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Alue: Keski-Suomi 
 
Hankkeen kokonaistavoitteena on selkeyttää ja kehittää palvelukokonaisuuksia siten, että vammaispalvelujen saatavuus ja osaaminen on 
turvattu kohtuullisin kustannuksin. 
 
 

PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN 

Tavoitteet Toimenpiteet Vaikutukset 

 
Keski-Suomen alueen 
vammaispalvelujen palvelurakenteen 
nykytilanteen jäsentäminen ja 
nykyisten kehittämistarpeiden 
kartoitus 

 
- kartoittavat kuntakäynnit  (vrt 

tilannetta edell. kyselyyn), syksy/11 
- vammaispalveluseminaari, 11/11 
- esille nousseiden kehittämistarpeiden 

työstäminen talvi/12 

 
- ko. seudulla arvioidaan ja kehitetään 

omaa toimintaa 
- saadaan maakunnallinen 

kokonaiskäsitys nykytilanteesta 
- kehittämistarpeiden profiloituminen  

-> työstö-> vastaavat paikallisia 
kuntalaisten tarpeita 

Maakunnan alueen kehitysvamma 
työryhmien yhteistoiminnan 
ajantasaistaminen; 
erityisasiantuntijuuden turvaaminen 
erittäin vaativissa tilanteissa ja pkl:jen 
toiminnat nykytilannetta vastaaviksi 
 

- erittäin vaativien tilanteiden 
tuentarpeen selvittäminen: 
yhteistyökokoukset, sovitaan 
maakunnallinen työnjako (mistä, mitä) 

- kehitysvamma pkl/työryhmien 
toiminta ja työnjako (Jkl:ssä  uusi pkl) 

- ensimm. tapaaminen 9/11 
- valtakunnallinen verkottuminen 

- harvinaisissa vaativissa tilanteissa 
saadaan oikea aikaisesti tarvittava tuki 
(kehitysvammaisen kuntalaisen, 
lähiympäristön ja työntekijöiden etu) 

- kehitysvamma pkl:den työnjako 
vastaa muuttunutta 
palvelurakennetta, esh:n keva pkl:n 
toiminnan kohdentuu tarvetta 
vastaavaksi  
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Yhteistyön kehittyminen 
erikoissairaanhoidon, perus- 
terveydenhuollon ja sosiaalitoimen 
käytännön toimijoiden kesken 
yhteisasiakkuus tilanteissa 

- esh:n työntekijöiden osallistuminen 
maakunnallisiin vammaispalvelu 
tapaamisiin (al. 9/11) 

- toimintatavoista (esim. vastuu 
työntekijä, tiedon siirto, ajoitus) ja 
muