipalveluista kun-
tanäkökulmasta ja henkilökohtainen avustaja järjestelmästä asiakkaan näkö-
kulmasta.  

5.2.4 Soskes -hankkeet ja Sonette yhteisöverkko 

SosKes 1. ja 2. hanke – Kunnallisten sosiaalipalvelujen tietohallinnon yh-
teistoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa – hanke v. 2005- 2007 tavoit-
teli koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tiedonkulun 
ja yhteistyön parantamista. Tähän suuntaan pyrittiin etenemään luomalla 
alueellisia sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojärjestelmäratkaisuja henkilös-
tön käyttöön. SosKes2-hanke v. 2008- 2009 laajentaa jo olemassa olevaa 
terveydenhuollon yhteisöverkko MediKesin infrastruktuuria, jolla vahviste-
taan koko Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimi-
joiden yhteistyön ja tiedonkulun parantamista. Lisäksi yhteisöverkkoon on 
liitettävissä uusia käytännön työtä tukevia järjestelmiä. Yhteistyössä eri sek-
toreilla toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa hanke 
määrittelee ja toteuttaa yhteisöverkon sisällön ja palvelut vastaamaan toimi-
joiden yhteisiä ja erillisiä tietotarpeita. (Soskes -hanke (2008)) 

Syksystä 2006 alkaen Keski-Suomen vammaispalveluhanke teki yhteistyötä 
tietoteknologiahanke SosKes -hankkeen kanssa vammaispalvelut -osion 
kehittämisessä ja varsinaisia kokouksia järjestettiin kahdeksan hankeaikana. 
Sonette -yhteisöverkossa on saatavilla vammaispalveluhankkeessa luotua 
aineistoa, kuten koulutusmateriaalia, oppaita ja raportteja, prosessikuvauksia 
ja lomakkeita. Lisäksi selvitettiin mahdollisuuksia apuvälinepankkiin, henki-
lökohtaisen avustajan välityspalveluun ja kuntien yhtenäisten sähköisten 
vammaispalvelulomakkeiden tekemiseen.  
 
Puhevammaisten tulkkirekisteri toteutettiin alkuvuodesta 2008 ja apuvä-
linepankki kehitettiin toimintavalmiiksi lokakuuhun 2008 mennessä ja jul-
kaistiin marraskuussa 2008. Vammaispalveluihin kehitettyjä yhtenäisiä lo-
makkeita ja raportteja koottiin myös Sonette -yhteisöverkon erilliselle loma-
kesivustolle. 
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5.2.5 Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö ja Ohjaus- ja 
neuvontapalvelu -projekti 

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö perustettiin vuonna 2003. Säätiö toi-
mii kaikkien keskisuomalaisten kuntien lähipalvelujen tukena palveluiden 
tuottamisessa kehitysvammaisille, vaikeavammaisille, autismin kirjoon kuu-
luville ja kaikille erityistä tukea tarvitseville henkilöille sekä heidän läheisil-
leen. Vammaispalvelusäätiö on vastannut erityishuollon kuntayhtymän pal-
veluntuotannosta vuoden 2007 alusta lähtien. Säätiön taustalla ovat Keski-
Suomen kunnat ja kolmas sektori. 

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö on vastannut Raha-automaattiyhdis-
tyksen rahoittaman ”Uusi malli Vammaisten maakunnalliseen ohjaus- ja 
neuvontapalveluun” -projektin toteutuksesta, jonka projektipäällikkönä 
toimi v. 2006 alkaen Jarmo Vesa ja myöhemmin Joonas Kortelainen. Pro-
jektin suunnittelijana toimi Ulla Lahti.  

Ohjaus- ja neuvontapalvelu -projektin työryhmässä kehitettiin yhteistyössä 
Ohjaus- ja neuvontapalvelun sosiaalityön tuen asiantuntijapalvelua, jota 
Keski-Suomen kunnat ovat voineet hankkia ostopalveluna v. 2006- 2008. 

Vammaisalan koulutuksia Keski-Suomessa suunniteltiin yhteistyössä projek-
tin kanssa. Ohjaus- ja neuvontapalveluprojekti päättyi 31.12.2008.   

5.2.6 Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö -hanke eli 
VARKE 

Keski-Suomessa on toiminut vuodesta 2007 alkaen Varhaiskasvatuksen ke-
hittämisyksikkö -hanke VARKE. Varken kanssa pohdittiin yhteistyössä 
vammaisalan ja varhaiskasvatuksen rajapintoja ja kehittämisnäkymiä. Keski-
Suomen vammaispalveluhankkeen projektipäällikkö oli toukokuussa 2008 
VARKE:n päivähoidon työryhmässä keskustelemassa vammaispalveluista ja 
tulevista vammaispalvelulain muutoksista erityishuollon ja kuntouttavan 
päivähoidon näkökulmista. Laki muutos oli osin siinä vaiheessa selvillä 
henkilökohtaisen avun ja palvelusuunnittelun osalta ja, että vammaispalve-
lulaki mahdollisesti muuttuisi ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammalakiin. 
Jatkotyöskentelyä työryhmä jatkoikin POKEVA -kehittämisyksikkö -
hankkeen kanssa. 
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5.2.7 Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö -
hanke eli KEHYS 

Keski-Suomessa on toiminut vuodesta 2005 alkaen lastensuojelun kehittä-
misyksikkö -hanke KEHYS, jonka toinen hankekausi alkoi vuonna 2007. 
Yhteistyössä KEHYS- ja POKEVA- kehittämisyksikkö -hankkeiden kanssa 
pohdittiin lastensuojelun ja vammaispalveluiden yhteistyötä huomioiden 
myös kehitysvammahuolto. 

Keskustelua käytiin siitä, kuinka erottaa (ja voiko erottaa) sitä milloin lapsen 
haastavassa käyttäytymisessä ja tuen tarpeissa on kyse synnynnäisestä vam-
maisuudesta tai kehitysviivästymästä ja milloin taas syy on huonossa hoi-
dossa, kaltoin kohtelussa tai muissa ympäristötekijöissä. Haasteena on ollut 
erottaa lastensuojelun ja vammaistyön asiakkaat toisistaan palveluita kartoit-
taessa eli ohjata heidät ensisijaisiin palveluihin. Keskusteluissa todettiin, että 
vammaispuolella kuntoutusohjaajalla on suuri rooli vammaisen ja hänen 
perheensä elämässä ja vastuuta monista asioista.  

Lastensuojelussa ja vammaistyössä yhteinen haaste on se, ettei perhehoito-
paikkoja ole riittävästi. Myös perhehoidon vaihtelevien palkkioiden nähtiin 
asettavan perhehoitajat eriarvoiseen asemaan. Sekä lastensuojelun että 
vammaistyön puolella on toivottu palkkioiden yhtenäistämistä. Lastensuoje-
lussa asia on aloitteilla ja vammaistyössä kaksi opiskelijaa on aloittamassa 
opinnäytetyön tekemistä yhteistyössä POKEVA -kehittämisyksikkö -
hankkeen kanssa perhehoidon yhtenäisten toimintaohjeiden suosituksen 
pohjaksi.  

Keski-Suomeen suunnitteilla olevaan henkilökohtaisen avun keskukseen 
voitaisiin sen mahdollisen toteutumisen jälkeen koota myös vammaispalve-
luiden puolella toimivia kehitysvammaisten perhehoitajia. 

POKEVA -kehittämisyksikkö -hanke kokosi myös Sonette -
yhteisöverkkoon Keski-Suomen alueelta kunnittain tiedot vammaispalvelui-
den vastuuhenkilöistä sisältäen myös kehitysvammaisten lasten kuntoutus-
polut työntekijöiden hyödynnettäväksi. 

5.2.8 Matkapalvelukeskushanke eli MPK -hanke 

” Matkapalvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on asiakkaiden matkoja 
välittämällä ja yhdistelemällä turvata monipuoliset kuljetuspalvelut aikai-
sempaa taloudellisemmin säilyttäen kuitenkin palvelun korkea laatutaso.  
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Tavoitteen toteutuessa yhteiskunnalle kuljetusten järjestämisestä aiheutuvi-
en kustannusten nousua pystytään hillitsemään. Samalla turvataan toimivat 
alueelliset liikenneyhteydet varsinkin kun matkojen yhdistelyssä käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti kaikille avoimen joukkoliikenteen hyödyntä-
mistä. Matkojen yhdistelyn vakiinnuttamisella pyritään parantamaan joukko-
liikenteen asema hallitusohjelman edellyttämällä tavalla. MPK ottaa vastaan 
tilaukset, yhdistelee matkat, ketjuttaa ja reitittää ne, ohjaa asiakkaat heille 
sopiviin ajoneuvoihin ja hoitaa myös muuta matkaan liittyvää asiakaspalve-
lua. Näitä voivat olla mm. yhteiskunnan korvaamat matkat kuten koulukyy-
dit, sairaala- ja kuntoutusmatkat, vammaisten kuljetuspalvelut, vanhusten 
kotihoitoon liittyvät matkat, terveyskeskuskäynnit sekä myös kutsuohjatut 
avoimet joukkoliikennepalvelut. 
 
Matkapalvelukeskusten toimintaperiaatteen mukaisesti matkaa tarjotaan asi-
akkaalle aina ensin kaikille avoimella joukkoliikenteellä tai siihen liittyvällä 
matkaketjulla, mikäli asiakkaan tilaamalle matkalle on käytettävissä joukko-
liikenneyhteys. Seuraavaksi asiakkaalle tarjotaan yhdistettyä kuljetusta ja mi-
käli asiakkaan tilanne niin vaatii, matka voidaan tehdä edelleenkin erilliskul-
jetuksena. ” (Länsi-Suomen lääninhallitus (2008). 7.10.2008 www-
muodossa: 
http://www.laaninhallitus.fi/lh/lansi/lii/home.nsf/pages/D042FDE170B
DE1F0C2256F2B00439AA9) 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö ja Suomen Kuntaliitto kehittävät matkapalvelukeskustoimintaa 
muun muassa lainsäädäntötyön ja tiedotuksen avulla. Matkapalvelukes-
kushankkeita valmistelee ja toteuttaa kuntien harkinnan mukaan keskuskau-
punki tai jokin seudullinen elin. Kansaneläkelaitos kehittää omia hankkei-
tansa ja osallistuu kuntien hankkeisiin tarpeen mukaan. (emt.) 

Lääninhallituksen liikenneosastot myöntävät kunnille valtionavustusta mat-
kapalvelukeskusten käynnistämiseen. Lääninhallitusten liikenneosastot 
koordinoivat Pirkanmaan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan matkapalvelu-
keskuksia sopimuskauden loppuun sekä myös muita MPK -hankkeita siir-
tymäkauden ajan kunnes vetovastuu voidaan siirtää joustavasti jollekin seu-
dulliselle elimelle. Lääninhallitusten liikenneosastot osallistuvat MPK -
johtoryhmätyöskentelyyn avoimen joukkoliikenteen ja kutsujoukkoliiken-
teen asiantuntijoina. Lääninhallitusten yhteyshenkilönä toimii liikennesuun-
nittelija Rauno Matintupa. Tietoa matkapalvelukeskusten valtakunnallisista 
ajankohtaisista asioista löytyy: www.suomenmpk.fi.. Keski-Suomen MPK:n 
yhteyshenkilönä toimii ylitarkastaja Rauni Malinen. (emt.) 
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Vammaispalvelu -hankkeen projektipäällikkö osallistui MPK -hankkeen 
työryhmiin kolmesti. Kela jäi pois v. 2007 aikana Keski-Suomen MPK -
hankkeesta. Viimeisimmässä työryhmässä 16.4.2008 päätettiin selvittää en-
sin Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kuntaliitoksen 
myötä uuden Jyväskylän kaupungin tilanne ennen seuraavan työryhmän ko-
koontumista. 

5.2.9 Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkos-
toitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke POKE-
VA 

Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön 
kehittämisyksikkö -hankkeen hallinnoijana toimii Eskoon sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymä Seinäjoella. Hanke alkoi v. 2007 Keski-Suomen ja Pohjan-
maan maakuntien yhteisenä kattaen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Poh-
janmaan maakunnat. Hankkeeseen palkattiin kolme työntekijää; yksi kehit-
tämisjohtaja Seinäjoelle ja kaksi kehittämissuunnittelijaa, joista toinen sijoit-
tui Keski-Suomeen ja toinen Seinäjoelle. Keski-Suomen kunnista hankkees-
sa ovat mukana rahoitusosuuksilla Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Jäm-
sä, Saarijärvi, Kivijärvi ja Kyyjärvi.  

Hankkeen päätavoitteena on kehittää pysyvä Keski-Suomen ja Pohjanmaan 
maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö, joka tukee lä-
hipalveluja ja erityisosaamisen karttumista. Hankkeella on rahoitus 
31.10.2009 saakka. 

Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehit-
täminen -hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä Keski-Suomen ja Pohjanmaan 
maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hankkeen eli 
POKEVA:n kanssa, joka turvaa vammaispalveluhankkeessa syntyneiden 
toimintamallien ja lomakkeiden sekä laajojen tavoitteiden jatkotyöstämisen. 
POKEVA jatkaa yhteistyötä kansallisten ja alueellisten vammaispalvelu-
hankkeiden kanssa ja perustaa työryhmiä Keski-Suomen ja Pohjanmaan 
maakuntien henkilökohtaisen avun keskuksien hankkeille.  

5.2.10 Keski-Suomen yhteistoimintamalli eli KeSePa -
hanke 

KeSePa - Keski-Suomen yhteistoimintamalli: Sosiaalihuollon laajan väestö-
pohjan erityispalveluiden tuotannon organisointi -hanke toimi v. 2007- 
2008 Keski-Suomessa. Hanke selvitti Keski-Suomen vammaispalvelusääti-
ön, Työvalmennussäätiö Tekevän ja Keski-Suomen päihdepalvelusäätiön eli 
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maakunnan palvelusäätiöiden erityispalveluiden organisointia.  Hankkeen 
projektipäällikkönä toimi Harri Halttunen. 

KeSePa -hankkeen ja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoi-
tuneen vammaistyön kehittämisyksikkö hankkeen kanssa pohdittiin syksystä 
2007 alkaen erityispalveluiden yhteistoiminnan tarpeita vammaispalveluissa. 
Mm. henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan selvittämisen vaihtoeh-
doissa pohdittiin myös edellä mainittujen palvelusäätiöiden mahdollisuutta 
vastata palvelun tuottamisesta. 

5.2.11 Keski-Suomen alueellinen apuvälinekeskus -
projekti eli AVEK -projekti 

Keski-Suomen keskussairaalassa käynnistyi v. 2008 alussa alueellinen apuvä-
lineprojekti eli AVEK -projekti. AVEK -projektin tavoitteena on kehittää 
alueellinen apuvälinekeskus Keski-Suomeen ja projektipäällikkönä toimii 
Ulla Kolomainen. AVEK -projektin edustajat ja POKEVA- kehittämisyk-
sikkö -hanke sekä Keski-Suomen vammaispalveluhanke neuvottelivat 
hankkeiden välisestä yhteistyöstä apuvälinepalveluiden kehittämiseen liitty-
en Keski-Suomen keskussairaalassa maaliskuussa 2008. Keski-Suomen 
vammaispalveluhankkeen maakunnallista asiantuntijaryhmää pyydettiin 
pohtimaan AVEK -projektin ja vammaispalveluiden näkökulmasta sosiaali-
huollon ja vammaispalveluiden apuvälinepalveluita. Asiantuntijaryhmän 
näkemyksiä esiteltiin myös AVEK -projektin kahdessa maakunnallisessa 
apuvälinepalveluiden yhteistyökokouksessa 13.5.2008 Jyväskylässä ja 
20.5.2008 Äänekoskella. 

6 HANKKEEN TOTEUTUS 

6.1 Tulkkipalvelut 

Alustava suunnitelmaluonnos Keski-Suomen maakunnan tulkkipalveluiden 
kehittämissuunnista valmistui loppuvuodesta 2006. Keskeiseksi asiaksi tulk-
kipalveluissa nousi tulkkipalveluiden välityksen kilpailuttaminen. Tulkkitoi-
mikunnan kokouksissa käsiteltiin mm. etätulkkauksiin liittyviä kysymyksiä 
sekä puhevammaisten tulkkipalveluiden kehittämismahdollisuuksia.  

Vuoden 2007 alusta lukien kuulovammaisten, kuulo- ja näkövammaisten 
sekä puhevammaisten mahdollisuutta saada tulkkipalveluja parannettiin 
vammaispalvelulain muutoksella. Kuurosokeiden henkilöiden tulkkipalvelu-
jen vähimmäistuntimäärä nostettiin 240 tunnista 360 tuntiin ja kuulovam-
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maisten sekä puhevammaisten 120 tunnista 180 tuntiin kalenteri vuodessa. 
Muilta osin tulkkipalveluja koskeva sääntely pysyi sisällöllisesti ennallaan. 
Tulkkipalvelun käyttämiseen tarvittava opastus, ohjaus ja neuvonta eivät 
sisälly tulkintatuntien vähimmäismääriin. Erityisesti puhevammaisilla henki-
löillä palvelun käyttämisen opettelu voi viedä paljon aikaa. 

Opiskeluun liittyen kunnalla on erityinen järjestämisvelvollisuus tulkkipalve-
luihin siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö niitä välttämättä tar-
vitsee selviytyäkseen opinnoistaan.  

Vammaispalveluhanke teki tiivistä yhteistyötä mm. Etätulkkaushankkeen 
kanssa. Hankkeelle perustettu tulkkitoimikunta jatkoi toimintaa Vammais-
palveluhankkeen ja POKEVA -kehittämisyksikön yhteisenä lokakuusta 
2007 alkaen. Projektipäällikkö osallistui edelleen työryhmiin, joiden koolle 
kutsujana ja sihteerinä jatkoi kehittämisyksikön Keski-Suomen alueen kehit-
tämissuunnittelijaksi siirtynyt Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjan-
maan maakuntien yhteisen kehittämisyksikkö hankkeen katsottiin osaltaan 
voivan tukea kuntia muutoksessa ja tehdä yhteistyötä Kelan kanssa palvelun 
siirtyessä valtiolle v. 2010 alusta. Keski-Suomen vammaispalveluhankkeen 
päättyessä tulkkitoimikunta jatkaa toimintaa POKEVA -kehittämisyksikön 
alla. 

6.1.1 Keski-Suomen tulkkipalvelutilanteen selvitys 

Vuosina 2001 – 2004 sosiaali- ja terveysministeriö toteutti VETURI eli ver-
kostoituvat tulkkipalvelut -kehittämishankkeen, joka toteutettiin 12 alue-
hankkeena Keski-Suomi mukaan lukien. Hankkeen tavoitteena oli vam-
maispalvelulain mukaisen tulkkipalvelun saatavuuden ja laadun edellytysten 
vahvistaminen koko maassa.  

Veturi-hankkeen esiselvityksen (Topo ym. 2000) mukaan tulkkipalvelun 
keskeisimmät puutteet liittyivät seuraaviin asioihin: 

• pula päätoimisista tulkeista 
• syrjäytyminen palveluista (erityisesti puhevammaiset henkilöt) 
• alueelliset erot saatavuudessa 
• laadun varmistaminen 
• työmuotojen joustamattomuus 
• tulkkaustuntien riittämättömyys 
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• perheenjäsenten kommunikaatio-opetuksen riittämättömyys 
• kommunikaatiota ja tulkkipalveluja tukevan teknologian saatavuus 

Veturi- hankkeen loppuraportti julkaistiin syksyllä 2006: Sosiaali- ja terve-
ysministeriön selvityksiä 2006:51: Kuulo- ja puhevammaisten verkostoituvat 
tulkkipalvelut. (Selvitys alueyhteistyön tuloksellisuudesta ja vaikutuksista 
Aulikki Rautavaara, Jouko Kokko.) 

Loppuraportin mukaan tulkkipalveluiden kehittämishaasteina on edelleen: 

• kuntien keskinäinen yhteistoiminta palvelujen organisoinnissa 
• alueellisten tuottajien työnjako- ja erikoistumiskysymykset 
• tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen ja saaminen osaksi 
palvelutuotantoa 

• kuntien ammatillisen osaamisen varmistaminen  
• palveluista tiedottaminen 

Veturi -hankkeen aikana esille nousseet keskeiset kehittämisalueet Keski-
Suomessa: 

• tulkkipalveluiden saatavuuden turvaaminen, myös iltaisin ja viikon-
loppuisin ja hätätilanteissa 

• etätulkkauksen mahdollisuus ja tarve 
• puhevammaisten tulkkipalveluiden kehittäminen 
• tulkkipalvelun käyttäjäkunnan opastusta tulkkipalveluiden käyttöön 
• vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden kouluttaminen korvaavien 
kommunikaatiomenetelmien käyttöön asiakastilanteissa 

Keski-Suomen Veturi-hankkeen aikana on v. 2003 kuultu asiakkaita sekä 
tulkkeja tulkkipalveluiden kehittämistarpeista. 

Vuoden 2005 tilastotiedon mukaan Keski-Suomessa oli viittomakielisiä 
tulkkipalvelujen käyttäjiä 207 henkilöä. Kuurosokeita Keski-Suomen alueel-
la on 32, joista tulkin käyttäjiä on 14. Puhevammaisten lukumäärää ei ollut 
tiedossa (puhetulkkipäätöksiä on kunnissa tehty vähän). 

Keski-Suomessa viittomakielisten tulkkipalveluiden välityksestä on vastan-
nut Jyväskylän kaupungin tulkki- ja kommunikaatiokeskus. Jyväskylän kau-
pungilla oli yksi oma viittomakielen tulkki ja välitystä hoidettiin v. 2007 
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työllistämisvaroin palkatulla työntekijällä. Jyväskylän kaupungin suunnitel-
mat oman tulkkikeskustoiminnan kehittämisen ja laajentamisen suhteen 
eivät olleet ajankohtaisia keväällä 2007. 

Keski-Suomessa oli Freelancer tulkkeja 28 toukokuussa 2007, joista 8 asi-
oimistulkkeja, 12 opiskelutulkkeja, osa-aikaisia 4, kuurosokeiden tulkkeja 2 
ja kirjoitustulkkeja 2. Lisäksi Viittomakielialan Osuuskunta Vian tulkkeja 
työskenteli Keski-Suomessa 6. Puhetulkkien määrää ei ollut tiedossa (koulu-
tusta on järjestetty). Eteläinen Keski-Suomi osti tulkkipalveluja jonkin ver-
ran myös Pirkanmaalla toteutetun kilpailutuksen kautta. 

6.1.2 Kysely tulkkipalveluista Keski-Suomen kuntiin 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Kaisu Puttonen to-
teutti opinnäytetyöhön liittyen tulkkipalveluista kyselyn Keski-Suomen kun-
tiin huhtikuussa 2007. Opinnäytetyö liittyy yleisesti tulkkipalveluihin painot-
tuen kuitenkin puhevammaisten tulkkipalveluihin. Huhtikuussa 2007 Keski-
Suomen kuntiin lähetettiin kysely tulkkipalveluista. Vastauksia toivottiin 
toukokuun 2007 puoliväliin mennessä. Kyselyllä kartoitettiin mm. puhe-
tulkkipalvelujen päätösten määrää kunnissa sekä sitä, kuinka kunnissa arvi-
oidaan puhevammaisten tarve ja mahdollisuus tulkkipalveluihin. Opinnäyte-
työ valmistuu Keski-Suomen vammaispalveluhankkeen päätyttyä. 

Vastauksia Keski-Suomen kunnista saatiin 16 kunnasta kun kyselyjä lähetet-
tiin 28 kuntaan. Kyselyn perusteella kunnilla on vaikeuksia löytää koulutet-
tuja tulkkeja. (Puttonen, 2007) 

Kunnat hankkivat tulkit pääsääntöisesti Jyväskylän tulkkikeskuksen kautta, 
ostopalveluna tai osassa tilanteista asiakas tilaa itse tulkin. Yhdessä kunnassa 
ilmoitettiin olevan oma tulkkikeskus, Jyväskylän tulkkivälityksen lisäksi. Ky-
selyyn vastanneissa Keski-Suomen 16 kunnassa tulkkipalvelupäätöksiä oli 
197- 199 kuulovammaiselle, 18 puhevammaiselle, 12 kuulonäkövammaiselle 
ja yhdelle kuulopuhevammaiselle asiakkaalle. Yhteensä 228 -230 tulkkipal-
velu asiakasta (n= 16). (Puttonen, 2007) 
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Kuva 1. Tulkkipalveluiden järjestäminen Keski-Suomen kunnissa (n=16), (Puttonen, 
2007). 

Kuntia pyydettiin arvioimaan kuinka paljon kunnassa on tulkkipalveluita 
tarvitsevia henkilöitä, jotka eivät tällä hetkellä saa tulkkipalveluita. Kuulo-
vammaisia palveluiden ulkopuolella arvioitiin olevan yhteensä neljä henki-
löä, joista kolme opiskeli muualla. Puhevammaisia arvioitiin olevan yhden 
kunnan alueella muutamia ja kahden muun kunnan alueella kolmesta yh-
deksään henkilöä. Kuulonäkövammaisia ei arvioitu olevan palveluiden ul-
kopuolella. Kymmenessä kunnassa (10/16) ei osattu arvioida tilannetta. ( 
Puttonen, 2007) 

Ongelmia tulkkien saatavuudessa oli kuulovammaisten osalta 62,5 % 
(10/16) kunnista, puhevammaisten osalta 31,3 % (5/16) ja kuulonäkövam-
maisten osalta 25 % (4/16) kunnista. (Emt.) 

Henkilökohtaiset avustajat toimivat samalla tulkkeina yhdelle kuulovammai-
selle ja neljälle puhevammaiselle henkilölle. Kuulonäkövammaisille asiak-
kailla ei ole avustajia tulkkeina. (Emt.) 

Tulkkipalvelut arvioitiin riittäväksi kuulovammaisten osalta 56,3 % (9/16) 
kunnista ja 25 % (4/16) arvioitiin palvelut riittämättömiksi. Puhevammais-
ten osalta 31,3 % (5/16) kunnista koki tulkkipalvelut riittäviksi ja 18,8 % 
(3/16) kunnista koki palvelun riittämättömiksi. Kuulonäkövammaisten osal-



29 

ta tulkkipalveluita tarvittiin 12,5 % (2/16) kunnista ja 37,5 % (6/16) kunnis-
ta koki palveluiden riittävän. (Emt.) 

Tulkkipalveluita kehitettäisiin kunnassa etenkin etätulkkauksen (6/28) ja 
tulkkien saatavuuden osalta (5/28). Koulutusta työntekijöille toivottiin 
myös (2/28). Yksittäisissä vastauksissa toivottiin etsivää kartoitustyötä asi-
akkaiden löytämiseksi, tulkkipalveluiden tuottajien kilpailuttamista, yhteis-
työn lisäämistä oppilaitoksiin, perheille viittomakielen opetusta kun lapsi 
tarvitsee viittomakieltä, Web-kameroita palvelupisteisiin, seudullisen yhteis-
työn kehittämistä, tulkkien jalkautumista koteihin, tulkin käyttäjän ohjetta 
asiakkaille ja selkeitä ostopalvelusopimuksia. (Puttonen, 2007) 

Tulkkipalvelukyselyn perusteella Keski-Suomen kunnissa oli haasteena ar-
vioida puhevammaisten tulkkipalveluiden tarjonnan kohtaamista todellisiin 
tarvitsijoihin nähden. (Emt.) 

6.1.3 Tulkkipalveluiden vaihtoehtoiset järjestämistavat 
ja tavoitteet Keski-Suomessa 

Syksyn 2006 ja vuoden 2007 aikana vammaispalveluhankkeessa etsittiin 
vaihtoehtoisia tapoja vammaispalvelulain mukaisten tulkkipalvelujen järjes-
tämiseen. Tulkkipalvelut tulisi jatkossa tuottaa riittävän suurella väestöpoh-
jalla ja tulkkipalvelulle tulisi varmistaa riittävän vahva rakenteellinen ja ta-
loudellinen perusta.  

Kehittämistyön tavoitteena oli turvata Keski-Suomeen laadukkaat ja riittä-
vät vammaispalvelulain mukaiset tulkkipalvelut. Tulkkipalveluiden uudessa 
toimintamallissa pyrittäisiin ottamaan oppia muiden toimijoiden hyvistä 
käytännöistä.  

Vuoden 2006 lopulla hankkeesta vierailtiin yhdessä Jyväskylän kaupungin 
edustajan kanssa Tampereen kaupungin vammaispalvelutoimistossa tutus-
tuen Pirkanmaan tulkkipalveluiden kehittämishankkeeseen.  Vierailulla esi-
teltiin Pirkanmaalla toteutettua tulkkipalveluntuottajien ja – välityksen kil-
pailuttamista. Tammikuussa 2007 hankkeen tulkkitoimikunnan kokouksessa 
vieraili Uudenmaan erityispalvelujen tulkkipalvelujen hankintapiirin tulkki-
palvelupäällikkö Timo Heiskala kertomassa Uudellamaalla toteutuneesta 
tulkkipalvelujen kilpailuttamisesta. Huhtikuussa 2007 hankkeen projekti-
päällikkö vieraili Joensuussa Honkalampisäätiön tulkkikeskuksessa. Pirkan-
maa oli kiinnostunut yhteistyöstä Keski-Suomen maakunnan kanssa tulkki-
palveluiden mahdolliseen yhteiseen kilpailutukseen liittyen ja hankkeesta 
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käytiin keskusteluja mahdollisesta yhteisestä samanaikaisesta tulkkipalvelu-
jen kilpailuttamisesta samanlaisilla asiakirjoilla.  

Honkalampisäätiön tulkkikeskuksen edustajat kävivät esittäytymässä hank-
keen järjestämässä tulkki- ja avustajakeskusten esittelytilaisuudessa 
25.1.2008 Jyväskylässä, tarjoten tarvittaessa myös tulkkikeskuksen palveluita 
Keski-Suomen alueelle. 

6.1.4 Tulkkivälityksen ja palvelutuottajien kilpailutta-
minen Keski-Suomessa 

Hankkeen työryhmissä todettiin, että mikäli Keski-Suomessa kilpailutetaan 
tulkkivälitys ja / tai tulkkipalvelun tuottajat, olisi ensin oltava Jyväskylän 
kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös Jyväskylän kaupungin 
oman tulkkikeskuksen roolista ja kilpailutuksesta. Mikäli kilpailutus olisi 
päätetty toteuttaa, Keski-Suomen kuntien olisi tullut valtuuttaa Jyväskylän 
kaupunki huolehtimaan hankinnan käytännön järjestelyistä ja laatimaan so-
pimukset palveluntuottajien kanssa. Muut kunnat olisivat tehneet yhteistoi-
mintasopimuksen Jyväskylän kaupungin kanssa ja kunnat olisivat sitoutu-
neet haluamiensa palvelujen hankintaan kilpailutetuilta palveluntuottajilta/-
tuottajalta. Hankintalaki muuttui 1.6.2007, mikä mahdollisti mm. yhteishan-
kintayksiköiden perustamisen. 

Vuoden 2006 lopulla pidettiin neuvottelu Jyväskylän kaupungin edustajien 
ja hankkeen kesken. Sen hetkisen näkemyksen mukaan Jyväskylän kaupun-
gin kannalta oli taloudellisesti järkevää, että viittomakielentulkki jäisi kau-
pungin palvelukseen. Välitys sen sijaan olisi voitu kilpailuttaa ja tarkemman 
analyysin tekemistä varten tarvittiin lisätietoja tulkkikeskuksen sen hetkisistä 
tilastoista ja kustannuksista sekä vertailutietoja muista tulkkikeskuksista. 

Neuvotteluja jatkettiin helmikuussa 2007 mm. käymällä tilastoja läpi. Tämän 
neuvottelun tuloksena todettiin, että vaihtoehtoja tulkkipalveluiden järjes-
tämisessä oli monia, mutta mihinkään ratkaisuun ei kuitenkaan neuvottelus-
sa päädytty. Edelleen linjausten miettimistä jatkettiin. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö antoi tiedotteen 16.3.2007, jonka mukaan tulkkipalvelujen rahoitus-
vastuun siirtämistä esitetään valtiolle ja uudistus toteutuisi vuonna 2009. 
Ennen Jyväskylän kaupungin ratkaisuja oman tulkkikeskuksensa roolista ja 
mahdollisesta välityksen ja palveluntuottajien kilpailuttamisesta, haluttiin 
lisätietoa em. esityksestä. 

Huomioitavaa oli, että freelancer-pohjainen tulkkipalvelu tulee vähitellen 
hiipumaan sen mukaan, miten tulkkivälitysten ja palveluntuottajien kilpailu-
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tus etenee valtakunnassa. Jo toteutuneisiin Pirkanmaan ja Uudenmaan kil-
pailutuksiin olivat tulkitkin olleet pääosin tyytyväisiä. Tulkkien työoikeudel-
linen asema oli selkiintynyt. Käytäntö poistaa freelancer -tulkin käsitteen. 
Tulkki joko hakeutuu työsuhteeseen johonkin tulkkipalveluyritykseen tai 
perustaa oman toiminimen.  

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi tiedotteen 13.11.2007, jonka mukaan 
tulkkipalvelut siirtyvät valtion vastuulle vuoden 2009 aikana. Kunta- ja pal-
velurakenneuudistuksen eli PARAS -hankkeen tavoitteena oli varmistaa ko-
ko maassa laadukkaat ja kansalaisten saatavilla olevat palvelut. Perusteluna 
oli, että tulkkipalvelut on käsitettävissä enemmän kommunikaatio- kuin so-
siaalipalveluksi. Palveluilla turvataan kielellisten oikeuksien toteutuminen – 
oikeus itseilmaisuun ja vuorovaikutukseen yhteisön kanssa. (Sosiaali- ja ter-
veysministeriö, Tiedote 365/2007.) 

6.1.5 Puhevammaisten tulkkipalveluiden kehittäminen 

Vaikea puhevamma voi liittyä esim. afasiaan, dysfasiaan, autismiin tai cp-
vammaan. Keski-Suomen kunnissa on tehty puhetulkkipalvelupäätöksiä 
erittäin vähän. 1.1.2007 lukien vaikeasti puhevammaisella henkilöllä on oi-
keus saada vähintään 180 tulkintatuntia kalenterivuodessa. Lisäksi erityisesti 
puhevammaisen kohdalla on tärkeää tulkkipalvelun käyttämiseen tarvittava 
opastus, ohjaus ja neuvonta (voi viedä paljon aikaa) ja oikean kommunikaa-
tiokeinon löytäminen.  

Puheterapeutit ovat avainhenkilöitä suosittelemaan palvelua. Keski-
Suomesta puuttui kuitenkin yhtenäinen malli, toimintakäytäntö siitä, kuinka 
tieto puhevammaisten tulkkipalvelun tarpeesta saadaan vietyä eteenpäin 
kuntien vammaispalvelupäätöksiä tekeville henkilöille. Lisäksi koulutettuja 
puhetulkkeja ei ollut juurikaan kuntien tiedossa, koska rekisteriä ei ollut. 
Puhetulkkikoulutusta oli järjestetty, mutta koulutuksen käyneet henkilöt 
olivat jääneet pitkälti työskentelemään omiin työyksiköihinsä. 

Hankkeen tulkkitoimikunnassa oli mukana edustus Jyväskylän aikuisopis-
tosta, jolla on puhevammaisten tulkkikoulutuksen tutkinnon anto-oikeus. 
Koulutus on vaativa näyttötutkinto. Asian eteenpäin viemiseksi sovittiin 
pienempi työryhmä miettimään mm. koulutuksen sisältöä. Jyväskylän ai-
kuisopiston järjestämä puhevammaisten tulkkikoulutus alkoi syksyllä 2008, 
12 opiskelijan aloittaessa ammattitutkinnon suorittamisen. Jyväskylän am-
mattikorkeakoulu on tarjonnut puolestaan koulutusta ammattilaisille kor-
vaavista kommunikaatiomenetelmistä. 
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Puhevammaisten tulkkipalveluiden kehittämisessä oli jatkotavoitteena saada 
kuntien sosiaalityöntekijät sekä puheterapeutit keskustelemaan yhtenäisen 
toimintamallin luomisesta puhevammaisten tulkkipalveluiden järjestämisestä 
Keski-Suomessa. Mallia voitaisiin ottaa Tampereen vammaispalveluiden 
kehittämästä yhteistyökuviosta (tulkkipalvelun prosessikuvaus). Lisäksi oli 
suunnitteilla loppuvuodelle tiedotustilaisuus Puhevammaisten tulkkipalvelut 
-seminaari yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa, joka toteutui 4.12.2007. 

Puhevammaisten tulkkipalveluiden kehittämistyön tueksi järjestettiin kunti-
en sosiaalityöntekijöiden sekä puheterapeuttien yhteinen työkokous 
20.9.2007 tavoitteena yhtenäisen toimintamallin luominen puhevammaisten 
tulkkipalveluiden järjestämisessä Keski-Suomessa. Myös puhevammaisten 
tulkkirekisteriä suunniteltiin Sonette -yhteisöverkon sivuille.  

6.1.6 Etätulkkaus ja Keski-Suomen osallistuminen val-
takunnalliseen Etätulkkaus -hankkeeseen 

Syksyn 2006 aikana hankkeen työryhmissä käytiin keskusteluja uusimman 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotosta viittomakielisten tulkkipalve-
luissa. Etätulkkausta ei ollut käytännössä kokeiltu Keski-Suomessa. Etätulk-
kaukseen vaadittavia laitteita ja ohjelmistoja ei ollut Keski-Suomessa siinä 
määrin, että niitä voisi suoraan hyödyntää kuurojen tulkkipalveluissa. Myös-
kään kuuroilla itsellään ei ole näitä ohjelmia. Etätulkkausta tarjoavia palve-
luntuottajia oli Suomessa muutamia mm. Honkalampisäätiö, Viittomakie-
lialan Osuuskunta Via. 

Etätulkkaus ei tule koskaan täysin korvaamaan paikallaolotulkkausta, mutta 
joihinkin tilanteisiin ja asioihin etätulkkaus sopii erinomaisesti. Lisäksi etä-
tulkkauksella parannetaan tulkkipalveluiden saatavuutta riippumatta siitä, 
missä päin Keski-Suomea tulkkipalvelun käyttäjä asuu. Etätulkkauksella 
saavutetaan myös säästöjä esim. matkakustannuksissa (ajan ja rahan säästö). 

Valtakunnalliseen Etätulkkaus hankkeeseen, jota hallinnoi Uudenmaan eri-
tyispalvelujen kuntayhtymä eli UEP, lähti mukaan Jyväskylän kaupunki. 
Keski-Suomesta hankekumppaneina ovat Keski-Suomen vammaispalve-
lusäätiö ja vammaispalveluiden kehittämishanke asiantuntija-avun tarjoami-
seksi Keski-Suomen alueella. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Keski-
Suomen osalta tavoitteena on taata mahdollisuus käyttää etätulkkauspalve-
lua julkisten yhteispalvelupisteiden kautta (esim. sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelupisteet). Hankkeen edetessä tavoitteena on, että etätulkkauspal-
velua voi käyttää suoraan asiakkaan päätelaitteelta, esim. kotona olevan 
web-kameran ja suojatun kuvapuhelinyhteyden avulla. Tulevaisuudessa 
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yleistyvät julkiset langattomat verkot tuovat uusia mahdollisuuksia siten, 
että etätulkkipalvelu on saatavilla siellä, missä asiakas liikkuu kannettavan 
tietokoneensa tai muun päätelaitteensa kanssa. Valtakunnalliseen hankkee-
seen voi vielä liittyä mukaan muutkin Keski-Suomen kunnat. Rahoitusosuus 
määritellään kunnassa olevien tulkkipalvelun käyttäjien määrien mukaan. 

Vammaispalveluhanke järjesti yhteistyössä SosKes -hankkeen ja Keski-
Suomen vammaispalvelusäätiön kanssa 24.4.2007 ”Etätulkkaus tutuksi – 
tulkkausta kuvapuhelimen välityksellä” – seminaarin. Tilaisuus järjestettiin 
Keski-Suomen keskussairaalan tiloissa, jossa oli videoneuvotteluyhteydet. 
Kuvapuhelinyhteys tilaisuudessa oli Tampereelle Viittomakielialan Osuus-
kunta Vian toimistoon sekä Tuusulaan Xenex Telecomiin. 

Kuvapuhelinohjelmien hankintaa suunniteltiin myös Keski-Suomen sosiaa-
lialan osaamiskeskukselle, SosKes -hankkeelle sekä Keski-Suomen vam-
maispalvelusäätiölle. Myöhemmin suunniteltiin, että mahdollisessa Keski-
Suomen henkilökohtaisen avun keskuksessa voitaisiin hyödyntää kuvapuhe-
linohjelmia etätulkkauksessa ja videoneuvotteluissa. Kuvapuhelin ohjelmien 
hankinta eteni POKEVA -kehittämisyksikön kautta. 

Hankkeen asiantuntijaryhmässä käytiin keskusteluja etätulkkaukseen vaadit-
tavien laitteiden ja ohjelmien korvaamisesta vammaispalvelulain perusteella 
tulkkipalveluiden asiakkaille. Tavoitteena oli yhtenäisten toimintalinjojen ja 
myöntämiskriteerien luominen Keski-Suomen kuntiin. Hankkeen asiantun-
tijaryhmä suositteli, että web-kamera ja kuvapuhelinohjelmisto korvattaisiin 
etätulkkipalvelun asiakkaalle vammaispalvelulain perusteella kuitenkin lain 
toissijaisuus huomioiden. 

6.2 Palveluohjaus vammaistyössä 

Keski-Suomen vammaispalveluhankkeessa kehitettiin vammaispalveluiden 
palveluohjausmallia yhteistyössä Äänekosken kaupungin vammaispalvelu-
tiimin kanssa vammaispalveluiden sosiaalityön menetelmänä sekä palve-
luohjauksessa ja kuntoutusohjauksessa. Palveluohjauksen suostumuslomake 
(Liite 1.), aloituslomake (Liite 2.), palvelusuunnitelmaan kutsuttavat tahot 
(Liite 3). ja kutsukirje palvelusuunnitelma (Liite 4.), palvelusuunnitelmalo-
make (Liite 5), suostumus salassa pidettävien tietojen antamiseen (Liite 6), 
tarkistuslistat alle 16-vuotiaiden etuuksista (Liite 7.) sekä yhteydenotto pal-
veluntarpeen arvioimiseksi (Liite 8.) -lomakkeet kehittyivät Äänekosken 
vammaispalvelutiimin käyttöön ja kaikkien kuntien hyödynnettäväksi. Pal-
veluohjausmalli ja lomakkeet löytyvät Sonette yhteisöverkosta. 
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Äänekosken kaupunki, Sumiaisten kunta ja Suolahden kaupunki sekä Ääne-
seudun terveydenhuollon kuntayhtymä yhdistyivät Uudeksi Äänekosken 
kaupungiksi 1.1.2007 alkaen. Äänekosken vammaispalvelun tiimin vetäjänä 
toimi vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Mirva Vesamäki ja 1.11.2007 
alkaen vs. Auli Savolainen ja palveluohjaajana ja asuntolanhoitajana Päivi 
Pulli, kuntoutusohjaajana Anne Hakala ja Päivi Paavilainen sekä toiminta-
keskuksen vs. johtajana Nina Oksanen. Palveluohjaaja oli osa-aikainen al-
kuun 0,5 työajalla ja myöhemmin 0,75 täydestä työajasta (0,25 kehitysvam-
maisten asuntolanhoitaja). Palveluohjaajan työaikaa lisättiin v. 2008 ja to-
dennäköisesti työaika olisi kokoaikainen v. 2009 alusta. 

Palveluohjausmalli, jota lähdettiin kehittämään ja soveltamaan vammaistyö-
hön perustui alkujaan vanhustyöhön ja omaishoitajien palveluohjaukseen 
kehitettyyn kotikuntoutusmalliin: ”Kotikuntoutuskäytäntö yli 65-vuotiaiden 
omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa toimintakyvyn ja elämänhallinnan 
tukemiseksi.” FinSoc - Hyvät käytännöt 7.8.2006. 

Projektipäällikkö tapasi Äänekosken vammaispalvelutiimiä 12 kertaa, palve-
luohjauksen kehittämisen merkeissä. Äänekosken palveluohjausmallissa 
palveluohjaaja toimi yleisten vammaispalveluiden palveluohjaajana ja kehi-
tysvammapalveluissa palveluohjausta antoivat kuntoutusohjaajat kun asiak-
kaalla oli kehitysvammadiagnoosi. Myös vammaispalveluiden sosiaalityön-
tekijä käytti työssään palveluohjausmenetelmää ja lomakkeita. 

Palveluohjaus on 1) koordinointityötä, jolla tuodaan yhteistoiminnallisuus 
eri organisaatioiden ja hallintokuntien välille ja 2) palveluohjaaja ottaa vas-
tuun järjestelmän näkökulmasta asiakkaan palvelukokonaisuuteen. Palve-
luohjaus on oma tehtäväkokonaisuutensa, joka sisältää sekä asiakkaan kans-
sa tehtävää työtä (palveluohjaus) että palveluiden yhteensovittamista (palve-
luiden ohjaus) organisaatioiden tasolla. 

Palveluohjaus koordinoi ammatillisesti erikoistuneiden asiantuntijoiden sekä 
samanaikaisesti usean ammattilaisen apua tarvitsevan ihmisen välille tarkoi-
tuksenmukaisen palvelukokonaisuuden, joka perustuu asiakkaan tarpeisiin 
ja palvelujärjestelmän toimintamahdollisuuksiin. 

Palveluohjaaja auttaa asiakasta tarkoituksenmukaisten palvelukokonaisuuk-
sien rakentamisessa, koordinoi ja seuraa palveluprosessia. Palveluohjaaja 
huolehtii asiakkaan kanssa hänen elämäntilanteensa vaatiman palvelutar-
peen hoitamiseksi tarvittavien palveluiden suunnittelusta, hankkimisesta ja 
yhteensovittamisesta sekä huolehtii, että asiakkaan asia etenee suunnitelmi-
en mukaisesti. 
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Palveluohjaajalta edellytetään: 

• ohjauksellisen työn osaamista 
• ihmissuhdeosaamista 
• suullista ja kirjallista viestintää 
• ongelmanratkaisutaitoja 
• oman persoonallisuuden käyttöä 
• oma-aloitteisuutta 
• luovuutta 
• itseohjautuvuutta 
• palvelujärjestelmien hyvää tuntemusta 
• sosiaaliturvan tuntemusta 
• 3. sektorin tuntemusta 

Palveluohjaustarve syntyy mm. tilanteissa, joissa asiakkaan palvelutarve ei 
ole selkeästi määriteltävissä tai asiakas ei ole autettavissa siinä sektorissa, 
jonka asiakas hän on. Palvelutarpeen arviointiin ja määrittelyyn tarvitaan 
kokonaisvaltaista selvittelyä ja ko. asiantuntijan osaamisalaa laajempaa asian-
tuntemusta, eikä voida osoittaa selkeästi yhtä tahoa, jolle asiakkaan asiat en-
sisijaisesti kuuluisivat tai tahoa, jolle asiakasyhteistyön rakentaminen kuului-
si. 

Palveluohjauksessa asiakas on subjektina (asiakkaan osallistaminen palve-
luohjaukseen). Palveluohjauksessa selvitetään ne palvelut, joissa yhteistyön 
tehostamista tarvitaan. Päätökset tehdään lähellä asiakasta. Ensisijaista on 
lähipalvelujen sekä ns. normaalipalvelujen tehokas käyttö. 

Vammaispalveluhanke vietiin Stakesin ”Palveluohjaus” – sivuille. Mm. Jäm-
sän seudulla oltiin palveluohjausmallista kiinnostuneita liittyen tuleviin muu-
toksiin vammaispalveluiden järjestämistavoissa ja resursseissa kuntaliitoksen 
(Jämsä, Jämsänkoski) myötä. Jämsässä otettiin palveluohjaus lomakkeita 
käyttöön ja kehitettiin yhteistyössä hankkeen kanssa.  

Vammaispalveluhanke järjesti yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
kanssa ”Palveluohjaus vammaistyössä” – työkokouksen 28.9.2007. Projek-
tipäällikkö osallistui myös 8.11.2007 Palveluohjausseminaariin Helsingissä ja 
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tiiviitä palveluohjauksen kehittämiskeskusteluita käytiin Aikuissosiaalityön 
hankkeen edustajien kanssa.  

Vammaispalveluhankkeen projektipäällikkö osallistui Helsingissä kokoon-
tuvaan STM:n ja Stakesin koordinoimaan palvelusuunnittelutyöryhmään. 
Palvelusuunnittelutyöryhmän toiminta tukee uudistuvaan vammaispalvelu-
lainsäädäntöön liittyvää palvelusuunnittelun ja palveluohjauksen kehittämis-
tä ja suosituksen luomista lain pohjaksi. Palvelusuunnitelman kehittämis-
työn pohjana käytettäneen osin Keski-Suomen vammaispalveluhankkeessa 
paranneltua Äänekosken kaupungin palvelusuunnitelmalomakepohjaa (Liite 
6. Äänekosken palvelusuunnitelmalomake) sekä muuta palveluohjaukseen 
liittyvää lomakkeistoa.  

Palveluohjaus ja siihen liittyvät oikeanlaiset lomakkeet ja menetelmät tuke-
vat lähipalveluiden hyödyntämistä ja koordinoi myös asiakkaalle hankittavia 
seudullisia ja maakunnallisesti järjestettäviä palveluita mukaan lukien valtiol-
le siirtyvät tulkkipalvelut. Parhaimmillaan palveluohjaus tukee ja kokoaa 
asiakkaan pirstaleista palvelukenttää yhteistoiminta-alueilla. Myös Keski-
Suomen alueella käytettävät muut yhtenäiset lomakkeet ja käytännöt tukevat 
tätä tavoitetta. Palveluohjausmalli ja -prosessi sekä palveluohjaukseen liitty-
vä muu materiaali on hankkeen päätyttyä myös muiden kuntien hyödynnet-
tävissä omana oppaanaan Kosken internetsivuilla ja Sonette - yhteisöver-
kossa. 

Vuonna 2008 palveluohjausta mallinnettiin vammaistyössä etenkin hanke-
kuntien kanssa. Tavoitteena oli palveluohjauksen hyödyntäminen vammais-
palveluissa Keski-Suomen kunnissa. Äänekosken palveluohjauksen proses-
sikaavio laadittiin QPR Process Guide -ohjelmalla. Äänekosken vammais-
palvelutiimin kanssa tehtiin kotikuntoutusmalliin perustuvaa pilotointia ja 
kehitettiin palveluohjauslomakkeita koekäytön myötä.  

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa alkoi keväällä 2008 yhden vuoden kestä-
vät (30 op) palveluohjaajan ammatilliset erikoisopinnot. Tutkinnon voi suo-
rittaa oman työn ohessa esim. täydennyskoulutuksena. Yhteistyötä palve-
luohjauksen kehittämisen osalta tehtiin Keski-Suomen ja Pohjanmaan maa-
kuntien vammaistyön kehittämisyksikön kanssa mm. palveluohjausmene-
telmän levittämisen ja koulutuksien kehittämisen osalta yhteistyössä oppilai-
tosten kanssa. 

Vammaisen henkilön palvelut on kyettävä suunnittelemaan huolellisesti ja 
kohtuullisessa ajassa. Tämän takaamiseksi uudistuvaan vammaispalvelula-
kiin on esitetty 1.9.2009 alkaen säännökset vammaisen henkilön palvelutar-
peen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta sekä palveluja koske-
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van asian viivytyksettömästä käsittelystä. Palvelutarpeen selvittäminen on 
lakiesityksen mukaan aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yh-
teydenotosta. Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset olisi tehtävä vii-
meistään kolmen kuukauden kuluessa niitä koskevan hakemuksen jättämi-
sestä. (Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 271/2008; HE 166/2008 vp.) 

6.2.1   Palveluohjausprosessi 

Palveluohjausprosessiin liittyy palveluohjausasiakkaiden valinta, palveluoh-
jauksesta sopiminen, lähtötilanteen arviointi sekä tarpeiden, palveluiden ja 
tukitoimien kartoittaminen. Lisäksi siihen liittyy tuki- ja palvelusuunnitel-
man laatiminen ja käytäntöön saattaminen, toteutus, koordinointi, seuranta 
ja arviointi. Palveluohjaus alkaa ja päättyy sovitusti. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2. Äänekosken vammaispalveluiden palveluohjausprosessi, Vesimäki Mirva. 
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Palveluohjausprosessissa viisi vaihetta: 

Palveluohjausprosessissa nähtiin viisi vaihetta. Vaiheet palvelusuunnitelman 
laatimisessa, toteuttamisessa ja tarkistamisessa toimivat syklinä, kunnes pal-
veluohjauksen tarve väheni oleellisesti tai päättyi sovitusti. 

 
1. Yhteydenotto palvelutarpeen selvittämiseksi 
 

Palveluohjausasiakkaiden valinta: 

• kohdennetaan palveluohjausta eniten tarvitseville, joiden selviyty-
minen on vaakalaudalla tai jotka muuten ovat tuen tarpeessa 

• monimutkaiset tai vaikeat pitkäaikaiset tilanteet sekä siirtymävaiheet 
 
Palveluohjauksesta sopiminen: 

• sopimuskaavake ja lupayhteistyöhön 
 

Lähtötilanteen arviointi: 

• aloituslomake, yhteenveto 
• verkostokartta 
• asiakkaan koko elämäntilanteen perusteellinen ja monipuolinen kar-
toitus 

• Sovitaan yhdessä palvelusuunnitelmaan kutsuttavat tahot ja laadi-
taan kutsu palvelusuunnitelmaan. 

 
2. Palvelusuunnitelman laatiminen 

• kokoaa ”palaset” yhteen”, sateenvarjo” muille suunnitelmille 
• asiakas tekee itse valintoja 
• perustuu Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (§ 
5), vastuu tekemisessä on kotikunnalla 

• sovitaan palvelusuunnitelman toteuttamisen edellyttämistä toimen-
piteistä ja vastuutahoista. 

 
3. Palvelusuunnitelman käyttöön saattaminen  

• tukitoimien toteutus ja koordinointi.  
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4. Palvelusuunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi, siirrytään koh-
taan prosessin kohtaan 2. tai päätetään palveluohjaus. 

 
5. Palveluohjauksen päättäminen 

• arviointi 
• päättyy sovitusti 

 
KOTIKÄYNTI (sis. em. kohdat 2 – 4) 

• palveluohjauksesta sopiminen 
• tutustuminen (luottamuksen luominen) 
• tarvittavat suostumukset, kirjallinen lupapaperi (yhteistyö, tietojen 
siirtolupa) 

• kokonaistilanteen kartoitus, lähtötilanteen selvittäminen: kirjataan 
yhteenvetolomakkeelle 

• tavoitteiden asettaminen, mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen etsimi-
nen: kirjataan yhteenvetolomakkeelle 

• seurantalomake 
• tämän hetkiset palvelut ja tukitoimet + etuudet 
• infolista, tarkistuslista 
• jatkokäynneistä sopiminen 
• tuki- ja palvelusuunnitelma (lomake annettu asiakkaalle / perheelle 
ennakkoon tutustumista varten)� laaditaan yhdessä asiakkaan / 
perheen kanssa  

 
PALVELUSUUNNITELMAN KÄYTÄNTÖÖN SAATTAMI-
NEN (em. kohta 4) 

• verkostopalaveri: tuki- ja palvelusuunnitelman läpikäyminen ja täy-
dentäminen: asiakkaalla / perheellä ensimmäinen puheenvuoro pa-
laverissa 

• toteutus, koordinointi, seuranta 
• kirjataan yhteenvetolomakkeelle 
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PALVELUOHJAUKSEN PÄÄTTÄMINEN (em. kohta 5) 

• palveluohjaus päättyy, kun asiakkaan palvelutarvetta ei enää ole / ti-
lanne, jossa asiakkaan elämäntilanteen mukainen palvelutarve on 
saatu tyydyttävällä tavalla hoidettua 

• arviointi 
• palveluohjaustarve voi käynnistyä uudelleen esim. siirtymävaiheissa 
päivähoito � koulu, perusopetus � ammatilliset opinnot � työ-
elämä � itsenäinen asuminen � ikääntyminen 
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Kuva 3. QPR- prosessikuvaus palveluohjaus vammaistyössä, henkilökohtaisen avun tarve. 
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Kuva 4. QPR prosessikuvaus palvelusuunnittelu prosessista. 
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6.2.2 Palveluohjauksen vaikutukset 

Palveluohjauksen avulla vammainen henkilö ja hänen perheensä saa tarvit-
semansa tuen, sosiaaliturvan ja palvelut. Palveluohjaus tukee ja helpottaa 
vammaisen henkilön ja hänen perheensä arkipäivän sujuvuutta. Palveluoh-
jaus mahdollistaa vammaiselle henkilölle yhdenvertaisen elämän muiden 
kanssa. Palveluohjaus säästää aikaa, vaivaa, rahaa ja voimavaroja. Palveluoh-
jauksen avulla etuudet ja palvelut kohdentuvat oikeaan aikaan, tarkasti ja 
oikeudenmukaisesti niitä tarvitseville. Palveluohjaus ehkäisee syrjäytymistä, 
ongelmien syntymistä ja kasautumista. Palveluohjausmenetelmä lisää itse-
näistä suoriutumista ja selviytymistä, aktiivisuutta, osallisuutta, vaikutus-
mahdollisuuksia, itsemääräämisoikeutta ja hyvinvointia.  

Työmenetelminä palveluohjauksessa voidaan käyttää mm. 

• ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote (palveluohjaus voimaannut-
tavana työotteena, ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen) 

• verkostodialogit (Arnkill, Seikkula) 
• huolen vyöhykkeet (Arnkill, Eriksson) 
• verkostokartat 
• vanhemmuuden roolikartta, parisuhteen roolikartta 
• elämänviiva 
• läheisneuvonpito, LNP 
• tulevaisuuden muistelu, ennakointidialogit 
• ennakoiva palveluohjaus, tulevaisuuteen varautuminen 
• ennaltaehkäisevän kotikuntoutusmallin tuominen vammaistyöhön 
• Paavo- avuntarpeen itsearviointimenetelmä 
• HMI – haastattelumenetelmä interventiona (Mattus) 
• palvelupolkujen, - ketjujen kuvaaminen 
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6.2.3 Työvälineitä palveluohjaukseen/ palveluohjaajan 
työkalupakki 

Palveluohjaajan lomakkeet eli työkalupakki koostuu seuraavista: 

• tuki- ja palvelusuunnitelma 
• nuoren 16-v:n koulutus- ja palvelusuunnitelma 
• palveluohjauksen aloituslomake ja yhteenveto 
• palveluohjauksen asiakastyön seurantalomake 
• suostumuslomake (lupa keskinäiseen tiedonvaihtoon) 
• haastattelurunkomalli 
• lomakkeet oltava sähköisiä (vältetään päällekkäistä työtä, kirjaamista 
voidaan tehdä kotikäynnillä suoraan kannettavalla tietokoneella) 

Muita esitteitä palveluohjaajan matkassa: 

• tarkistus-, infolistat: alle 16-vuotiaiden vammaisten ja pitkäaikaissai-
raiden lasten ja heidän perheiden etuudet ja palvelut, yli 16-vuotiaat 

• tiedote palveluohjauksesta 
• kuntien omat esitteet, oppaat vammaispalveluista ja kehitysvamma-
huollosta 

• kannettava tietokone 

6.2.4 Palveluohjauksen erilaiset vaihtoehtoiset hallinto-
mallit Keski-Suomessa 

Palveluohjauksen vaihtoehtoiset hallintomallit Keski-Suomen maakunnassa 
vrt. Pietiläinen (2003): 1.) Palveluohjaus osana omaa työtä, 2.) Palveluohjaa-
jan toimet kunnassa, 3.) Ostopalveluna, 4.) Palvelukeskusmallissa. 

 
1. Palveluohjaus osana omaa työtä: 

• sosiaalitoimen työntekijä, jolloin po. toteutuu osana kunkin työnte-
kijän omaa perustehtävää 

• yleisimmin sosiaalityöntekijä 
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• työntekijällä tulee olla johdon taholta luotuna toimintamahdollisuu-
det palveluohjaukselle 

• lupa ja mahdollisuus palveluohjaustyöhön työajalla 
• tarvittaessa mahdollisuus joustavaan työaikaan, riittävä tuki ja asian-
tuntija-apu 

• kunnassa kehitetään omien työntekijöiden työtä, paikallista palvelu-
järjestelmää ja yhteistyötä muihin sektoreihin ja toimijoihin 

• koottuna tieto palveluketjuista ja palvelukokonaisuuksista 
• päätökset tehdään omassa kunnassa, lähellä asiakasta 
• työntekijät ovat siellä, missä asiakkaatkin 
• pulmana ”istuminen kahdella jakkaralla” (sosiaalityöntekijä samalla 
päätöksentekijä) 

 
2. Palveluohjaajan toimet kunnassa: 

• kunta palkkaa / perustaa palveluohjaajan toimen / muuttaa toimen-
kuvia 

• palveluohjaaja on selkeästi nimettävissä 
• rajatut asiakasryhmät? 
• erillisten palveluohjaajien kautta vammaisten henkilöiden ja heidän 
perheidensä asianajajana toiminen tehokkaampaa kuin palveluohja-
us omaan perustehtävään liitettynä 

• palveluohjaajalla rajattu päätöksenteko-oikeus  
• palveluohjaaja tietoinen kunnan budjetista 
• palveluohjaaja vastaa asiakkaittensa tuki- ja palvelusuunnitelmien 
laadinnasta ja seurannasta 

• palveluohjauksen ja kuntoutusohjauksen erot? 
• Äänekosken malli; työpari sosiaalityöntekijä - palveluohjaaja 
 

3. Ostopalveluna: 

• kunta voi hankkia palveluohjauksen esim. yksityiseltä palveluntuot-
tajalta 
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• huomioitava, että viime kädessä asiakkaan asiat ratkeavat vasta yh-
dessä kotikunnan toimijoiden kanssa 

• palveluohjaajalta edellytetään erittäin hyvää yhteistyötä kunnan eri 
tahojen kanssa 

• esim. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön ohjaus- ja neuvonta-
palvelu. 

 
4. Palvelukeskusmalli 

• kunnan normaalipalveluihin sijoittuva toimipaikka, joka palvelee 
vammaisia henkilöitä ja heidän perheitään 

• ns. yhden luukun periaate 
• tiivis yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen kanssa: tiimi, joka toimii 
tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden tahojen kanssa 

• tarjoaa kuntoutukseen liittyviä palveluja 
• palveluohjaus yksi keskuksen tarjoamista palveluista 
• suorat kontaktit sosiaalitoimeen, perusterveydenhuoltoon, sivistys-
toimeen ja muihin kunnan toimintoihin 

• esim. Jämsän seudun perhepalvelukeskus ja perhepalvelukeskuksen 
erityisneuvola (jatkossa vammaistyön ja kuntoutuksen yksikkö) 

6.2.5 Palveluohjausmallin kehittämiseen liittyviä pää-
telmiä 

Äänekosken palveluohjausta kehitettäessä todettiin, että palveluohjaajan 
rooli asiakkaan puolueettomana ja tasa-arvoisena asianhoitajana kärsi palve-
luohjaajan tehdessä vammaispalvelutiimin esityksen perusteella omaishoi-
dontuen päätöksiä. Palveluohjaaja toisaalta tarvitsi myös oikeuden antaa 
tiettyjä palveluita kiireellisen palvelun tai tukitoimen tarpeessa olevalle asi-
akkaalle ilman palvelua viivyttävää keskustelua vastuualueiden välisistä ra-
joista ja päätöksenteko oikeuksista (esim. pienimuotoiset asunnonmuutos-
työt kuten tukikahvojen ja luiskien asentaminen sairaalasta kotiutustilanteis-
sa.) 

Palveluohjaajan tehokas hyödyntäminen edellytti myös kokopäiväistä työ-
panosta. Palveluohjaajan oli tarpeen olla tavoitettavissa normaalina virka-
aikana ja palveluohjaajan kaksoisrooli asuntolanhoitajana ja palveluohjaaja-
na haittasi jonkin verran paneutumista asiakkaiden asioihin täysipainoisesti. 
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Ihanteellisesti palveluohjaus onnistuu Äänekoskella kehitysvammaisten 
kuntoutusohjaajien työssä, joiden tehtävänä oli olla arjen toiminnoissa tu-
kena ja ohjaajana sekä antaa palveluohjausta asiakkaan ja perheen tarpeista 
käsin. 

Äänekosken kaupungissa helmikuusta 2007 lokakuuhun 2008 mennessä 
tehtiin varsinaisia vammaispalveluiden palveluohjaukseen liittyviä kotikäyn-
tejä joko palvelusuunnitelman laatimisen, työhön tutustumisen, sosiaalitoi-
mistoon saattamisen ja muuttosuunnitelmien sekä koulukäyntien merkeissä 
yhteensä 83 kertaa ja palveluohjaus tavoitti 69 eri asiakasta (Pulli 2008). 

Keskeisenä Äänekosken vammaispalvelun palveluohjauksessa nähtiin ole-
van palvelun oikea-aikaisuus ja saavutettavuus, neutraali ja tasavertainen 
asiakkaiden asioiden ajaminen sekä tieto, jota palveluohjauksessa tuotettiin, 
ennakoidessa asiakkaiden tarpeita jo ennen varsinaista vammaispalveluiden 
tarvetta. Palveluohjaus toimi myös Äänekosken kuntaliitostilanteessa eheyt-
täen asiakkaiden uutta ja osin hajanaisempaa palveluverkkoa. Jaakko Seikku-
lan (2007) esittämän lähestymistavan mukaisesti, kaikki jotka ottivat palve-
luohjaajan yhteyttä, ottivat tavallaan yhteyttä juuri oikeaan paikkaan ja asi-
akkaan ”luukuttaminen” palvelupaikasta seuraavaan pyrittiin katkaisemaan. 

Keski-Suomen vammaispalveluhankkeessa työstetty ”Alle 16-vuotiaiden 
palveluohjauksen tarkistuslista”, on käytössä Äänekoskella ja Jämsän seu-
dulla. Tarkistuslistasta löytyvät pitkäaikaissairaan ja heidän perheiden etuu-
det ja se on tarkoitettu sekä työntekijöille, että perheille. 

Palveluohjausmallin levittäminen ja jatkokehittäminen jatkuu hankkeen pää-
tyttyä POKEVA -kehittämisyksikössä. POKEVA -kehittämisyksikössä on 
tehty Jämsän seudulle Kehitysvammaisen kuntoutus- ja palveluketjuopas. 
Opasta jaetaan muidenkin kuntien käyttöön ja sen pohjalta on helppo muo-
kata omaan kuntaan vastaava opas. Opas käy työvälineeksi esimerkiksi sosi-
aalityöntekijälle.  

6.3 Henkilökohtainen avustajajärjestelmä 

Kustannukset henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta voidaan korvata 
sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee runsaasti toisen henkilön 
apua kotona jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa tai kodin ulkopuolel-
la asioiden hoitamisessa, opiskelussa, harrastuksissa, työssä ja yleensä yh-
teiskunnallisessa osallistumisessa (Asetus vammaisuuden perusteella järjes-
tettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/759, 16 §). 
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Henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimii vammainen henkilö itse. 
Työnantaja valitsee avustajan, tekee työsopimuksen ja huolehtii palkanmak-
susta ym. lakisääteisistä kustannuksista, jotka kunta korvaa hänelle. Avusta-
jana toimivalle ei siis synny kunnallista työsuhdetta. Valtakunnallista yleissi-
tovaa henkilökohtaisia avustajia koskevaa työehtosopimusta ei ole olemassa, 
joten henkilökohtaisiin avustajiin sovelletaan vain työlainsäädännön määrä-
yksiä. Henkilökohtainen avustajajärjestelmä on määrärahasidonnainen pal-
velu. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoi-
mista 1987/759) 

Henkilökohtainen avustaja voidaan myöntää myös osana vammaispalvelu-
lain mukaista palveluasumista. Palveluasumisesta ja sen saamisedellytyksistä 
on säädetty vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa ja sitä koskevan asetuk-
sen 10 ja 11 §:ssä. Palveluasumisen edellytyksenä on vaikeavammaisuus. 
Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi 
tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa 
jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti 
ja joka ei ole jatkuvan laitoshuollon tarpeessa. (Emt.) 

Vaikeavammaisuus määritellään aina yksilökohtaisesti. Sosiaalityöntekijä 
tekee päätöksen oman arviointinsa perusteella ja käyttää tarvittaessa apuna 
muiden asiantuntijoiden selvityksiä asiakkaan toimintakyvystä. Sosiaalityön-
tekijä kartoittaa kokonaistilanteen ja vastaa palvelusuunnitelman tekemises-
tä. Sosiaalityön keinoin vaikutetaan ensisijaisesti siihen, että vammaisen 
henkilön toimintaedellytykset paranevat. 

Henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kehittämistyötä vammaispalvelu-
hankkeessa tehtiin tiiviisti maakunnallisen asiantuntijaryhmän kanssa sekä 
yhteistyössä valtakunnallisen Assistentti.infon verkostojen kanssa. Keski-
Suomen vammaispalveluhanke järjesti 22.5.2007 yhteistyössä Keski-
Suomen vammaispalvelusäätiön, Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n Jyväs-
kylän Validia palveluiden ja Assistentti.infon kanssa Henkilökohtaisen avun 
päivän Jyväskylässä Agorassa. 

Keski-Suomen vammaispalveluhanke järjesti myös 25.1.2008 avustajien ja 
tulkkien välityskeskuksista esittelytilaisuuden, jossa mm. Honkalampisäätiön 
edustajat esittelivät avustajakeskus toimintaa, tarjoten sitä myös Keski-
Suomen alueelle. Tilaisuudessa Invalidiliitto ry:n Tre@validia -hankkeen 
projektivastaava Ville Vuosara esitteli avustajaportti.fi -palvelua, joka toimii 
internetissä avustajavälityksen työvälineenä. Esittelytilaisuuteen osallistuneet 
esittivät toiveen selvittää edelleen Keski-Suomen omia vaihtoehtoja järjestää 
henkilökohtaisen avun välitystä ja neuvontaa. POKEVA kehittämisyksik-
köhankkeen kehittämissuunnittelija Armi Mustakallio kertoi tulkkipalvelui-
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den kehittämiseen liittyvät viimeisimmät tiedot mm. valtiolle siirtymiseen 
liittyen.  

Henkilökohtaisten avustajien työnantajille järjestettiin yhteistyössä Assis-
tentti.infon kanssa koulutus 28.8.2008. Kaikki ilmoittautuneet mahtuivat 
koulutukseen. Paikalle saapui 24 henkilöä, joista 11 oli työnantajia, 11 avus-
tajia, kaksi kuntien työntekijöitä. Koulutuksen iltapäivä oli avoin myös muil-
le osallistujille. Koulutuksen saama palaute oli erittäin positiivista ja jatkoa 
toivottiin.  

6.3.1 Henkilökohtainen avustajajärjestelmä Keski-
Suomen kunnissa 

Helmikuussa 2007 hankkeen projektipäällikkö teki sähköisen kuntakyselyn 
henkilökohtaisesta avustajajärjestelmästä Keski-Suomen kunnissa. Kyselyjä 
palautui 16 kappaletta. Kyselyn tulokset esiteltiin 22.5.2007 henkilökohtai-
sen avun päivillä Jyväskylässä. (Mustakallio & Vesimäki 2008.) 

Hankkeen asiantuntijaryhmässä tehtiin avustajajärjestelmän nykytilan pro-
sessikuvaus QPR Process Guide -ohjelmalla ja laadittiin yhtenäisiä toimin-
taohjeita Keski-Suomeen. Kuntakyselyn sekä asiantuntijaryhmässä käytyjen 
keskustelujen perusteella Keski-Suomeen toivottiin yhteistoiminta-
alueellista tai maakunnallista avustajakeskusta, jonka kautta voisi esim. ta-
pahtua avustajien välitys ja palkanmaksu. Avustajajärjestelmä palkanlaske-
misineen työllistää erittäin paljon sekä kuntien työntekijöitä että työnantaji-
na toimivia vammaisia henkilöitä. ( Emt.) 

Syksyllä 2006 Jämsän kaupungin pitämän asiakastilaisuuden perusteella, asi-
akkailta nousi toive saada avustaja suoraan kunnalta erityisesti ajallisesti ly-
hyisiin avustamisiin vuorokauden eri aikoina. Ongelmana näissä tilanteissa 
oli henkilökohtaisen avustajan löytäminen. Keväällä 2007 Jämsä aloitti kun-
nallisen vammaisavustajakokeilun, joka kesti vuoden loppuun. (Emt.) 
Vuonna 2008 Jämsän vammaisavustajatoiminta vakinaistettiin.  
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Kuva 4. Henkilökohtaisen avustajajärjestelmän prosessikuvaus v. 2007. 
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6.3.2 Henkilökohtaisen avustajajärjestelmän yhtenäinen 
toimintaohje työntekijälle ja asiakkaalle 

Henkilökohtaisen avustajajärjestelmän yhtenäiset ohjeet Keski-Suomeen, 
opas vammaispalveluiden työntekijälle, lähetettiin lausuntokierrokselle 
vammaisneuvostoille 17.10.2007. Lausunnot ohjeesta annettiin Laukaan ja 
Keuruun vammaisneuvostoilta, Saarijärven ja Karstulan yhteiseltä vam-
maisneuvostolta sekä Jyväskylän vammaisneuvostolta, joka kokosi myös 
työryhmän toimintaohjeen tarkistamiseksi. Jyväskylän maalaiskunnan vam-
maisneuvoston jäsenet eivät nähneet tarpeelliseksi enää kommentoida oh-
jetta. Petäjäveden vammaisneuvoston edustaja antoi myös palautetta ohjees-
ta. Vammaisneuvostot olivat palautteen perusteella tyytyväisiä Keski-
Suomen yhtenäisestä toimintaohjeesta ja lomakkeista. Jyväskylän vammais-
neuvosto toivoi, että käytännöt yhtenäistyisivät koko Keski-Suomen alueel-
la.  

Oppaan tarkoituksena on toimia maakunnallisena käsikirjana, jossa esitetään 
lakisääteinen näkökulma eli vähimmäisedellytykset järjestää henkilökohtai-
nen avustaja toimintaa ja Keski-Suomen kuntien yhtenäisiä käytäntöjä 
vammaispalvelun työntekijälle. Viranhaltijapäätökset perustuvat kuitenkin 
asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen. Opas on tarkoitettu vietäväksi tiedoksi 
kuntien sosiaalilautakuntiin. Oppaaseen tehtiin tarvittavat korjaukset ja tar-
kistukset ja oppaaseen tehtyjä muutoksia käsiteltiin asiantuntijaryhmässä.  

Henkilökohtaisen avustajan työnantajan ja avustajan opas pohjautui vam-
maispalveluiden sosiaalityöntekijöille laadittuun oppaaseen. Oppaissa asia-
kasnäkökulma oli tärkein. Assistentti.info ja Vaasan avustajakeskus -hanke 
olivat laatineet myös vastaavia oppaita. Yhteistyö soveltuvin osin (mm. ylei-
set osat ja laki sekä lomakkeet) katsottiin olevan järkevää ja päällekkäisyyttä 
pyrittiin välttämään.  

Omainen avustajana osio muotoutui Assistentti.infon lakimiehen Juha-
Pekka Konttisen 2008 laatiman vastaavaa aihetta käsittelevän tuoreen op-
paan myötä lopulliseen asuunsa. 

Assistentti.infon työnantajanopas paneutui työsuojelulliseen puoleen. Yh-
teistyötä lain ja yhteisten osuuksien osalta tehtiin Assistentti.infon kanssa, 
eikä päällekkäisiä kappaleita täsmennetty näiltä osin työnantajien ja avustaji-
en oppaaseen. 

Henkilökohtaisen avustajan työnantajan ja avustajan opas sekä opas vam-
maispalvelun sosiaalityöntekijälle laadittiin yhteistyössä Keski-Suomen 
vammaisneuvostojen, assistentti.infon lakimies Juha-Pekka Konttisen sekä 
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Keski-Suomen työsuojelupiirin tarkastaja Aila Kruusin ja lakimiehen avus-
tuksella.  

Henkilökohtaisen avun toimintaohje suositellaan otettavan käyttöön mah-
dollisimman laajasti Keski-Suomen alueella. Opasta voidaan hyödyntää 
myös muualla Suomessa.  

Kehittämisyksikkö POKEVA ja/tai mahdollinen Keski-Suomen henkilö-
kohtaisen avun keskus päivittävät opasta ja huomioivat myöhemmin uudis-
tuvan lainsäädännön. 

6.3.3 Kysely henkilökohtaisten avustajien työnantajille 

Kysely Keski-Suomessa henkilökohtaista avustajaa käyttäville asiakkaille eli 
työnantajille toteutettiin ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Hanna 
Hiljasen opinnäytetyöhön liittyen keväällä 2008. Kyselylomakkeet ja vasta-
uskuoret toimitettiin asiakkaille vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiden 
kautta yhteistyössä. Vastauksia saapui 85 kappaletta. Opiskelija laati raportin 
kyselystä v. 2008 aikana ja kyselyn alustavia tuloksia esiteltiin Assistent-
ti.infon Kesäakatemiassa 2.6.2008 Espoon Siikarannassa ministeriön edus-
tajille.(Hiljanen, 2009.) 

Yhtenä kyselyn päätavoitteena oli kartoittaa se, mihin tarkoitukseen vam-
maiset henkilöt käyttävät henkilökohtaisten avustajien palveluita ja kokevat-
ko he sen riittäväksi. Samalla pyrittiin selvittämään onko sukupuolella, iällä 
tai asuinmuodolla vaikutusta palveluiden käyttöön. Hanna Hiljasen opin-
näytetyö ja lopulliset tulokset valmistuivat vuoden 2009 alussa. Opinnäyte-
työ on saatavilla hankkeen internetsivuilta: www.koskeverkko.fi/hankkeet 

Kyselyn vastaajista (N = 85) 61,2 % oli naisia ja miehiä 38,8 %. Nuorin vas-
taaja oli iältään 12 vuotta ja vanhin ilmoitti iäkseen 95 vuotta, vastaajien 
keski-iän ollessa 52,4 vuotta. Vastaajista 28,2 % kuului ikäryhmään 55 -64 
vuotta, toiseksi yleisimmän ikäryhmän ollessa 45- 54 vuotta (18,8 %). Ikä-
ryhmään 65- 74 vuotta kuului 12,9 % vastaajista, kun taas ikäryhmiin 25- 34 
– ja 35- 44 vuotta kuului molempiin 10,6 % vastaajista. 12- 24 -vuotiaita 
vastaajia oli 7,1 % ja yli 75 -vuotiaita oli 8,2 % vastaajista. 61,7 % vastaajista 
ilmoitti vastanneensa kyselyyn toisen henkilön avustuksella (51,7 % henki-
lökohtaisen avustajan tuella ja 17,6 % jonkun muun ulkopuolisen henkilön 
tuella) ja 28,2 % ilmoitti vastanneensa kyselyyn itsenäisesti. (Hiljanen 2009) 

Yli puolet (58,8 %) vastaajista ilmoitti asuvansa itsenäisesti omassa asun-
nossaan kun taas 31,8 % vastaajista ilmoitti asumismuodokseen palvelu-
asumisen. Heistä 17 henkilöä (20 %) ilmoitti asuvansa kotona ja 10 henkilöä 
(11,8 %) palvelutalossa. Vanhempien luona asui 7,1 % vastaajista ja kaksi 
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henkilöä (2,4 %) ilmoitti asumismuodokseen jonkun muun. (Hiljanen 
2009.) 

Vastauksia saatiin 17 kunnan alueelta, suurin osa vastaajista (32,9 %) ilmoitti 
asuvansa Jyväskylässä ja seuraavaksi eniten vastauksia (16,5 %) tuli Jyväsky-
län maalaiskunnan alueelta. Kolme vastaajista (3,5 %) ilmoitti asuvansa 
Keski-Suomen ulkopuolella. (Emt.) 

Taustatietoja kartoitettaessa haluttiin myös selvittää onko vastaajalle laadittu 
palvelusuunnitelma ja milloin se on viimeksi tarkistettu. Palvelusuunnitelma 
oli laadittu 84,7 % (n=85) vastaajista. Kahdeksan henkilöä (9,4 %) ilmoitti, 
että heille ei ole laadittu lainkaan palvelusuunnitelmaa. Neljä vastaajista (4,7 
%) ei tiennyt oliko heille laadittu palvelusuunnitelma ja yksi henkilö oli jät-
tänyt vastaamatta tähän kysymykseen. Palvelusuunnitelma oli pääsääntöises-
ti tarkastettu kahden viimeisen vuoden sisällä, näin oli tehty 64,7 %:lla vas-
taajista (55 henkilöä). (Emt.) 

Kyselyyn vastanneista 64,7 %:lla henkilökohtainen avustaja oli myönnetty 
osana palveluasumista ja 30,6 %:lla henkilökohtainen avustaja ei ollut osa 
palveluasumista vaan se oli myönnetty muihin tarkoituksiin. Vain 17,6 % 
vastaajista sai henkilökohtaisen avustajan palveluiden lisäksi omaishoidon-
tukea hoitoonsa, näin ollen 77,6 % vastaajista ei saanut omaishoidontukea. 
Näiden kysymysten avulla pyrittiin selventämään sitä mihin tarkoitukseen 
henkilökohtainen avustaja oli myönnetty ja miten muutoin avustettavan 
henkilön hoito oli mahdollisesti järjestetty. (Emt.) 

Henkilökohtaisia avustajia oli palkattu pääsääntöisesti tuntipalkalla (76,5 %) 
ja 44,7 %:lla vastaajista tuntipalkkaisia avustajia oli palkattuna yksi henkilö. 
Neljäsosa (24,7 %) vastanneista oli palkannut perheenjäsenen toimimaan 
avustajanaan.  (Emt.) 

Kysyttäessä vastaajilta kenen toimesta eri työnantajavelvoitteet on hoidettu, 
oli vastaajilla mahdollista valita yksi tai useampi vaihtoehto, näin ollen pro-
senttimäärät yhteenlaskettuina ylittävät sadan prosentin. Vastausvaihtoeh-
toina kysymyksessä olivat seuraavat: vastaaja itse, vastaaja itse avun turvin, 
omainen, edunvalvoja, tilitoimisto, avustaja sekä jokin muu taho tai henkilö. 
Hajonta jokaisessa kysymyksen kohdassa oli suuri ja jokaista vaihtoehtoa oli 
käyttänyt ainakin yksi henkilö kussakin kohdassa. Pääsääntöisesti vastaajat 
olivat hoitaneet lähes kaikki työnantajavelvoitteensa itsenäisesti, poikkeuk-
sina työaikakirjanpito jonka oli hoitanut avustaja, sekä kirjanpito verottajaa 
varten joka oli yleisimmin hoidettu tilitoimiston kautta.  Avuntarpeenmää-
rittely ja työnjohto oli pääsääntöisesti hoidettu itse (58,8 %), seuraavaksi 
yleisimmin työnjohtoa hoiti omainen (16,5 %). Työaikakirjanpidon hoitami-
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sesta huolta pitivät avustaja sekä avustettava yhdessä, avustajien prosentin 
ollessa 37,6 ja avustettavan itsensä 30,6. Työvuorolistan laatimisesta huoleh-
tii avustettava itse 40 %:lla vastaajista ja avustaja 28,2 %:lla. Työvuorolistat 
taasen tarkistaa pääsääntöisesti työnantaja itse (40 %) tai hän avun turvin 
(16,5 %). 61,2 % vastaajista suorittaa itse uusien työntekijöiden etsinnän, 
seuraavaksi yleisimmin avustajia etsii omainen (20 %). Työnantaja itse pyrkii 
pääsääntöisesti suorittamaan uusien työntekijöiden haastattelemisen, näin 
ilmoittaa tekevänsä 57,6 % vastaajista. Omaiset ovat seuraavaksi yleisin uu-
sien työntekijöiden haastattelijaryhmä 18,8 %:lla. Työsopimuksia laaditaan 
pääsäätöisesti itse (38,8 %) tai avustuksen turvin (18,8 %). Palkanmaksusta 
kysyttäessä hajaantuu vastausten määrä hieman ja vaikkakin pääsäätöisesti 
palkanmaksu hoidetaan itse (32,9 %), ovat seuraavaksi yleisimmät palkan-
maksun hoitajat avustettavan omaiset (18,8 %) sekä tilitoimisto (18,8 %). 
Lakisääteisten maksujen, kuten esimerkiksi verojen ja eläkemaksujen mak-
saminen hoidetaan myös pääsäätöisesti omatoimisesti (34,1 %), mutta 20 
%:lla vastaajista omainen hoitaa nämä maksut. Tilitoimisto hoitaa neljän-
neksellä vastaajista (25,9 %) kirjanpidon verottajaa varten ja 20 % vastaajista 
ilmoittaa hoitavansa itse kirjanpidon tekemisen verottajalle. Työterveyshuol-
lon sopimuksen sekä suunnitelman laatiminen tuntui olevan usealle vastaa-
jista täysin tuntematon asia, mikä näkyi myös vastausprosenttien pienuute-
na. Vastaajista 15,3 % ilmoitti kuitenkin itse suorittavansa näiden laatimisen. 
14,1 %:lla vastaajista omainen tai jokin muu taho (14,1 %) hoitaa nämä asi-
at. Iällä, sukupuolella tai asuinpaikalla ei näytä olevan merkittävää vaikutusta 
siihen kenen toimesta työnantajalle kuuluvat tehtävät on hoidettu. Luonnol-
lisesti nuorien kotona asuvien kohdalla omaiset saattavat auttaa työnantaja-
velvoitteiden hoidossa kun taas ikääntyneempien työnantajien kohdalla esi-
merkiksi edunvalvojalla on suurempi rooli. (Hiljanen 2009) 
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Kuva 5. Asiakkaan suoriutuminen ja avustajatahot henkilökohtainen avustaja järjes-
telmän työnantajavelvoitteiden hoitamisessa (Hiljanen 2009). 

Vastaajilta kysyttiin mitkä työnantajavelvoitteet ovat tuottaneet heille on-
gelmia ja minkä verran. Vastausvaihtoehtoina kunkin eritellyn työnantajalle 
kuuluvan velvoitteen kohdalla olivat paljon, jonkin verran, vähän tai ei lain-
kaan. Laskettaessa yhteen kaikista kohdista prosentit nousee suurimmaksi 
ongelmakohdaksi työntekijöiden etsiminen, joka on aiheuttanut 60 %:lle 
vastaajista jonkinasteisia ongelmia. Seuraavaksi suurimmat ongelmien aihe-
uttajat ovat työntekijöiden haastatteleminen (44,7 %), palkanmaksaminen 
(40 %) ja lakisääteisten maksujen hoitaminen (39,9 %). Vähiten ongelmia 
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tuottaa työvuorolistojen tarkastaminen (23,5 %) sekä työterveyshuollon so-
pimuksen sekä suunnitelman laatiminen (29,4 %). (Hiljanen 2009.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Suoriutuuko työnantaja itsenäisesti henkilökohtaisen avustajajärjestelmän teh-
tävissä ja avustajakeskuksen tarve (Hiljanen 2009). 

Tarkasteltaessa onko asumismuodolla vaikutusta siihen, mitkä työnantaja-
velvoitteista ovet aiheuttaneet vastaajille ongelmia, voidaan huomata että 
itsenäisesti omassa asunnossa asuville henkilöille eniten ongelmia tuottaa 
työntekijöiden etsiminen (56 %) sekä heidän haastattelemisensa (48 %). Vä-
hiten ongelmia itsenäisesti asuville tuottaa työvuorolistojen tarkastaminen 
(20 %). Vanhempien luona asuvista vastaajista 49,9 %:lle ongelmia tuottaa 
myös työntekijöiden etsiminen, lähes yhtä paljon ongelmia tuottaa työterve-
yshuollon sopimuksen sekä suunnitelmien laatiminen (49,8 %). Vähiten 
vanhempien luona asuville henkilöille ongelmia tuottaa työaikakirjanpidon 
pitäminen, työvuorolistan laatiminen sekä -tarkastaminen (16,6 % kussakin). 
Henkilöille jotka olivat ilmoittaneet asuvansa palveluasumisen tuella kotona, 
palkanmaksun hoitaminen tuotti eniten ongelmia (58,8 %). Seuraavaksi eni-
ten ongelmia heillä oli esiintynyt avuntarpeen määrittelyn ja työnjohdon 
saralla (58,7 %). Vähiten ongelmia heille oli koitunut työntekijöiden haastat-
telemisessa (35,1 %).  Palvelutalossa asuvista henkilöistä jopa 70 % ilmoitti, 
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että heille on koitunut jonkinasteisia ongelmia työntekijöiden etsimisessä. 
Seuraavaksi eniten ongelmia oli koitunut työsopimuksen laadinnassa. Vähi-
ten ongelmia palvelutalossa asuvat henkilöt ilmoittivat koituneen työterve-
yshuollon sopimuksen sekä suunnitelman laatimisesta (10 %). (Hiljanen 
2009.) 

Kysely henkilökohtaisten avustajien työnantajille tuki aiempaa näkemystä, 
että henkilökohtaisen avun keskusta tarvitaan työnantajien tukena työnanta-
juuteen liittyvien tehtävien hoitamisessa. Kysely toimi myös henkilökohtai-
sen avun keskuksen mallin taustamateriaalina. (Emt.) 

6.3.4 Henkilökohtaisen avun keskus ”Triangel” ja sit-
temmin HAVU 

Hankkeessa tehdyn kuntakyselyn (2/2007), asiantuntijaryhmässä käytyjen 
keskustelujen perusteella sekä asiakaskyselyn perusteella (3/2008) Keski-
Suomeen toivottiin yhteistoiminta-alueellista tai maakunnallista avustajakes-
kusta, jonka kautta voisi tapahtua avustajien välitys ja palkanmaksu.  Hank-
keessa selvitettiin erilaisia malleja järjestää avustajakeskustoimintaa. Ministe-
ri Paula Risikko totesi 5.12.2007, ”Yksilölliseen asumiseen” -seminaarissa 
Helsingin säätytalolla, että henkilökohtainen avustajajärjestelmää tullaan 
kehittämään vaiheittain vuodesta 2009 lähtien.  

Henkilökohtaisen avun keskuksen toimintaohjetta työstettiin maakunnalli-
sessa asiantuntijaryhmässä ja erillisessä Triangel -työrukkasessa, joka koostui 
hankkeen maakunnallisen asiantuntijaryhmän edustajista kolmesta kunnasta. 
Uuden Jyväskylän kaupungin, Äänekosken kaupungin ja Laukaan kunnan 
toivottiin ensimmäisinä suunnan näyttäjinä lähtevän mukaan henkilökohtai-
sen avun keskukseen.  

Tavoitteeksi asetettiin saada internetpohjainen avustajaportti.fi palvelu 
vammaispalveluiden asiakkaiden avuksi ja työvälineeksi Keski-Suomen 
avustajakeskukselle.  Avustajakeskuksen suunnittelussa, huomioitiin järjes-
telmän hyödyntäminen osana muuta avustajakeskuksen palvelua. Pohdin-
nassa oli jo aiemmin ollut, mikä taho ottaa verkkopalvelun paikallisen ylläpi-
täjän tehtävät vastuulleen ja myös muut henkilökohtaisen avun keskuksen 
palvelut ja toiminnan järjestettäväkseen. Kuntien omaan yhteistoiminta-
alueelliseen / maakunnalliseen avustajavälityskeskukseen ei löytynyt vetäjä-
kuntaa. 

Keski-Suomen kuntien sosiaalijohdolle ja hankkeen työryhmien edustajille 
tarjottiin mahdollisuutta lähteä tutustumaan Vantaan kaupungin avustaja-
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keskukseen 14.2.2008. Vierailulle osallistui Vaasan avustajakeskushankkeen 
ja vammaispalveluiden lisäksi Keski-Suomen vammaispalveluhankkeen, 
POKEVA -kehittämisyksikön ja Seinäjoen vammaispalveluiden edustajat. 
Vantaan avustajakeskuksen toimintaa pyöritti avustajakeskusvastaava tiiviis-
sä yhteistyössä Vantaan vammaispalveluiden aluesosiaalityöntekijöiden 
kanssa. Vantaalla oli kehitetty mm. haastattelu- ja seurantalomakepohjat, 
joiden pohjalta Keski-Suomen avustajakeskuksen lomakkeita alettiin kehit-
tää. 

Projektipäällikkö esitteli Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskuksen 
mallia Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen maakunnallisessa 
vammaistyöryhmässä 5.5.2008, jossa pohdittiin avustajakeskuksen arvopoh-
jaa ja tarvittavia palveluita, joita henkilökohtaisen avun keskuksen tulisi 
tuottaa. Myös nämä pohdinnat huomioitiin henkilökohtaisen avun keskuk-
sen mallissa. 

Yhteistyötä tehtiin myös Assistentti.infoon kuuluvan Heta-liitto ry:n hallin-
noiman Sentteri-hankkeen kanssa, joka sai RAY:n rahoituksen vuodelle 
2008 ja käynnistyi maaliskuussa 2008. Sentteri -hanke haki toukokuussa 
2008 jatkoavustusta kuudella pilottialueella käynnistettävälle avustajakes-
kukselle RAY:sta. Rahoitus pohjautui hanke avustuksiin ja myöhemmin 
myös kuntarahoitukseen. Sentteri -hankkeen tavoitteena oli luoda valtakun-
nallinen avustajakeskusmalli yhteistyössä alueilla toimivien henkilökohtai-
nen avustaja toimintaa kehittävien ja tarjoavien tahojen kanssa. Vammais-
palveluhankkeen asiantuntijaryhmä 16.5.2008 ja ohjausryhmä 26.5.2008 ot-
tivat kantaa Keski-Suomen vammaispalveluhankkeen ja sitä koskevien kun-
tien osallistumisesta Sentteri -hankkeen jatkohakemuksen pilottialueeksi. 
Toukokuussa 2008 Keski-Suomen maakunnan oma toimintamalli oli jo niin 
pitkällä, että hankkeen työryhmissä haluttiin lähteä turvamaan toiminnan 
käynnistyminen hankeavustuksista riippumatta kuntarahoituksella eli kunti-
en omana toimintana yhteisen kehittämisrakenteen alla, jossa huomioidaan 
kuitenkin asiakkaiden ottaminen mukaan toiminnan järjestämiseen ja kehit-
tämiseen. Toukokuussa 2008 ei vielä ollut selvillä, mikä olisi kuntien rooli 
Sentteri -hankkeessa kehitettävässä toimintamallissa. 

Hankkeen maakunnallinen asiantuntijaryhmä hyväksyi Keski-Suomen hen-
kilökohtaisen avun keskuksen mallin toukokuussa 2008 ja esitti, että Keski-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskus eli Koske ottaisi henkilökohtaisen avun 
keskuksen ”siipiensä suojaan” järjestöjen ja kuntien yhteisen kehittämisra-
kenteen alle. Työryhmä perusteli näkemystään sillä, että Koske on luotetta-
va ja neutraali toimija, joka järjestää myös muita kuntien erityispalveluita 
esim. sosiaaliasiamiehen ja kiertävän lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän 
tehtävät ja sosiaalipäivystyksen koordinoinnin maakunnassa. Henkilökoh-
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taisen avun keskuksen käynnistyminen haluttiin turvata kaikin mahdollisin 
keinoin. 

Hankkeen ohjausryhmä 23.5.2008 tuki asiantuntijatyöryhmän näkemystä ja 
päätti, että henkilökohtaisen avun keskuksen mallia esitetään Keski-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskuksen järjestämäksi palveluksi. Projektipäällikkö oli 
esittelemässä Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskuksen alustavaa 
toimintamallia Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdis-
tyksen hallituksen kokouksessa 9.6.2008. Kosken hallitus hyväksyi henkilö-
kohtaisen avun keskuksen palveluksi, jota osaamiskeskus voisi tuottaa, kos-
ka kyseessä oli maakunnallinen erityispalvelu. Se piti asian eteenpäin viemis-
tä sisällöllisesti erittäin kannatettavana ja ohjeisti käynnistämään keskustelut 
kuntien sosiaalijohdon kanssa.  

Henkilökohtaisen avun keskuksen rahoitus pohjautuisi kuntarahaan ja 
mahdollisiin hankeavustuksiin. Rahoitusosuudet määräytyisivät palvelua 
hankkivien kuntien asukasmäärän mukaan, jolloin henkilökohtaisen avun 
keskuksen ohjaus ja neuvonta sekä avustajavälityspalvelut olisivat kaikkien 
henkilökohtaisen avun päätöksen saaneiden kuntalaisten käytettävissä tasa-
puolisesti. Kuntaosuuden lisäksi tukipalveluista ja koulutuspalveluista perit-
täisiin maksut erillisten viranhaltijapäätösten perusteella. Kuntaliiton tilaston 
mukaan Keski-Suomen väestömäärä 31.12.2007 oli 244 600 henkeä. Oli 
arvioitu, että noin 100 000 asukasta riittää jo hyvin henkilökohtaisen avun-
keskuksen väestöpohjaksi. 

Keski-Suomen vammaispalveluhanke järjesti Jyväskylässä 28.8.2008 koulu-
tuksen henkilökohtaisten avustajien työnantajille yhteistyössä assistent-
ti.infon ja Tre@Validia hankkeen kanssa. Tilaisuudessa esiteltiin asiakas-
kyselyä ja käytiin keskustelua henkilökohtaisen avun keskuksen mallista. 
Myös koulutukseen osallistujat pitivät henkilökohtaisen avun keskuksen 
saamista Keski-Suomeen tärkeänä ja toivoivat, että voivat myöhemmin 
osallistua mahdollisen keskuksen kehittämistyöhön. 
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Henkilökohtaisen avunkeskuksen käynnistyessä tarvitaan vielä reaaliaikaista 
kehittämistyötä. Vammaispalveluhankkeen esiselvitys v. 2006, Keski-
Suomen kuntakysely 10/2007 ja asiakaskysely 3/2008 sekä vammaispalvelu-
lain todennäköinen muutos 9/2009 tukivat näkemystä, että Keski-Suomi 
tarvitsee oman kuntien yhteisen Henkilökohtaisen avun keskuksen. Myös 
hallituksen esitys vammaispalvelulaiksi (HE 166/2008 vp) tukee näkemystä 
seudullisten avustajakeskusten syntymiseksi, perustellen, että henkilökohtai-
sen avun seudulliset keskukset mahdollistaisivat monipuolisen tuen sekä 
vaikeavammaisille työnantajille että avustajille. Ne voisivat auttaa avustajan 
ja sijaisten rekrytoinnissa, palkanmaksussa ja muissa hallinnollisissa asioissa 
sekä tarjoaisivat myös koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. (HE 166/2008 
vp.) 

Vammaispalveluhankkeessa kehitetyt mallit ja lomakkeet siirtyvät hankkeen 
päätyttyä POKEVA:n päivitettäväksi ja jatkokehitettäväksi. Henkilökohtai-
sen avun keskuksen saattaminen toimintaan nähdään tällaisena tärkeänä 
kokonaisuutena, jonka käynnistyminen tulisi turvata kuntarahoituksella 
mutta, joka tulisi tarvittaessa saattaa alkuun hankerahoituksen turvin.  
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6.3.5 Avustajaportti.fi Keski-Suomeen 

Projektivastaava Ville Vuosara esitteli Invalidiliitto ry:n Tre@validia- hank-
keen internetpohjaista avustajaporttia Keski-Suomen sosiaalialan osaamis-
keskuksen vammaistyöryhmässä ensimmäisen kerran syksyllä 2007. Rahoi-
tusta avustajaportti.fi haki RAY:lta vuodelle 2008 hankkeen valtakunnallis-
tamiseen ja sai myönteisen rahoituspäätöksen 31.12.2007. Avustajaportti.fi 
herätti hankkeen ohjausryhmässä ja asiantuntijaryhmässä mielenkiintoa ja 
järjestelmään tutustuttiin tarkemmin 25.1.2008 Jyväskylässä vammaispalve-
luhankkeen järjestämässä Avustaja – ja tulkkikeskuksien esittelypäivässä, 
joka järjestettiin hankkeen ohjausryhmälle ja asiantuntijaryhmälle sekä muil-
le kiinnostuneille. Paikalle kutsuttiin mm. Jyväskylän vammaisneuvoston ja 
Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön ohjaus- ja neuvontapalveluhankkeen 
edustajat. Ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmä toivoivat järjestelmää Keski-
Suomeen. 

Ensimmäisessä Tre@validian jatkohankkeen ohjausryhmän kokouksessa 
4.4.2008 vahvistettiin, että Keski-Suomen avustajakeskukselle tarjotaan Jy-
väskylän alueella käyttöön otettavaksi ja hyödynnettäväksi avustajaportti.fi 
palvelua syksystä 2008 alkaen. Palvelua ei anneta yksittäisen kunnan käyt-
töön. Palvelun käyttöönottaminen edellyttää työntekijäpanoksen osoittamis-
ta Keski-Suomen avustajakeskuksesta. 

Avustajaportti.fi palvelu tukee henkilökohtaista avustajaa tarvitsevaa asia-
kasta ja avustajaa välityksessä. Järjestelmään sisältyy mm. kalenteritoiminto, 
jossa työntekijä voi valita viikko-ohjelmaansa useamman työnantajan työti-
lauksia. Työnantajalla on vastaava kalenteri työvuorolistana ja hän voi selata 
ja valita avustajia haastateltavaksi sekä lähettää heille työtarjouksia, mitkä 
avustaja voi kuitata hyväksytyksi tai hylätyksi.  Työsopimus laaditaan edel-
leen käsin. Järjestelmä tehostaa avustajavälitystä ja mahdollistaa mm. saman 
avustajan toimimisen useammalla työnantajalla. Sopimukset järjestelmää 
käyttävien henkilöiden kanssa laaditaan henkilökohtaisesti ja järjestelmän 
käyttöä ohjataan ja opastetaan. Pääkäyttäjä vastaa järjestelmän sopimusten 
laatimisesta ja ylläpidosta alueellaan. 

Avustajaportti.fi internetpalvelun saaminen Keski-Suomeen edellyttää hen-
kilökohtaisen avun keskuksen käynnistymistä alueella 1.1.2009 alkaen. 

6.4 Perhehoidon kysely 

Keski-Suomen vammaispalveluhanke teki yhteistyössä POKEVA -
kehittämisyksikköhankkeen kanssa perhehoitajille kyselyn liittyen henkilö-
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kohtaisen avun keskuksen palveluiden suunnitteluun. (Liite 9. Saatekirje 
kunnille ja perhehoitajille liite 10. ja liite 11. Perhehoidon kyselylomake.) 

Perhehoitajat toivoivat mm. palkkioihin korotuksia perusteluna mm. indek-
sikorotuksen pienuus suhteessa kustannuksien nousuun. Toisaalta osa per-
hehoitajista oli myös tyytyväisiä korvauksiin. Myös perhehoitajan koulutus 
ja asiakkaan haastavuus ja hoidollisuus toivottiin huomioitavan palkkioissa. 
Tiedon ja tuen saantiin toivottiin parannusta ja osa perhehoitajista oli koke-
nut, ettei saa halutessaan sosiaalityöntekijää kiinni. Perhehoitajien ja sosiaali-
työntekijöiden yhteistyön toivottiin lisääntyvän ja toivottiin tiimityöskente-
lyä. 

Perhehoitajat kokivat, että kuntien omat toimintaohjeet aiheuttavat seka-
vuutta ja tulkintatavat vaihtelevat. Toimintaohjeisiin toivottiin tarkennusta 
ja osa ei ole saanut kirjallisia toimintaohjeita lainkaan. Toimintaohjeiden 
laatimiseen toivottiin perhehoitajien näkökulmaa ja selkeyttä. Osa perhehoi-
tajista oli tyytyväisiä perhehoidon toimintaohjeisiin.  

Myös perhehoitajien jaksamiseen toivottiin kiinnitettävän enemmän huo-
miota. Vuosilomia toivottiin pidemmäksi ja lauantait ja sunnuntait myös 
loma-ajalla vapaapäiviksi. Toivottiin myös yhtä vapaata viikonloppua kuu-
kaudessa ja vapaa-ajan järjestelmää paremmaksi ja säännöllisemmäksi. Per-
hehoitajat toivoivat yhteneviä toimintaohjeita ja palkkiorakennetta. Myös 
perhehoitolakiin toivottiin parannusta ja asukkaiden päivätoimintojen mää-
rään lisäystä. 

Koulusta ja perehdytystä toivottiin lisää sekä perhehoitajille että kunnan 
työntekijöille. Perhehoidosta tiedottamiseen toivottiin parannusta ja perhe-
hoidon lisäämistä tiedotuksen kautta mm. välittämällä tietoa lomapaikoista 
hoidettaville. Osa perhehoitajista koki, ettei saa työnohjausta ja koulutusta 
lain mukaisesti. Toivottiin yhteistä virkistystoimintaa ja enemmän yhteyksiä 
toisiin hoitajiin.  

Perhehoidon valvontaan toivottiin myös parannusta ja esitettiin toive, että 
yksi organisaatio olisi hoidon järjestäjänä. Myös perhehoitajien keskinäisessä 
sijaistamisessa oli esiintynyt hankaluutta mm. pitkien välimatkojen vuoksi.  

6.5 Asumispalvelukartoitus Keski-Suomen kunnissa 

Hanke järjesti POKEVA -kehittämisyksikön kanssa yhteistyössä kyselyn 
Keski-Suomen kunnille Keski-Suomen vammaisten asumispalveluista. Ky-
sely oli osoitettu koko vammaispalveluun. 
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Vastauksia saatiin 20 kunnasta. (Perhehoidon kyselylomake liitteenä  Kyse-
lyssä selvitettiin mitkä ryhmät tarvitsevat seuraavan viiden vuoden aikana 
asumispalveluita. Nuoret ja aikuiset kehitysvammaiset oli suurin ryhmä 
(12/20) ja tämän jälkeen autismikirjoon kuuluvat henkilöt (9/20), haasta-
vasti käyttäytyvät (9/20) ja ikääntyvät kehitysvammaiset (9/20) tarvitsevat 
asumispalveluita lisää. Lisäksi kehitysvammaisille (5/20) ja monivammaisille 
lapsille (5/20) tarvitaan lisää asumispalveluita seuraavan viiden vuoden ai-
kana. Myös aistivammaiset ja vaikeasti vammaiset tarvitsevat kolmen kun-
nan alueella lisää asumispalveluita seuraavan viiden vuoden aikana.  

Asumisen keskeisimpänä vaihtoehtona, jota tulisi kehittää seuraavan viiden 
vuoden aikana, nostettiin perhehoito (10/20), tilapäishoito ja -asuminen 
(8/20) ja lisäksi toivottiin kehitettävän pienryhmäkoteja (7/20) ja tukiasu-
mista (7/20). Myös asumisen tukipalveluita (6/20) toivottiin kotiin ja ympä-
rivuorokautista asumispalvelua (6/20). Oman kunnan toimintana asumis-
palveluita oli ajeltu järjestää seuraavan viiden vuoden aikaan pääsääntöisesti 
omassa kunnassa (16/20), mutta kuitenkin myös muiden palveluntuottajien 
järjestämänä (15/20) sekä yhdessä yhteistoiminta-alueen kanssa (10/20). 
Myös neljä kuntaa oli ajatellut järjestää asumispalveluita maakunnan alueella 
tai yhteishankkein muiden ryhmien kanssa tai kuntaliitosten myötä (3/20). 

Erityisesti perhehoitoon toivottiin nostetta. Tulokset esiteltiin kehitysvam-
ma-alan työntekijöiden työkokouksessa 31.10.2007 Jyväskylässä, jossa käy-
tiin keskustelua tuloksien pohjalta. 

POKEVA -kehittämisyksikön tehtävänä on ollut selvittää asumispalvelui-
den tarvetta ja suuntautua myös perhehoidon kehittämiseen.  Haasteena on 
asumispalveluiden keskitetty koonti ja yksityisten asumispalveluiden kilpai-
lutus. Kuntia voitaisiin myös tukea asumisyksiköille suunnatuilla kyselyillä ja 
asumisyksikköjen profiilien luonnilla. Toimintamallia haastavasti käyttäyty-
vien asumisyksiköille toivottiin myös. Täydennyskoulutustarpeita asumis-
palveluihin liittyen nousee ja niihin tulisi vastata. Asumispalveluiden järjes-
tämiseen liittyy myös vertaistuen ja työnohjauksen tarpeisiin vastaaminen 
sekä yksiköihin jalkautuvat asiantuntijat. Kunnat kaipaavat pieniä asumisyk-
sikköjä. Ne ovat kuitenkin kalliita ylläpitää. 

6.6 Vammaistyön kehittämisyksikkö Keski-Suomeen 

Ajatus neljän maakunnan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan kolmen maakun-
nan, verkostoituneesta vammaistyön kehittämisyksiköstä syntyi syksyn 2006 
aikana käydyissä neuvotteluissa Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien 
edustajien kesken. 
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Loppuvuodesta 2006 aloitettiin Keski-Suomen vammaispalveluhankkeessa 
vammaistyön kehittämisyksikön hankesuunnitelman työstäminen yhdessä 
Pohjanmaan maakuntien ja Eskoon sosiaalipalvelujen ky:n kanssa (kump-
panuushanke). Hankehakemuksen valmistelussa tehtiin kiinteästi yhteistyötä 
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen SONetBOTNIA:n 
kanssa. Hankerahoituksen hakeminen oli ajoitettu sosiaali- ja terveysminis-
teriöstä helmikuun 2007 loppuun mennessä. Tavoitteena oli pysyvän vam-
maistyön kehittämisyksikön luominen maakuntaan. Hankkeeseen haettiin 
Keski-Suomen osalle yhtä projektityöntekijää. 

Ministeriöstä saatiin myönteinen rahoituspäätös hankkeelle 4.4.2007. Valti-
onosuutta hankkeelle myönnettiin 333 000 euroa (haettiin 333 540 euroa). 
Hankkeen hallinnoijana toimii Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sei-
näjoella. Hankkeeseen palkattiin kolme työntekijää; yksi kehittämisjohtaja 
Seinäjoelle ja kaksi kehittämissuunnittelijaa, joista toinen sijoittui Keski-
Suomeen. Keski-Suomen kunnista hankkeessa ovat mukana rahoitusosuuk-
silla Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Jämsä, Saarijärvi, Kivijärvi ja Kyy-
järvi.  

Kehittämisyksikköhankkeen osa-alueita ovat mm. 
1. Työskentelymallien ja palveluprosessien kehittäminen vammaistyös-

sä: 
a) palveluohjausmenettelyn käyttöön ottaminen ja kehittäminen 
b) varhaiskuntoutus 
c) palvelumallin kehittäminen haastavasti käyttäytyville vammaisille 

ja toimintakyvyiltään heitä vastaaville henkilöille 
d) asumispalvelujen ja asukkaiden palvelu- ja avuntarpeiden vastaa-

vuus 
e) kuljetus-, tulkki ja henkilökohtaisen avun palvelut 

2. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen vammaistyössä 
3. Käyttäjänäkökulma ja osallistava toimintatapa 
4. Asiantuntemuksen ja erityisosaamisen vahvistaminen kehittämisyksi-

kön toimintana 
5. Yhteistyö oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa 

Hankkeen päätavoitteena on kehittää pysyvä Keski-Suomen ja Pohjanmaan 
maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö, joka tukee lä-
hipalveluja ja erityisosaamisen karttumista. 

Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehit-
täminen -hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä Keski-Suomen ja Pohjanmaan 
maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hankkeen eli 
POKEVA:n kanssa, mikä turvaa vammaispalveluhankkeessa syntyneiden 
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toimintamallien ja lomakkeiden sekä laajojen tavoitteiden jatkotyöstämisen. 
POKEVA jatkaa yhteistyötä kansallisten ja alueellisten vammaispalvelu-
hankkeiden kanssa. 

6.7 Vammaispalveluiden konsultaatio ja yhtenäiset toimin-
taohjeet 

Vuoden 2008 aikana hankkeessa mallinnettiin vammaispalveluiden asiakas-
prosessit henkilökohtaisen avun ja palveluohjauksen osalta QPR Process 
Guide -ohjelmalla. Lisäksi koottiin Keski-Suomen alueen vammaispalvelui-
den soveltamisohjeet vammaispalveluiden yhtenäisten toimintaohjeiden/ 
käytäntöjen pohjaksi ja luomiseksi Keski-Suomen alueelle. Hankkeen maa-
kunnallisessa asiantuntijatyöryhmässä todettiin, että yhtenäiset toimintaoh-
jeet ja käytännöt tukevat myös yli kuntarajojen tapahtuvaa konsultaatiota. 

Konsultaatiota kehitettiin yhteistyössä mm. Kosken, Keski-Suomen vam-
maispalvelusäätiön Ohjaus- ja neuvontapalvelu -projektin kanssa. Lisäksi 
huomioitiin myös Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen eli POS-
KE:n verkkokonsultaation hyödyntäminen. Sosiaaliportti tarjoaa konsultaa-
tiolle ilmaisen alustan, joka on käyttäjätunnuksin hyödynnettävissä kaikista 
Suomen kunnista. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ylläpitä-
mästä verkkokonsultaatiosta päätettiin luopua v. 2008 jälkeen, koska käyttä-
jiä Keski-Suomen kunnista ei juuri ollut (kaksi kysymystä) ja järjestelmän 
ylläpitäminen olisi muodostunut kohtuuttoman kalliiksi suhteessa käyttöön. 

6.7.1 Vammaispalveluiden toimintaohje Keski-Suomen 
kunnille 

Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehit-
täminen - hankkeessa kehitettiin yhtenäisiä toimintaohjeita vammaistyöhön. 
Hankkeessa kerättiin Keski-Suomen alueen kunnilta vammaispalvelua ja 
kehitysvammahuoltoa koskevat soveltamisohjeet työn pohjaksi. Tavoitteena 
oli, että Keski-Suomen alueella noudatettaisiin yhteneviä soveltamisohjeita. 
Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden soveltamisohjeet oli tarkistettu 
Länsi-Suomen lääninhallituksen taholta. Jyväskylän soveltamisohjeiden kat-
sottiin olevan riittävän laajalla näkökulmalla laaditut ja työ pohjautui pitkälti 
niihin.  

Yhtenäiset toimintaohjeet tukevat mm. sijaisjärjestelyissä keskinäistä kon-
sultaatiota Keski-Suomen alueella. Soveltamisohjeet tukevat kuntien pää-
töksentekoa ja asiakkaiden tasapuolista kohtelua ja helpottavat priorisointia. 
Yksilökohtainen harkinta säilyy kuitenkin sosiaalityöntekijällä. Kuntakohtai-
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sia erityistarpeita tulee edelleen olemaan ja kunnat päättävät itse lopullisista 
soveltamisohjeistaan. Kunnat voivat hyödyntää myös paikallisten vammais-
neuvostojen näkemyksiä soveltamisohjeista päättäessään.  

Kouvolan seudun vammaispalveluiden kehittämishanke (2005 - 2007) oli 
luonut vastaavan käsikirjan alueen työntekijöiden käyttöön. Käsikirja tuli 
saataville internetsivuille www.kouvolanseudunvammaispalveluhanke.fi ja 
oli hyödynnettävissä myös muissa kunnissa. Myös Kainuun maakuntakun-
tayhtymä oli ottanut 1.4.2007 käyttöön yhtenäiset vammaispalveluohjeet. 
Opas löytyi kokonaisuudessaan www-muodossa: 
http://kafi.tutka.net/mk_paatokset/kokous/KOKOUS-296-11-Liite-
1.PDF.  

SosKes -asiantuntijaverkoston hyödyntämistä käsikirjan ja toimintaohjeiden 
kokoamisen osalta selvitettiin. Sosiaaliporttiin oli tehty vastaavasti Lasten-
suojelun käsikirja (2008) joka täydentyy verkkoon ja sitä kehitetään ja päivi-
tetään systemaattisesti. Pohdittavana oli myös miten sähköistä opasta päivi-
tettäisiin hankkeen päätyttyä.  

Yhtenäiset vammaispalveluiden toimintaohjeet Keski-Suomeen laadittiin 
lakimies Tapio Rädyn avustuksella loppukesällä 2008 ja hyväksyttiin asian-
tuntijaryhmässä 9.9.2008. Opas on nimeltään ”Keski-Suomen vammaispal-
veluohjeet kuntien käyttöön” ja se löytyy www-muodossa: 
www.koskeverkko.fi/hankkeet ja Keski-Suomen Sonette -yhteisöverkon 
oppaista. (Vesimäki 2008.) 

Henkilökohtaisen avun päivillä 30.9.2008 Helsingissä saatiin tieto, että seu-
raavaksi kehitteillä on vammaispalveluiden käsikirja Sosiaaliporttiin yhte-
näistämään ja helpottamaan päätöksentekoa koko valtakunnan tasolla huo-
mioiden uudistuva vammaispalvelulaki.  

6.7.2 Sonette -yhteisöverkon eKollega vammaispalvelui-
den asiantuntijaryhmälle 

Sonette – yhteisöverkon eKollega on sosiaalialan ammattilaisten keskustelu-
alue, jossa voi vaihtaa mielipiteitä alaan liittyvistä asioista. Tietosuojan kan-
nalta pitää jättää mainitsematta asiakkaita tai muuta arkaluontoista tietoa 
koskevat asiat. eKollegassa on eri keskustelualueita aiheittain. Tarvittaessa 
sinne voidaan tehdä lisää erillisiä alueita, mikäli niille on tarvetta. Alueet 
voivat olla myös suljettuja, jolloin sinne pääsee vain tietyillä käyttäjätunnuk-
silla. 
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Hankkeen maakunnalliselle asiantuntijaryhmälle avattiin kehittäjätunnukset 
Sonette -yhteisöverkkoon omalle suljetulle keskustelualustalle, jossa voidaan 
myös työstää asiakirjoja. Asiantuntijaryhmää täydennettiin kesällä 2008.  

6.8 Vammaispalvelulain mukaiset apuvälineet 

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet, lait-
teet VPA 17 §. Tarkoitukseen varattu määräraha kohdennetaan erityisesti 
niille vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa johdosta 
välttämättömästä syystä tarvitsevat päivittäisissä toiminnoissa selviytymisek-
si välttämättä sellaisia välineitä, koneita tai laitteita, jotka eivät kuulu lääkin-
nällisen kuntoutuksen piiriin. (Vammaispalvelulaki ja -asetus 17 §) Pääsään-
töisesti ilman erityisiä perusteita avustusta ei ole myönnetty tavallisimpiin 
kodinkoneisiin (esim. pyykinpesu ja astianpesukone, matkapuhelin, tietoko-
ne) vrt. Vesimäki (2008). 

Autoavustusta myönnetään ensisijaisesti vaikeavammaiselle henkilölle joka-
päiväiseen liikkumiseen liittyvien tarpeiden perusteella. Avustuksen myön-
tämisellä tuetaan erityisesti henkilön opiskelua, työssä käyntiä tai näihin ver-
rattavia vaikeavammaisen jokapäiväisiä välttämättömiä kuljetuksia.  Korva-
uksen saamisen edellytyksenä on hakijan vaikeavammaisuus, säännöllinen ja 
päivittäinen kuljetustarve, säännöllinen apuvälineiden käyttö sekä muut 
vammaan ja sairauteen liittyvät välttämättömät perusteet oman auton tar-
peesta. (emt.) 

Harrastusvälineitä voidaan myöntää niitä eniten tarvitseville vaikeavammai-
sille henkilöille, kun kyse on vaikeavammaisen henkilön esittämästä, vam-
masta tai sairaudesta johtuvasta välttämättömästä syystä silloin, kun harras-
tusvälineet tukevat henkilön kuntoutumista tai mahdollistavat muulla tavoin 
henkilön selviytymisen jokapäiväisistä elämäntoiminnoista. (emt.) 

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet myönnetään 
omaksi, jolloin avustuksen määrä on puolet kohtuullisista kustannuksista. 
Kalliit apuvälineet voidaan myöntää myös vaikeavammaisen henkilön käyt-
töön eli pitkäaikaislainaan, jolloin apuväline jää kunnan omistukseen ja kun-
ta päättää korjaustoimenpiteistä ja vastaa syntyvistä kustannuksista mutta ei 
kuitenkaan esim. tavanomaisesta sähkön/pattereiden kulutuksesta aiheutu-
vista kustannuksista. Käyttötarpeen lakattua käyttöön annettu apuväline 
toimitetaan vammaispalveluihin uudelleen myönnettäväksi. Kunta vastaa 
tällöin apuvälineen purkamisesta ja kuljetuksesta aiheutuvista toimenpiteistä 
ja kustannuksista. Viranhaltija päättää menettelyn. (Vesimäki 2008, 10.) 
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Keski-Suomen keskussairaalassa käynnistyi v. 2008 alussa alueellinen apuvä-
lineprojekti eli AVEK -projekti, jonka projektipäällikkönä toimii Ulla Ko-
lomainen. Tavoitteena on kehittää alueellinen apuvälinekeskus Keski-
Suomeen. Vammaispalveluhankkeen projektipäällikkö ja POKEVA:n kehit-
tämissuunnittelija kävivät keskustelemassa hankkeiden välisestä yhteistyöstä 
27.3.2008. Maakunnallista hankkeen asiantuntijaryhmää pyydettiin vastaa-
maan mm. seuraaviin kysymyksiin liittyen sosiaalihuollon apuvälinepalve-
luihin ja vammaispalvelulain mukaisiin apuvälineisiin: 

1. Onko sosiaalihuollon (mukaan lukien vammaispalveluiden) ja ter-
veydenhuollon apuvälinepalveluita mahdollisuus tuoda alueelliseen 
apuvälinekeskukseen?  

2. Tarvitaanko sosiaalihuollon/vammaispalveluiden apuvälineiden 
osalta hankintayhteistyötä? Voisiko alueellinen apuvälinekeskus hoi-
taa esim. kilpailutuksen kalliissa apuvälineissä kuntanne/seutunne 
osalta? 

3. Tarvitaanko asunnonmuutostöiden suunnitteluun konsultaatiota 
vai pärjäättekö yleensä paikallisin voimin? Toimiiko kunnassanne yh-
teistyö rakennusvalvontaan päin esim. asunnon muutostöissä? Tarvi-
taanko fysioterapian tai rakennusvalvonnan konsultaatiota?  

4. Pohtikaa (ainakin vammaispalveluiden osalta) apuvälineprosessia 
kunnassanne. Onko se toimiva? Voi kuvata lyhyesti ja kertoa kehit-
tämistarpeet. 

5. Palvelusuunnittelussa esiin nousevien apuvälineiden tarve: kuka 
vastaa yleensä siitä, että asiakkaan apuvälineasiaa viedään eteenpäin? 
Löytyykö kunnastanne näihin tilanteisiin osaamista? 

6. Onko jotain tiettyä apuvälineryhmää jonka myöntämisen ja hank-
kimisen kokisitte järkevämmäksi järjestää alueellisissa apuvälinepalve-
luissa? 

7. Onko vammaispalveluiden vastuulla sellaisia apuvälineitä jotka 
mielestänne kuuluisivat lääkinnällisen kuntoutuksen kautta myönnet-
täviksi? (Lain tulkinnan rajapintoja)  

Asiantuntijaryhmää pyydettiin pohtimaan kysymyksiä ja kokonaisuuksia eri 
näkökulmista ja esittämään esim. tarkentavia kysymyksiä eteenpäin vietä-
väksi. Vammaispalveluhankkeen maakunnallisen asiantuntijaryhmän koko-
uksessa 18.4.2008 käytiin keskustelua alueellisen apuvälinekeskuksen tar-
peista ja näkökulmista alueellisiin apuvälinepalveluihin liittyen ja osa seutu-
kuntien edustajista vastasi kysymyksiin erikseen sähköpostitse.  

Kilpailutusyhteistyötä kalliiden ja yleisimpien apuvälineiden osalta pidettiin 
hyvänä ajatuksena ja kustannusvaikutuksia jäätiin pohtimaan. Hankinta- ja 
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apuvälineosaaminen olisi todennäköisemmin laadukkaampaa yhdistetystä 
keskuksesta käsin. 

Pohdittiin myös voisiko alueellisissa apuvälinepalveluissa olla hälytysjärjes-
telmät kuten mm. kuulovammaisten hälytysjärjestelmät, jotka ovat nykyisin 
siirrettäviä eli eivät ole kiinteästi asennettavia. Kuulovammaisten hälytysjär-
jestelmien myöntäminen vammaispalveluissa perustuu Keskussairaalan 
Kuulopoliklinikalla tehtyyn arvioon apuvälineen tarpeesta ja myönnettäväs-
tä apuvälineestä, johon usein on liittynyt jo myös kotikäynti kuntoutusoh-
jaajan toimesta. Terveydenhuollon kautta toivotaan myönnettävän myös 
terveydenhuollon käytössä ja lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviin 
apuvälineisiin kuuluvat mm. sairaalasängyt, myös tilanteissa kun ne myön-
netään hoitajan ergonomiaan liittyen eli asiakkaan hoidollisiin tarpeisiin.  

Työryhmä kävi keskustelua myös siitä, miten tiukkaa oli ”päivänselvien” ja 
henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvien apuvälineiden saaminen lääkin-
nällisenä kuntoutuksena ja tutustuttiin tarkemmin Keski-Suomen lääkinnäl-
lisen kuntoutuksen toimintaohjeeseen Medikes - yhteisösivustolla (myö-
hemmin nimeksi tuli Intermetso). Kaksoiskappaleiden myöntämisessä oli 
ollut epäselvyyttä ja niitä oli myönnetty vammaispalveluiden kautta vaikka-
kin ohjeessa huomioidaan asiakkaan yksilöllinen tilanne ja hoitojärjestelyt. 
Myös mm. ”tuplapotkujen’” eli pyöräpotkurien myöntämistä pidettiin pe-
rusteltuna myöntää lääkinnällisen kuntoutuksen kautta koska kyseessä on 
henkilökohtainen apuväline joka tukee asiakkaan omatoimista liikkumista ja 
suoriutumista eikä kyseessä ole harrastustoiminnan apuväline. 

Vammaispalveluiden apuvälineiden palautus ei toimi ja apuvälineiden seu-
raaminen ja ylläpito eli huolto vaatii kehittämistä. Sosiaalitoimella ei ole käy-
tössä esim. apuvälineiden seuranta järjestelmiä. Myös pienten lasten apuvä-
lineasioissa ja uudelleen myöntämiskäytännöissä toivottiin tehostamista, 
koska ne ovat usein vain yhdestä kahteen vuotta käytössä. Yleisesti todet-
tiin, että varhaisessa vaiheessa tärkeän henkilökohtaisen apuvälineen saami-
sen oikea-aikaisuus voi näkyä myös myöhemmin vammaispalvelun muiden 
palvelutarpeiden vähentymisenä. Asiantuntijaryhmässä myös todettiin, että 
on tärkeää, että lähipalveluissa on yleisesti myönnettävät apuvälineet myön-
nettävissä ja nopeastikin käyttöönotettavissa.  

Vammaispalvelulain mukaisista asunnonmuutostöistä ja apuvälineistä teh-
dään päätökset kunnan vammaispalveluissa nykylainsäädännön puitteissa 
edelleen. Osassa kunnista rakennusvalvonta pystyy vastaamaan tarpeisiin 
nopeastikin ja yleensä tavanomaisista muutostöistä suoriudutaan paikallisin 
voimin. Perusterveydenhuollossa on ollut yleensä tarvittavaa osaamista sekä 
asunnonmuutostöiden suunnitteluun että apuvälinetarpeiden kartoittami-
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seen. Useimmiten ongelmia aiheuttaa se, mistä asiakas löytää asunnonmuu-
tostöiden toteuttajan. Esteettömyysosaamisen keskittämistä ja mahdolli-
suutta hyödyntää asiantuntijaa haasteellisimmissa asunnonmuutostöissä ja 
apuvälineasioihin liittyen pidettiin kuitenkin hyvänä ajatuksena. Harvinais-
ten apuvälineiden osalta kaivataan myös ajoittain konsultaatio mahdollisuut-
ta.  

Maakunnallinen asiantuntijaryhmä toivoi, Soskes -yhteisöverkkoon vam-
maispalveluiden apuvälinepankkia, jossa kunta voi ilmoittaa myyntiin tai 
luovutettavaksi asiakkaan käytöstä poistuneen apuvälineen toisen kunnan 
hankittavaksi. Tarkoituksena oli tehostaa kalliiden ja harvinaisemmin 
myönnettävien apuvälineiden kierrätystä.  

Maakunnallisen asiantuntijaryhmän esittämät näkökulmat apuvälinepalve-
luihin liittyen toimitettiin tiedoksi AVEK -projektin projektipäällikkö Ulla 
Kolomaiselle selvitystyön tueksi. Kuulovammaisten hälytysjärjestelmän 
myöntämisen siirtymistä sairaanhoitopiirille AVEK -projektissa oli selvitetty 
syksyllä 2008 sairaanhoitopiirin sisällä ja Keski-Suomen keskussairaan kuu-
lopoliklinikan edustajat suhtautuivat asiaan myönteisesti. Asian eteenpäin 
vieminen kytkeytyy myöhemmin sopimusohjausneuvottelumenettelyyn 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien kesken. 

6.8.1 Apuvälinepankki 

Keski-Suomen vammaispalveluhanke hankki Soskes -hankkeen avulla ja 
Medikes -liikelaitoksen kautta Fujitsu Siemensiltä alustan vammaispalvelui-
den apuvälinepankkia varten ja toteutettavaksi ja ylläpidettäväksi Sonette -
yhteisöverkossa. Sonette -yhteisöverkkoon saatiin kehitettyä lokakuuhun 
2008 mennessä kuntien vammaispalveluiden hyödynnettäväksi apuvä-
linepankki, jossa kunnat voivat etsiä tai ilmoittaa myyntiin käytöstä poistu-
neita apuvälineitä. Apuvälinepankki julkaistiin marraskuussa 2008. ( Liite 12. 
Vammaispalveluiden apuvälinepankki Sonette – yhteisöverkossa, Vesimäki.)  

Apuvälineiden kierrättämisen tavoitteena oli tehostaa apuvälineiden alueel-
lista käyttöä ja parantaa asiakaspalvelua. Apuvälineet ovat alkukustannuksil-
taan kalliita ja siksi on tärkeää saada käytöstä palautunut apuväline uudel-
leen käyttöön. Kalliit apuvälineet kuten kattonosturit ja hissit voivat odottaa 
vuosiakin uudelleen myöntämistä ja samalla tekniikka vanhenee ja uudelleen 
hyödyntäminen vaikeutuu. Apuvälineiden kierrätys tulee mahdollistaa yhtei-
sesti sovituilla säännöillä ja mahdollisimman yksinkertaisella toimintamallil-
la. Mikäli jo hankitut ja käytöstä palautuneet apuvälineet hinnoitellaan ja 
halutaan myydä tai antaa, päättää siitä kunnassa vammaispalveluista vastaa-
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va esim. vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä tai johtaja. Ostopäätös teh-
dään kunnissa hallintosäännön mukaisesti.  

Apuvälinepankin toimintaohjeet laadittiin hankkeen maakunnallisessa asian-
tuntijaryhmässä ja työn pohjana käytettiin Keski-Suomen keskussairaalan 
lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinekirpputorin ohjeistusta ja sopimus-
pohjia Medikes -yhteisöverkossa. Kunnat sopivat erikseen keskenään apu-
välineiden korvauksista omistussuhteen muuttuessa. 

6.9 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu 

Maakunnan kuljetuspalveluiden haasteena on julkisen liikenteen saavutetta-
vuus. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua hakevat yhä enenevässä määrin 
ikääntyvät henkilöt. Vanhuus sinällään ei tee hakijasta vammaispalvelulain 
tarkoittamaa vaikeavammaista. Hankkeen asiantuntijaryhmälle esitettiin toi-
ve kehittää kattavammat lomakkeet vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden 
hakemiseen ja toimintakyvyn arviointiin, joiden avulla voidaan tehdä tar-
kempaa arviointia hakijan toimintakyvystä. 

6.9.1 Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus ja 
toimintakykyarvio 

Vammaispalveluhankkeen työryhmistä nousi tarve saada kattavampi kulje-
tuspalveluiden hakemista ja myöntämistä paremmin palveleva lomakepohja 
ja ohjeistus kuljetuspalvelun kasvavan kysynnän myötä. Kuljetuspalvelulo-
makkeen pohjana on käytetty mm. Helsingin kaupungin ja Äänekosken 
kaupungin kuljetuspalveluhakemuksia, joiden pohjalta on laadittu yhtenäistä 
kuljetuspalveluhakemusta sekä opintoihin ja työssäkäyntiin liittyvää ja toi-
mintakykyarviota. (Liite 13. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus -
lomake.) 

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksiin liittyvät lausunnot työllistä-
vät suuresti myös lääkäreitä. Kuljetuspalveluhakemuksen liitteeksi riittää 
yleensä myös muun asiantuntijan tekemä riittävä toimintakykyarvio esim. 
fysioterapeutin lausunto. (Liite 14. Toimintakykyarvio kuljetuspalveluhake-
muksen liitteeksi.) Vammaispalveluista kysytään ohjeita lausunnon sisältöön 
liittyen. Hankkeessa on työstetty yhtenäistä lausuntomallia lääkärin tai muun 
asiantuntijan hyödynnettäväksi. Lomakkeen pohjana on käytetty mm. Hel-
singin kaupungin ja Jämsän kaupungin hyödyntämää kuljetuspalvelun lääkä-
rinlausunto lomaketta. 
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Asiakas/hakija itse perustelee ja arvioi varsinaisessa hakemuksessa kuljetus-
palvelun käyttötarvetta ja toimintakykyään. Liitteeksi tarvitaan myös oppilai-
toksen tai työnantajan selvitys kuljetuspalvelutarpeen aiheutuessa työssä-
käynnistä tai opinnoista.  

6.10 Täydennyskoulutuskartoitus 

Tammikuun lopussa 2008 Vammaispalveluhankkeen toimesta Keski-
Suomen kuntien sosiaalijohtajia ja hankkeen maakunnallista asiantuntija-
ryhmää lähestyttiin sähköpostitse vammaispalveluiden työntekijöiden kou-
lutustarpeen kartoituksella. Tarkoituksena oli, että sosiaalijohtajien kautta 
koulutustarpeen kartoituslomake saavuttaisi mahdollisimman monta kunti-
en vammaispalveluiden työntekijöistä. Kysely osoitettiin mm. vammaispal-
velun sosiaalityöntekijöille ja palveluohjaajille, kuntoutusohjaajille, asumis-
palveluista ja työtoiminnoista vastaaville, vammaispalvelujohtajille sekä so-
siaalijohtajille. Lisäksi toivottiin saatavan tietoja verkoston muidenkin työn-
tekijöiden (kotipalvelun ja päivähoidon, koulutoimen, terveystoimen) vam-
maisalan koulutustarpeista. (Liite 15. Koulutuskartoitus Keski-Suomen kun-
tiin)  

6.10.1 Kyselyn toteuttaminen 

Kyselyn aikataulu oli liukuva ja vastauksia hyödynnetään kehittämisyksikkö 
-hankkeen toimesta järjestettävissä täydennyskoulutuksissa (rahoitus 
31.10.2009 saakka). 

Kolmesivuisessa kyselyssä selvitettiin koulutustarpeita kahden avoimen ky-
symyksen ja 31 valmiin vastausvaihtoehdon avulla. Avointen vastausten 
kautta haluttiin saada tietoa, millainen koulutus tukisi tällä hetkellä parhaiten 
vammaisalan työntekijöitä ja verkostoa sekä pyydettiin nimeämään edellä 
mainitun koulutuksen aiheita ja teemoja. Tähän kysymykseen ei tullut lain-
kaan vastauksia. Toisessa avoimessa kysymyksessä selviteltiin kiinnostusta 
aiheisiin, joista haluttiin kuulla parin tunnin luentoja. 

Valmiissa vastausvaihtoehdoissa pyydettiin valinnat joko rastittamaan tai 
vaihtoehtoisesti numeroimaan tärkeysjärjestyksessä. Lisäksi pyydettiin tar-
kentamaan valintaa sekä nimeämään ammattiryhmät, joille kyseinen koulu-
tus olisi tarkoitettu. Maaliskuun 2008 loppuun mennessä oli palautettu ai-
noastaan yhdeksän vastausta eri puolilta maakuntaa. Kyselyn kohderyhmä 
oli laaja, johon suhteutettuna vastausten määrä oli todella vähäinen. Tosin 
moni vastasi koko kuntansa vammaispalveluiden puolesta kyselyyn. 
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Kyselyyn vastattiin hankkeen aikana kuudesta kunnasta (Jyväskylän maalais-
kunta, Jämsä, Keuruu, Konnevesi, Uurainen ja Viitasaari). Vastaajia oli yh-
teensä yhdeksän. Neljä vastaajaa oli johtavassa asemassa olevia, kolme sosi-
aalityöntekijää, yksi kanslisti sekä yksi kuntoutus- ja toiminnanohjaaja.  

6.10.2 Toiveet vammaisalan koulutustarpeista 

Suurimpaan osaan valmiista vastausvaihtoehdoista oli tullut ainakin yksi 
merkintä toiveena koulutustarpeesta. Yhtätoista vaihtoehtoa ei ole valittu 
lainkaan, joten koulutustarve ei ainakaan näiden vastausten valossa ole ky-
seisillä aloilla välitön. Näistä suurin osa (6) koskee erilaisia vammoja. Edel-
listen lisäksi kriisityössä ja lastensuojelussa vammaispalveluissa sekä tervey-
denhuollon, opetustoimen ja vanhustenhuollon kanssa tehtävässä yhteis-
työssä ei koeta tarvittavan tällä hetkellä koulutusta.  

Suurin osa vastaajista toivoi koulutusta vaikeavammaisuuden määrittämises-
sä (n=5) ja asiakkuuden määrittymisessä/rajapinnoissa (n=5). Vaikeavam-
maisuuden määrittämisessä koulutusta tarvitaan päätösten perusteluun ja 
lisätietojen tarpeeseen neuvontaa ja/tai ohjausta annettaessa. Koulutuksen 
ammattiryhmä nimettiin osin laajaksikin käsittäen koko sosiaalitoimen hen-
kilöstön sekä terveydenhuollon. Lisäksi mainittiin vammaispalveluohjaajat 
ja kanslistit.  

Asiakkuuden määrittymisen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön (rajapinnat) 
-aiheen suhteen toivottiin lisäkoulutusta lain näkökulmasta: asiakkuuden 
alku ja diagnoosit laissa. Asiakkuuden varhaisvaiheeseen toivottiin myös 
tietoa ja apua koulutuksesta. Ammattiryhminä mainittiin ylipäänsä asiak-
kuuksista päättävät, joiden lisäksi vammaispalveluiden palveluohjaajat ja 
kuntoutusohjaajat, sosiaalityöntekijät ja kanslistit. Toiseksi eniten (n=4) 
koulutushalukkuutta oli vammaispalvelulain mukaisissa subjektiivisissa oi-
keuksissa ja taloudellisissa tukitoimissa sekä puhetta tukevissa ja korvaavissa 
kommunikaatiomenetelmissä. Ensin mainituissa koulutusta toivottiin erityi-
sesti neuvonnassa ja ohjauksessa kohdennettuna koko vammaispalveluhen-
kilöstölle, erityisesti kanslisteille ja sosiaalitoimen henkilöstölle. Puhetta tu-
kevissa ja korvaavissa kommunikaatiomenetelmistä koulutuksen toivottiin 
koskevan eri mahdollisuuksien esittelyä. Koulutusta haluttiin koko sosiaa-
lialan henkilöstölle. Hieman rajatumpina ryhminä mainittiin vammaispalve-
lun henkilöstö ja asuntolan hoitajat. Kolmanneksi eniten (n=3) koulutusta 
toivottiin vammaispalvelun dokumentoinnissa, moniammatillisen työsken-
telyn menetelmissä, sosiaalityön menetelmissä vammaispalvelussa ja työssä 
jaksamisessa. Kaikissa edellä mainituista koulutusta toivottiin laajasti sosiaa-
lialan henkilöstölle. Vammaispalvelun dokumentoinnin kohdalla mainittiin 
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myös sosiaalityöntekijät ja kanslistit. Edellinen oli myös ainoa, jossa koulu-
tustarvetta oli tarkennettu. Koulutusta toivottiin selkeyttämään, millaisia 
vammaispalvelujen asioita pitäisi ylipäänsä dokumentoida. Sosiaalityö vam-
maispalveluissa, palvelusuunnitelmat / palvelusuunnittelu ja palveluohjaus 
saivat kaikki kaksi mainintaa. Koulutustarvetta ei minkään suhteen tarken-
nettu ja koulutuksen toivottiin kohdentuvan laajasti sosiaalialan henkilös-
töön. Yhden maininnan saivat sosiaalityön ja organisoinnin kehittäminen, 
kehitysvammahuolto, verkostoyhteistyö/kunnan omat yksiköt, verkostoyh-
teistyö/ yksityiset ja maakunnalliset yksiköt, päivähoidon kanssa tehtävä 
yhteistyö, kotihoidon kanssa tehtävä yhteistyö sekä päihde- ja mielenterve-
yspalvelujen kanssa tehtävä yhteistyö. Myös Keski-Suomen kuntien kunta- 
ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelmissa vammaistyön 
täydennyskoulutustarpeena on esitetty päihde- ja mielenterveysasioita.  

Aiheita, joista toivotaan pidempiä (parin tunnin) luentoja, ovat vastaajien 
mukaan vaikeavammaisten päivätoiminnan kehittäminen, ryhmien ohjaus ja 
vuorovaikutuksen kehittäminen sekä eri toimijoiden ja verkostojen kanssa 
tehtävä yhteistyö. Lisäksi toivottiin luentoja liittyen uusiin lääkkeisiin ja hoi-
tokäytäntöihin, lastensuojeluun sekä dokumentointiin. Edellä on yhteenve-
toa vammaistyötä tekevien koulutustarpeista.  

Perusteellisia arvioita koulutustarpeesta koskien koko Keski-Suomen alueen 
vammaispalvelujen työntekijöitä ei kuitenkaan voida tässä vaiheessa esittää 
vastanneiden vähäisen määrän vuoksi. Vastauksia täydennyskoulutustarpeis-
ta ottaa hankkeen päätyttyä vastaan POKEVA -kehittämisyksikköhanke. 

6.10.3 Kyselyn koulutustarpeisiin vastaaminen 

Alustavaa koulutussuunnitelmaa vammaisalan koulutuksista Keski-
Suomessa laadittiin alkuvuodesta 2008 Keski-Suomen vammaispalvelusää-
tiön sekä POKEVA -kehittämisyksikköhankkeen edustajien kanssa. PO-
KEVA järjesti vammaispalvelulaista ja kehitysvammalaista lakikoulutuksen 
keväällä 2008. Asumispalveluista oli suunnitteilla työkokous Keski-Suomen 
vammaispalvelusäätiön toimesta ja Vammaisfoorum ja kehitysvamma-alan 
työntekijöiden kokoukset loppuvuodesta 2008. 

Jyväskylän aikuisopistossa on mahdollista vastata dokumentoinnin koulu-
tustarpeisiin.  
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6.10.4 Koulutus- ja kehittämistilaisuudet 

Hanke järjesti koulutusta mm. Etätulkkaus tutuksi päivä -tulkkausta kuva-
puhelimen välityksellä 24.4.2007, Henkilökohtaisen avun päivä 22.5.2007, 
Puhevammaisten tulkkipalvelut työkokous 20.9.2007, Palveluohjaus vam-
maistyössä työkokous 28.9.2007, Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari 
4.12.2007, Välityskeskusten esittelypäivä 25.1.2008, Henkilökohtaisten 
avustajien työnantajien koulutuspäivä 28.8.2008 ja päätösseminaarin ”SA-
DONKORJUU” 12.9.2008.  

Vammaispalveluhanke järjesti yhteistyössä SosKes -hankkeen ja Keski-
Suomen vammaispalvelusäätiön kanssa 24.4.2007 ”Etätulkkaus tutuksi – 
tulkkausta kuvapuhelimen välityksellä” – seminaarin. Tilaisuus järjestettiin 
Keski-Suomen Keskussairaalan tiloissa, jossa on videoneuvotteluyhteydet. 
Kuvapuhelinyhteys tilaisuudessa oli Tampereelle Viittomakielialan Osuus-
kunta Vian toimistoon sekä Tuusulaan Xenex Telecomiin. Tilaisuuteen 
osallistui n. 38 henkilöä. Tilaisuuden saama palaute oli hyvää ja jatkoa toi-
vottiin etätulkkauksen tutuksi tekemiseksi. (Liite 2. ”Etätulkkaus tutuksi -
tulkkausta kuvapuhelimen välityksellä” seminaarin ohjelma.) 

Keski-Suomen vammaispalveluhanke järjesti 22.5.2007 yhteistyössä Keski-
Suomen vammaispalvelusäätiön, Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n Jyväs-
kylän Validia palveluiden ja assistentti.infon kanssa Henkilökohtaisen avun 
päivän Jyväskylässä Agorassa. (Liite 11. ”Henkilökohtaisen avun päivä” -
seminaarin ohjelma.) 

Puhevammaisten tulkkipalveluiden kehittämistyön tueksi järjestettiin kunti-
en sosiaalityöntekijöiden sekä puheterapeuttien yhteinen työkokous 
20.9.2007 tavoitteena yhtenäisen toimintamallin luominen puhevammaisten 
tulkkipalveluiden järjestämisessä Keski-Suomessa. Myös puhevammaisten 
tulkkirekisteriä suunniteltiin SosKes yhteisöverkon sivuille.  

Vammaispalveluhanke järjesti yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
kanssa ”Palveluohjaus vammaistyössä” – työkokouksen 28.9.2007. (Liite 19. 
”Palveluohjaus vammaistyössä” -työkokouksen ohjelma.) 

Hanke järjesti Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaarin 4.12.2007 Jyväs-
kylässä yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Tilaisuuteen 
osallistui 31 henkeä. (Liite 1. Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaarin 
ohjelma.) 

Hanke järjesti myös työkokouksena Tulkki- ja avustajakeskusten esittelypäi-
vän 25.1.2008 kuntien edustajille ja muille yhteistyötahoille Jyväskylässä, 
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jossa esiteltiin Invalidiliitto ry:n Tre@validia -hankkeen avustajaportti.fi 
palvelua ja Honkalampisäätiön palveluita. 

Keski-Suomesta järjestettiin myös mahdollisuus osallistua POKEVA -
kehittämisyksikköhankkeen järjestämään lakimies Tapio Rädyn lakikoulu-
tukseen 11.6.2008 Seinäjoella, koordinoimalla yhteiskyytejä Keski-Suomesta 
käsin koulutukseen. 

Henkilökohtaisten avustajien työnantajille järjestettiin koulutus 28.8.2008 
yhteistyössä Assistentti.infon kanssa. Kaikki ilmoittautuneet mahtuivat kou-
lutukseen. Paikalle saapui 24 henkilöä. Koulutuksen iltapäivä oli avoin myös 
muille osallistujille. (Liite 20. Henkilökohtaisten avustajien työnantajien 
koulutus -ohjelma.) 

Hankkeen päätösseminaari ”SADONKORJUU” järjestettiin 12.9.2008 Jy-
väskylän yliopiston Agorassa. Päätösseminaarin avasi Länsi-Suomen läänin-
hallituksen edustaja, kerraten vammaispalveluiden kehittämishankkeita ja 
toteutettua hanketta sekä valottaen mm. lääninhallitusten uudelleen organi-
sointia. STM ylitarkastaja Sari Loijas kertoi uudistuvan vammaispalvelulain 
sisällöstä ja Suomen akatemian tutkija Teppo Kröger luennoi henkilökoh-
taisesta avusta englantilaisen tutkimuksen valossa. Seminaarissa esiteltiin 
myös päättyvän hankkeen tuloksia ja käytiin keskustelua kehittämisen jat-
konäkymistä POKEVA -kehittämisyksikköhankkeessa. (Liite 21. Hankkeen 
päätösseminaarin ”SADONKORJUU” -ohjelma.) 

Hankkeesta tiedotettiin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen inter-
netsivuilla, Sonette yhteisöverkossa ja eri tilaisuuksissa.  

7 HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTU-
MINEN 

Hanke onnistui verkostoitumaan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. 
Hankkeen toiminta-alue oli sangen laaja.  

Keski-Suomen vammaispalveluhankkeessa kehitettiin tulkkipalveluita ja etä-
tulkkausta sekä vammaispalveluiden palveluohjausmalli. 

Vammaispalveluhankkeessa luotiin yhtenäinen toimintamalli henkilökohtai-
nen avustajajärjestelmään sosiaalityöntekijälle sekä työnantajan ja avustajan 
opas. Hankkeessa kehitettiin myös erityispalveluiden saatavuuden turvaami-
seksi henkilökohtaisen avun keskuksen maakunnallinen malli ja tuettiin 
kuntia palvelun käynnistämisessä selvittämällä rahoituspohjaa.  
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Hankkeessa kehitettiin vammaistyön konsultaatiota ottamalla käyttöön 
vammaispalveluiden kehittäjien e-Kollega Sonette -yhteisöverkossa ja luo-
tiin Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden toimintaohje kunnille, tu-
kemaan kuntien yhtenäisiä soveltamisohjeita ja keskinäisen konsultaation 
tueksi. 

Maakunnan kuljetuspalveluiden haasteisiin vastaamiseksi luotiin yhtenäiset 
kuljetuspalveluhakemuslomakkeet ja kuljetuspalveluiden toimintakykyarvio 
terapeutille tai lääkärille hyödynnettäväksi sekä osallistuttiin Keski-Suomen 
Matkapalvelukeskushankkeeseen. 

Apuvälinepalveluita kehitettiin luomalla vammaispalveluiden apuvä-
linepankki Sonette -yhteisöverkkoon sekä pohtimalla apuvälinepalveluiden 
kehittämisnäkökulmia, suhteessa mahdolliseen maakunnallisen apuvä-
linekeskuksen luomiseen AVEK -hankkeessa. 

Täydennyskoulutuskartoitus toteutettiin ja koulutus ja kehittämisyhteistyötä 
tehtiin työryhmissä yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston, Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa. 

Hankkeessa valmisteltiin hakemus vammaistyön kehittämisyksikölle, joka 
aloitti Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien yhteisenä kehittämisraken-
teena v. 2007 aikana. Vammaispalveluhankkeen työryhmien jatkuvuus ja 
kehitettyjen toimintamallien päivittäminen ja levittäminen turvattiin Keski-
Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittä-
misyksikkö -hankkeessa eli POKEVA -kehittämisyksikössä. 

Hankkeen loppuessa korostui yhteistyö Keski-Suomen ja Pohjanmaan 
maakuntien kehittämisyksikön kanssa. Hanketta arvioitiin työryhmissä ja 
loppuraportissa. 

7.1 Hankkeen jatkuva arviointi työryhmissä 

Hankkeen arviointiin ei varattu määrärahaa vaan se tapahtui ohjausryhmän 
ja asiantuntijaryhmän sekä tulkkitoimikunnan sisäisenä arviointina. Haussa 
oli ammattikorkeakoulun opiskelija, joka olisi tehnyt arvioinnin opinnäyte-
työnä, mutta halukkaita opiskelijoita ei löytynyt. 

Hankkeen projektipäällikkö laati kyselyn kunnille hankkeen toteutuksesta, 
vaikutuksista ja jatkokehittämistarpeista. (Liite 16. Hankkeen loppuarvioin-
tikysely.) 
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7.2 Hankkeen loppuarviointikysely  

Hankkeen arviointikysely kohdennettiin hankkeen työryhmille ja ohjaus-
ryhmän jäsenille. Vastauksia saatiin 17 kpl, jotka jakautuivat työryhmittäin: 
Maakunnallisesta asiantuntijaryhmästä seitsemän vastausta, tulkkitoimikun-
nasta neljä vastausta, ohjausryhmästä seitsemän vastausta.  Yksi vastaus oli 
seudullisen asiantuntijaryhmän edustajan vastaus. Kysymykseen pystyi ni-
meämään useamman työryhmän. 

Hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin oli osallistunut 16 vastanneista. Yksi 
henkilö ei ollut osallistunut hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin.  

Hanke oli onnistunut vammaispalveluiden sosiaalityön tarpeisiin vastaami-
sessa viiden (29.5 %) mielestä erittäin hyvin, viiden (29,4 %) mielestä hyvin, 
23,5 % mielestä melko hyvin, kaksi (11,8 %) vastanneista ei osannut sanoa 
ja yhden mielestä hanke oli onnistunut tässä tavoitteessa erittäin huonosti.  

Hanke oli onnistunut verkostoitumaan erittäin hyvin neljän (23,5 %) mie-
lestä, hyvin kymmenen (58,8 %) mielestä ja melko hyvin yhden (5,9 %) mie-
lestä. Yksi ei osannut sanoa kantaansa ja yhden mielestä verkostoituminen 
oli onnistunut melko huonosti. 

Koulutusten toteuttamisessa oli onnistuttu kolmen (17,6 %) vastaajan mie-
lestä erittäin hyvin, yhdeksän (52,9 %) mielestä hyvin ja kahden (11,8 %) 
mielestä melko hyvin. Kolme (17,6 %) ei osannut sanoa, miten hanke oli 
onnistunut koulutusten toteuttamisessa.  

Hankkeen etenemiseen oli voinut mielestään vaikuttaa erittäin hyvin kaksi 
(11,8 %) ja hyvin viisi (29,4 %) vastaajaa sekä melko hyvin kahdeksan (47,7 
%) työryhmien edustajaa. Melko huonosti ja huonosti oli voinut vaikuttaa 
hankkeen etenemiseen mielestään kaksi työryhmien edustajaa. 

Projektipäällikön toiminta vastasi hankkeen tavoitteisiin kymmenen (58,8 
%) vastauksen mukaan erittäin hyvin ja hyvin kolmen (17,6 %) sekä melko 
hyvin yhden (5,9 %) vastanneen mielestä. Kolme ei osannut vastata kysy-
mykseen. 

Hankkeen projektipäällikön työpanosta omassa työasiassa oli hyödyntänyt 
kymmenen (58,8 %) vastanneista ja seitsemän (41,2 %) ei ollut hyödyntänyt 
projektipäällikköä omissa työasioissaan. Projektipäällikköä oli hyödynnetty 
seitsemässä (70 %) tapauksessa kymmenestä konsultaatiossa ja konkreetti-
sessa asiakastyössä yhdessä tapauksessa, lisäksi yksi vastannut oli hyödyntä-
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nyt projektipäällikköä mm. Bikva -kyselyssä, palveluohjauksen tarkistuslis-
tan tekemisessä ja materiaalien valmistuksessa sekä asiantuntija-apuna.  

Maakunnallisen asiantuntijaryhmän edustajista työryhmän koki erittäin tar-
peelliseksi seitsemän (87,5 %) ja yksi (12,5 %) jonkin verran tarpeelliseksi. 
Työryhmän edustajien oma-arvio seutukuntansa yhteyshenkilönä toimimi-
sessa koettiin onnistuneen hankkeen ja seutukunnan välillä hyvin yhdessä 
(14,3 %) vastauksessa, melko hyvin neljässä (57,1 %) vastauksessa ja kaksi 
(28,8 %) ei osannut arvioida onnistumistaan seutukunnan yhteyshenkilönä. 

Tulkkitoimikunnassa mukana olemisen olivat kokeneet erittäin tarpeelliseksi 
kaikki neljä (100 %) tulkkitoimikunnan edustajaa, jotka vastasivat kyselyyn. 

Omaa aktiivisuutta ja osallistumista hankkeen työryhmissä arvioitiin kyse-
lyssä numeroasteikolla 4-10. Yhden mielestä hänen oma aktiivisuutensa sai 
arvosanan neljä. Arvosanan 7 antoi itselleen kuusi (35,3 %) vastannutta ja 
arvosanan 8 kuusi (35,3 %) vastannutta. Arvosanan 9 antoi itselleen kaksi 
(11,8 %) ja arvosanan 10 antoi omasta työskentelystään työryhmässä kaksi 
(11,8 %) vastannutta. 

Hanke oli onnistunut koulutusten, prosessikuvausten työstämisessä ja pal-
velujen tuotteistamisessa kahdeksan (47,1 %) vastanneen mielestä erittäin 
hyvin, yhden (5,9 %) mielestä hyvin ja neljän (23,5 %) mielestä melko hy-
vin. Kolme työryhmien edustajaa ei osannut vastata tähän kysymykseen ja 
yhden mielestä oli onnistuttu melko huonosti. 

Työryhmien edustajia pyydettiin arvioimaan hankkeen vastaamisesta koko-
naisuudessaan asetettuihin tavoitteisiin arvosanalla 4-10.  Arvosanan 7 antoi 
hankkeelle kaksi vastannutta, arvosanan 8 kuusi vastannutta, arvosanan 9 
seitsemän vastannutta ja arvosanan 10 kaksi vastannutta. Keski-arvo oli 8,5. 

Kyselyssä oli myös neljä avointa kysymystä, joissa selvitettiin, mikä hank-
keessa on ollut mielestäsi erityisen ansiokasta ja vammaispalveluita tukevaa? 
Mitä hankkeessa olisi voitu tehdä toisin? Lisäksi selvitettiin, tärkeimmät 
mahdolliset vammaispalveluiden jatkokehittämistarpeet hankkeen päättyes-
sä ja mitä muuta haluttiin sanoa hankkeesta. 

Hankkeessa erityisen ansiokasta ja vammaispalveluita tukevaa oli ollut se, 
että hankkeessa on saatu aikaiseksi konkreettisia työvälineitä kuten yhteiset 
toimintakäytännöt ja ohjeet, prosessikuvaukset ja kaavakkeet ovat hyviä ja 
käyttökelpoisia työvälineitä arjen työhön. Myös verkostoituminen, oppilai-
tosyhteistyö ja maakunnallisen verkoston ylläpito ja edistäminen sekä aree-
nana toimijoiden kohtaamiselle, nostettiin erityisen ansiokkaaksi asiaksi. 
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Vammaispalvelut hyötyivät palveluohjauksen kehittämisen tuesta sekä kou-
lutuksista, joista moni ammattiryhmä oli saanut tukea työhönsä. Henkilö-
kohtaisen avun kehittäminen ja henkilökohtaisen avun keskuksen tuotteis-
taminen ja toteuttaminen nähtiin tärkeänä. Työryhmän työskentely koettiin 
työ- ja kuntaorganisaatiomuutosten keskellä kiitettäväksi. Työryhmä sai ky-
selyn perusteella kiitettävästi tietoa projektista työntekijältä. Työryhmän ja 
työntekijän välinen ja yhteinen työskentely oli joustavaa. Myös apuvä-
linepalveluihin paneutuminen nähtiin tärkeänä. 

”Hanke on huomioinut kokonaisvaltaisesti Keski-Suomen maakunnassa 
tapahtuneita muutoksia. Se on osannut hyödyntää myös valtakunnallisella 
tasolla tapahtuneita muutoksia.” 

Kysymyksessä 17. kysyttiin, mitä hankkeessa olisi voinut tehdä toisin? 
Hankkeen alun tavoitteet oli nähty liian abstrakteina ja toivottiin, että asiak-
kaista olisi voitu muodostaa hankkeelle myös asiantuntijaryhmän eli kol-
mannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä olisi voitu tehdä näin myös 
toisin. Yksittäisiä toiveita oli myös tiedottamisen huomioimiseen esimiehel-
tä alaiselle ja toivottiin, että jäljelle jääneellä rahalla olisi järjestetty kaikissa 
kunnissa vammaisfoorumit vammaisille henkilöille.  

Yhdessä vastauksessa vastaavasti todettiin, että ” Mieleeni ei tule mitään 
erityistä mitä olisi voinut tehdä toisin. Mielestäni tämä hanke on osunut oi-
keaan aikaan. Uskon, että se on ollut myös valtakunnallisesti merkittävä.” 

Toisessa vastauksessa toivottiin, että olisi annettu ”selkeämmät ja roh-
keammat kannanotot palveluiden laadun parantamiseksi niissä kohdin, jois-
sa on selvästi osoittautunut olevan epäkohtia”, toisaalta toisen henkilön vas-
tauksessa kysymykseen 16. kiitettiin kannanotoista ja asioiden esille nosta-
misesta. 

Tärkeimmäksi jatkokehittämiskohteeksi nähtiin henkilökohtaisen avustaja-
toiminnan kehittäminen lainsäädännön muuttuessa ja henkilökohtaisen 
avun keskuksen käynnistäminen sekä yhteisten käytäntöjen edelleen kehit-
täminen ja koulutustilaisuudet. Etenkin maakunnallisen vammaistoimijoi-
den verkoston ylläpito ja tuki nähtiin tärkeäksi sekä kehitettyjen asioiden 
vakiinnuttaminen käytännön toimintaan eri kunnissa nähtiin tärkeänä: ” 
Palveluohjauksellisen työotteen siirtäminen omaan työyhteisöön!” 

Mielenterveyskuntoutujat toivottiin voitavan ottaa jatkossa mukaan kehit-
tämistyöhön ja palvelut toivotaan saatettavan vastaamaan heidän tarpeisiin-
sa. Tärkeänä pidettiin asiakkaiden edustajien mukana oloa ja palveluiden 
käyttäjien vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä esim. henkilökohtaisen avun 
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keskuksen keinoin. Toivottiin myös vammaisten nuorten ja aikuisten aitoa 
oikeaan työllistymiseen tähtäävää kehittämistyötä. Lisäksi toivottiin tulkki-
palveluiden edelleen kehittämistä mm. tulkkipalveluiden välitystoiminnan 
varmistamista puhevammaisten palveluiden osalta. 
 

Vielä haluttiin sanoa hankkeesta, että sen aikana oli päästy verkostoitumaan 
ja hanke oli verkostoitunut, joka oli ollut positiivinen kokemus.  

”Vaikea vastata kysymyksiin, koska itse en aktiivisesti ole seurannut muita 
kuin tulkkipalveluihin liittyviä asioita. Niiden kehittäminen on ollut hidasta, 
mutta tämähän liittyy valtakunnallisiin hankkeisiin. Tuntuu, että vähän 
konkreettia on saatuaikaan. Välillä unohtuu, että kuitenkin on aktiivisesti 
oltu yhteydessä muihin valtakunnallisiin tahoihin ja sitä kautta saatu tietoa. 
Uskon, että tulkkipalveluissakin tullaan lähivuosina etenemään ja toimiva 
järjestelmä vielä saadaan aikaan.” 

”Projektipäällikön aikaisempi kokemus vammaispalveluista oli hankkeelle 
eduksi. Oli tietoa siitä mihin tulee tarttua ja mitä tulee tehdä uutta kehitettä-
essä. Projektipäällikkö osasi taitavasti verkostoitua myös Keski-Suomen 
maakunnan ulkopuolelle. Hän toi asiantuntijatyöryhmälle aina ajankohtaista 
tietoa. Piti työryhmän hyvin ajan tasalla. Hanke pysyi kuitenkin hyvin Kes-
ki-Suomen maakunnan hankkeena mutta ei ollut kuitenkaan sisäänlämpiävä. 
Erittäin hyvä hanke.” 

8 HANKKEEN KESKEISET TULOKSET JA 
PÄÄTELMIÄ 

Keski-Suomen vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityis-
osaamisen kehittäminen -hankkeen työryhmissä oli oltu yleisesti ottaen tyy-
tyväisiä hankkeen tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen. Hankkeessa oli luo-
tu palveluohjauksen ja henkilökohtaisen avun keskuksen toimintamallit sekä 
lomakkeita, ja tuettu kuntia tulkkipalveluiden uudistumisen haasteissa. Yh-
tenäiset toimintakäytännöt vammaispalveluissa tukevat kuntia palveluiden 
järjestämisessä ja täten parantavat myös vammaisten henkilöiden mahdolli-
suuksia saada yksilöllisiä vammaispalveluita tasapuolisesti kunnasta riippu-
matta. Keski-Suomen maakunta tarvitsee myös oman maakunnallisen hen-
kilökohtaisen avun keskuksen. 

Palveluohjaus ja siihen liittyvät oikeanlaiset lomakkeet ja menetelmät tuke-
vat lähipalveluiden hyödyntämistä ja koordinoi myös asiakkaalle hankittavia 
seudullisia ja maakunnallisesti järjestettäviä palveluita mukaan lukien valtiol-
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le siirtyvät tulkkipalvelut. Palveluohjaus parhaimmillaan tukee ja kokoaa 
asiakkaan pirstaleista palvelukenttää yhteistoiminta-alueilla. Myös Keski-
Suomen alueella käytettävät muut yhtenäiset lomakkeet ja käytännöt tukevat 
tätä tavoitetta. 

Hankkeen työryhmissä oli seutukuntien edustajat mukaan lukien myös mui-
den kuin hankekuntien edustajat ja hankekuntien vammaisneuvostojen va-
litsema vammaisneuvostojen edustaja. Lisäksi hanke oli verkostoitunut val-
takunnallisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa.  

Yhteistyötä hankkeessa oli tehty vammaisten henkilöiden kanssa, järjestöyh-
teistyön, koulutuksien sekä työkokouksien muodossa, jotka olivat avoimia 
tilaisuuksia. Vammaisjärjestöjen kanssa yhteistyötä tehtiin valtakunnallisissa 
ja maakunnallisissa yhteyksissä. Hankkeen aikana kokoontui myös Keski-
Suomen vammaisneuvostojen Vammaisfoorum tilaisuudet, joissa hanke-
työntekijä oli mukana. Hankkeessa kehitetyssä Henkilökohtaisen avun kes-
kuksen toimintamallissa nähtiin tärkeänä asiakaskehittäjäryhmän muodos-
taminen henkilökohtaisen avun keskuksen palvelun toimintaa aloitettaessa 
ja palvelun kehittämisessä. Kehittyvät lähipalvelut myös tukevat asiakkaan 
osallisuutta.  

Vammaispalveluhankkeessa etsittiin vaihtoehtoisia järjestämistapoja vam-
maispalvelulain mukaisten tulkkipalveluiden järjestämiseen. Hankkeen tulk-
kitoimikunnan näkemyksenä oli, että tulkkien välitykseen ja tulkkausten jär-
jestämiseen on löydettävä uusia järjestämistapoja Keski-Suomen maakun-
nassa. Tulkkipalvelut tulisi jatkossa tuottaa riittävän suurella väestöpohjalla 
ja tulkkipalvelulle tulisi varmistaa riittävän vahva rakenteellinen ja taloudel-
linen perusta. 

Apuvälinepalveluita kehitettiin luomalla vammaispalveluiden apuvä-
linepankki Sonette -yhteisöverkkoon sekä pohtimalla apuvälinepalveluiden 
kehittämisnäkökulmia ja lain rajapintoja, suhteessa mahdolliseen maakun-
nallisen apuvälinekeskuksen luomiseen AVEK -projektissa. 

Hankkeen päätyttyä kehittäminen jatkuu Keski-Suomen ja Pohjanmaan 
maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hankkeessa, 
jonka saaminen Keski-Suomeen oli myös yksi hankkeen keskeisistä tavoit-
teista. Yhteinen kehittämisrakenne turvaa maakunnallisen asiantuntijaryh-
män, tulkkitoimikunnan ja oppilaitosyhteistyön jatkuvuuden sekä Keski-
Suomen vammaispalveluhankkeessa luotujen mallien levittämisen ja jatko-
kehittämisen.  
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9 JATKOTAVOITTEET 

Jatkotavoitteina Keski-Suomen vammaispalveluhankkeen päättyessä, ovat: 

• Palveluohjausmenetelmän vieminen kuntiin ja juurruttaminen osak-
si vammaispalveluiden sosiaalityötä.  

• Maakunnan seutukuntien edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän 
jatkotyöskentely ja työryhmän toiminnan edelleen kehittäminen: 
tiedottaminen seutukuntiin. 

• Tulkkipalveluiden siirtyminen valtiolle v. 2010 alkaen edellyttää 
kuntien tukemista muutoksessa ja tulkkipalveluasiakkaat tarvitsevat 
muutoksessa oikea-aikaista palveluohjausta.  

• Henkilökohtaisen avun keskus Keski-Suomeen ja henkilökohtaiseen 
apuun liittyvän asiantuntijuuden ja tiedon kokoaminen ja tiedotta-
minen asiakkaille: vammaispalvelun asiakkaat, kunnat, henkilökoh-
taista apua tarjoavat avustajat, perhehoitajat, omaishoitajat. 

• Vammaispalveluiden apuvälinepankin käyttöönottamiseen liittyvä 
myöhempi kehittäminen vaatii jatkotyötä. 

• Kuljetuspalveluiden ja yleisen joukkoliikenteen haasteet. 
• Yhtenevään ja uudistuvaan vammaispalvelulakiin varautuminen ja 
maakunnan erityispalveluiden järjestämisen haasteet mm. Ohjaus- ja 
neuvontapalveluiden järjestäminen.  

10 TULEVAISUUS JA LAINSÄÄDÄNNÖN UU-
DISTUS 

10.1 Palveluohjaus ja palvelusuunnittelu 

Hallituksen esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi sisältää säännökset, jotka 
merkitsevät sosiaalitakuun laajentamista hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaa-
lihuollon asiakkaiden oikeutta palvelun tarpeen arviointiin ja viivytyksettö-
mään käsittelyyn on vahvistettu vaiheittain. Hallituksen esityksessä vam-
maisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden oikeuksien toteutumista vahvis-
tettaisiin säätämällä vammaispalvelujen ja tukitoimien tarpeen viivytykset-
tömästä selvittämisestä, palvelusuunnitelman viivytyksettömästä laatimisesta 
sekä määräajasta päätöksen teossa. (HE 166/2008 vp, 5.)  
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10.2 Tulkkipalvelut 

Vammaispalvelulaki muuttuu myös tulkkipalveluiden osalta. Vastuu lähes 
4000 kuulo- ja puhevammaisen sekä puhevammaisen tulkkipalvelun käyttä-
jän palveluista siirtyy valtiolle. Palvelun saamisen kriteerit eivät kuitenkaan 
muutu: kuulo- ja puhevammaisella on edelleen subjektiivinen oikeus vähin-
tään 180 ja kuulonäkövammaisella 360 tulkkipalvelutuntiin vuodessa. Kan-
saneläkelaitos vastaa tulkkipalvelusta vuoden 2010 alusta alkaen kuntien 
sijasta. Tulkkipalveluja koskevat säädökset uusitaan palvelun Kansaneläke-
laitokselle siirron yhteydessä. (Kimpimäki 2008.) 

Tulkkipalvelun keskittämisellä vahvistetaan perustuslain kielellisten oikeuk-
sien toteutumista ja osallisuutta. Käyttäjien yhdenvertaisuus vahvistuu kun 
käytännön toimintatavat yhtenäistyvät. Myös erityisosaaminen lisääntyy, 
mikä mahdollistaa samalla kattavan seurantajärjestelmän ja suunnitelmalli-
sen kehittämistoiminnan. (Emt.) 

10.3 Henkilökohtainen apu 

Henkilökohtaista apua koskeva lakiehdotus on osa laajempaa hallitusohjel-
massa sovittua uudistusta, jossa vaiheittain yhdistetään vammaispalvelulaki 
ja kehitysvammalaki. Vammaispalvelulaki uudistuu vuodesta 2009 alkaen 
vaiheittain. Henkilökohtaisen avun kehittäminen on tärkein ja odotetuin 
uudistus. Uuteen vammaispalvelulakiin on tulossa säännökset henkilökoh-
taisen avun järjestämisestä vaikeavammaisille henkilöille. Kaikki vammaiset 
henkilöt diagnoosiin katsomatta voisivat olla henkilökohtaisen avun piirissä, 
mukaan lukien myös ne henkilöt, jotka eivät kykene tai halua toimia työnan-
tajana. Lisäksi lakiin sisällytetään vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henki-
löiden oikeus palvelutarpeen arviointiin sekä säännös asian viivytyksettö-
mästä käsittelystä osana yksilöllisen palvelutarpeen arviointia. Hallituksen 
esitys annettiin syksyllä 2008, ja uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan 
1.9.2009. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista annetun lain muuttamisesta on annettu Helsingissä 19 päivänä jou-
lukuuta 2008. Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesityksessä (2009) 
kunnille osoitettiin lisää valtionavustusta lain muutoksen nojalla vuodelle 
2009. 

Henkilökohtaiseen apuun on oikeutettu vaikeavammainen henkilö, joka 
tarvitsee välttämätöntä ja toistuvaa apua päivittäisissä toimissa kotona ja 
kodin ulkopuolella. Lain muutoksella edesautetaan vammaisen henkilön 
mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti yhteiskunnassa, työelämässä, opiske-
lussa ja vapaa-aikana sekä mahdollisuus sosiaalisen vuorovaikutuksen lisään-
tymiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 271/2008.) 
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Henkilökohtainen apu on 1.9.2009 alkaen vammaiselle henkilölle maksuton 
sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Määrärahoihin sidottu 
harkinta jää pois ja palvelua on tarjottava, jos lain edellytykset palvelun 
saamiseksi täyttyvät. (Sosiaali- ja terveysministeriö, Tiedote 271/2008) 

Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia sekä työtä ja opis-
kelua varten niin paljon kuin vammainen henkilö välttämättä tarvitsee. 
Muihin tarkoituksiin on lisäksi myönnettävä apua vähintään 10 tuntia kuu-
kaudessa ja myöhemmin v. 2011 alkaen 30 tuntia kuukaudessa. (Emt.) 

Esityksen mukaan vammaisten oikeus henkilökohtaiseen apuun on ihmis-
oikeuskysymys, haluammeko antaa vammaisille henkilöille mahdollisimman 
hyvät edellytykset täysipainoiseen elämään. Kun henkilökohtainen apu yh-
distetään muihin vammais- ja sosiaalihuollon palveluihin ja tukitoimiin vä-
henee vammautumisesta aiheutuva syrjäytymisriski huomattavasti. (Emt.) 

Uudistuvan vammaispalvelulain mukaan kunnalla on vaihtoehtoisia tapoja 
järjestää henkilökohtaista apua. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan kunta 
korvaisi vaikeavammaiselle henkilölle avustajan palkkaamisesta aiheutuneet 
kustannukset kuten nykyisessä järjestelmässä, jossa avustaja on työsuhteessa 
avustettavaan. Toisessa vaihtoehdossa kunta antaa vaikeavammaiselle hen-
kilölle palvelusetelin avustajapalvelun hankkimista varten. Kolmannessa 
vaihtoehdossa kunta järjestäisi palvelun ostopalveluna, oman palvelutuotan-
tonsa turvin tai sopimusperusteisessa yhteistyössä yhden tai useamman 
kunnan kanssa. Vammainen henkilö voi saada palvelun ilman työnantaja-
velvoitteita. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista annetun lain muuttamisesta (2008)) 

Vammaispalvelulain uudistus on ajankohtainen nyt, kun Suomi valmistau-
tuu ratifioimaan keväällä 2008 voimaan tulleen YK:n vammaisten henkilöi-
den ihmisoikeuksia koskevan yleissopimuksen. (HE 166/2008 vp, 5.) 

Henkilökohtainen apu on vammaisten henkilöiden tärkeimpänä ja kiireelli-
simpänä pitämä kehittämiskohde ja toteuttaa parhaiten heidän yhdenvertai-
suutta, itsemääräämissoikeutta ja osallisuutta. Koska henkilökohtainen apu 
on tarkoitettu mahdollistamaan vaikeavammaisen henkilön itsenäistä elä-
mää, avustettavan tulee kyetä itse määrittelemään tarvitsemansa avun sisältö 
ja toteuttamistapa. Laki esityksen mukaan se ei sovellu tilanteisiin, joissa 
tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua. Lakiesityk-
sessä on haluttu painottaa omaishoidon ja henkilökohtaisen avun erilaista 
luonnetta. Esityksen mukaan omainen tai läheinen ei voisi toimia häneen 
työsuhteessa olevana henkilökohtaisena avustajana, ellei sitä olisi erityisen 
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painavasta syystä pidettävä avustettavan edun mukaisena. (HE 
166/2008 vp. 5.) 

Avustajien lisääntynyt tarve parantaa työllisyyttä ja luo myös uusia työpaik-
koja esimerkiksi maaseudulla henkilöille, jotka eivät ole olleet vakituisesti 
työllistyneitä. Henkilökohtaista apua koskevan lainsäädännön vahvistami-
nen ja avun järjestämistapojen monipuolistuminen edistää myös näiden 
hankkeiden toteuttamista, mikä puolestaan helpottaa kuntien vammaispal-
veluista vastaavan henkilöstön työtä ja auttaa heitä toiminnan järjestämises-
sä kustannustehokkaasti. (Emt.) 

Henkilökohtaisen avun seudulliset keskukset mahdollistaisivat monipuoli-
sen tuen sekä vaikeavammaisille työnantajille että avustajille. Ne voisivat 
auttaa avustajan ja sijaisten rekrytoinnissa, palkanmaksussa ja muissa hallin-
nollisissa asioissa sekä tarjoaisivat myös koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. 
(Emt.) 

11 LOPUKSI  

Muuttuvaan vammaislainsäädäntöön on varauduttu Keski-Suomen kunnis-
sa kehittämishankkeiden avulla ja kohdentamalla määrärahaa yhteisesti tär-
keiksi katsottuihin kokonaisuuksiin maakunnassa. Laki vammaisuuden pe-
rusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamises-
ta on annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008. 

Vaiheittain muuttuvaan lainsäädäntöön valmistautumisessa tarvitaan edel-
leen yhteistä kehittämistyötä ja kehittämisrakennetta, johon Keski-Suomen 
ja Pohjanmaan maakuntien vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke vastaa 
31.10.2009 saakka. Tämän jälkeen on tavoitteena, että maakunnalla olisi 
saatavilla yhtenäinen ja pysyvä vammaisalan kehittämisrakenne. 

Yhtenäiset ohjeet ja toimintamallit tukevat alkuun saatettua yhteistyötä 
vammaispalveluiden toimijoiden välillä sekä maakunnallisessa asiantuntija-
ryhmässä ja tulkkipalvelutyöryhmän haasteissa. Keski-Suomen kuntien yh-
teisesti hyväksymät toimintamallit tukevat tavoitetta kohdentaa asiakkaille 
yksilöllisesti ja tasapuolisesti vammaispalveluita. Ilman perustyöntekijöitä, 
palveluohjaajia, kuntoutusohjaajia ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöi-
tä yhtenäiset mallit eivät siirry kuitenkaan käytäntöön ja asiakas ei hyödy 
näistä. Asiakkaan osallisuus mahdollistuu toimintamallissa, jossa hän todella 
voi itse osallistua häntä koskevaan päätöksen tekoon oikea-aikaisen palve-
luohjauksen ja palvelusuunnittelun sekä yhtenäisten ja tasapuolisten sekä 
tarkistettujen käytäntöjen mahdollistamana. 
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Liite 4. Kutsu palvelusuunnitelmaan -kirje. 
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Liite 5. Palvelusuunnitelmalomake. 
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Liite 6. Suostumus salassa pidettävien tietojen antamiseen 
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Liite 7. Tarkistuslista alle 16-vuotiaiden palveluista 
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Liite 8. Yhteydenotto palvelutarpeen arvioimiseksi 
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Liite 9. Saatekirje kunnille ”Kehitysvammaisten perhehoidon kartoitus” 
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Liite 10. Saatekirje kartoituksesta kehitysvammaisten perhehoitajille 
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Liite 11. Perhehoidon kyselylomake 
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Liite 12. Vammaispalveluiden apuvälinepankki Sonette -yhteisöverkossa 
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Liite 13. Kuljetuspalveluhakemus -lomake 
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Liite 14. Toimintakykyarvio kuljetuspalveluhakemuksen liitteeksi 
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Liite 15. Koulutuskartoitus Keski-Suomen kuntiin 
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Liite 16. Loppuarvioinnin kyselylomake 

 

Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen 

erityisosaamisen kehittäminen -hankkeen loppuarvioin-

tikysely 

 
 

Hankkeen tavoitteet 

 

Vammaispalveluiden saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen. Hanke vahvistaa 

lähipalvelujen osaamista ja palveluohjausta vammaispalveluissa sekä kehittää tiedon vä-

littämisen menetelmiä asiakastyössä. Hankkeella tuetaan kuntia yhteistyöhön vammais-

palveluihin liittyvän erityisosaamisen vahvistamiseksi. 

 

Toiminta-alueita ovat mm. viittomakielisten ja puhevammaisten tulkkipalveluiden kehit-

täminen, avustajajärjestelmän kehittämisen tukeminen, maakunnan kuljetuspalvelun 

uudistumisen haasteet ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. 
 

 

 

1) Edustamasi taho * 

Maakunnallinen asiantuntijaryhmä 

ccccddddTulkkitoimikunta 

ccccggggOhjausryhmä 

ccccggggJoku muu, mikä? 

 

2) Oletko osallistunut hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin? * 

 

jjjjkkkkKyllä 

jjjjnnnnEn 

 

3) Miten hanke on mielestäsi onnistunut vastaamaan vammaispalveluiden sosiaali 

työn tarpeisiin? * 

jjjjnnnnErittäin hyvin 

jjjjkkkkHyvin 

jjjjkkkkMelko hyvin 

jjjjkkkkEn osaa sanoa 

jjjjkkkkMelko huonosti 

jjjjkkkkErittäin huonosti 

 

4) Miten hanke on mielestäsi onnistunut verkostoitumaan? * 

jjjjkkkkErittäin hyvin 

jjjjkkkkHyvin 

jjjjkkkkMelko hyvin 

jjjjkkkkEn osaa sanoa 

jjjjkkkkMelko huonosti 

jjjjkkkkErittäin huonosti 

 

5) Miten hanke on onnistunut koulutusten toteuttamisessa? * 

jjjjkkkkErittäin hyvin 

jjjjkkkkHyvin 

jjjjkkkkMelko hyvin 

jjjjkkkkEn osaa sanoa 

jjjjkkkkMelko huonosti 

jjjjkkkkErittäin huonosti 
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6) Miten hyvin mielestäsi olet voinut vaikuttaa hankkeen etenemiseen? * 

jjjjkkkkErittäin hyvin 

jjjjkkkkHyvin 

jjjjkkkkMelko hyvin 

jjjjkkkkEn osaa sanoa 

jjjjkkkkMelko huonosti 

jjjjkkkkErittäin huonosti 

 

7) Vastasiko projektipäällikön toiminta hankeen tavoitteisiin? * 

jjjjkkkkErittäin hyvin 

jjjjkkkkHyvin 

jjjjkkkkMelko hyvin 

jjjjkkkkEn osaa sanoa 

jjjjkkkkMelko huonosti 

jjjjkkkkErittäin huonosti 

 

8) Oletko hyödyntänyt hankkeen projektipäällikön työpanosta jossakin omassa työ-

asiassasi? * 

jjjjnnnnKyllä 

jjjjnnnnEn 

 

9) Mikäli vastasit kyllä, niin miten? 

jjjjkkkkKonsultaatio 

jjjjkkkkKonkreettinen asiakastyö 

jjjjkkkkMuuten, miten 

 

10) Mikäli olet ollut mukana maakunnallisessa asiantuntijaryhmässä, niin miten 

tarpeelliseksi/hyödylliseksi koit sen omalle työllesi? 

jjjjkkkkllllmmmmnnnnErittäin tarpeelliseksi 

jjjjkkkkllllmmmmnnnnJonkin verran tarpeelliseksi 

jjjjkkkkllllmmmmnnnnEi lainkaan tarvetta 

 

11) Jos olet toiminut maakunnallisen asiantuntijaryhmän jäsenenä eli seutukuntasi 

yhteyshenkilönä. Arvioi kuinka hyvin olet onnistunut tiedottamisessa hankkeen ja 

seutukunnan kuntien välillä. 

jjjjkkkkErittäin hyvin 

jjjjkkkkHyvin 

jjjjkkkkMelko hyvin 

jjjjkkkkEn osaa sanoa 

jjjjkkkkMelko huonosti 

jjjjkkkkErittäin huonosti 

 

12) Mikäli olet ollut mukana tulkkitoimikunnassa, niin miten tarpeellisek-

si/hyödylliseksi koit sen omalle 

työllesi? 

jjjjkkkkErittäin tarpeelliseksi 

jjjjkkkkJonkin verran tarpeelliseksi 

jjjjkkkkEi lainkaan tarvetta 

 

13) Millaiseksi arvioit omaa aktiivisuuttasi ja osallistumistasi hankkeen työryhmäs-

sä? * 

jjjjkkkkErittäin hyvin 

jjjjkkkkHyvin 

jjjjkkkkMelko hyvin 

jjjjkkkkEn osaa sanoa 

jjjjkkkkMelko huonosti 

jjjjkkkkErittäin huonosti 
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14) Miten hanke on mielestäsi onnistunut koulutusten, prosessikuvausten työstämi-

sessä, palvelujen tuotteistamisessa? * 

jjjjkkkkErittäin hyvin 

jjjjkkkkHyvin 

jjjjkkkkMelko hyvin 

jjjjkkkkEn osaa sanoa 

jjjjkkkkMelko huonosti 

jjjjkkkkErittäin huonosti 

 

15) Miten hyvin mielestäsi hanke on kokonaisuudessaan vastannut tavoitteisiin? * 

jjjjkkkkErittäin hyvin 

jjjjkkkkHyvin 

jjjjkkkkMelko hyvin 

jjjjkkkkEn osaa sanoa 

jjjjkkkkMelko huonosti 

jjjjkkkkErittäin huonosti 

 

16) Mikä hankkeessa on ollut mielestäsi erityisen ansiokasta ja vammaispalveluita 

tukevaa? 

 

17) Mitä hankkeessa olisi voinut tehdä toisin? 

 

18) Tärkeimmät mahdolliset vammaispalveluiden jatkokehittämistarpeet hankkeen 

päättyessä? 

 

19) Mitä muuta haluat sanoa hankkeesta? 

 



 

 

 

 

 

      

Julkaisija 
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Käyntiosoite 
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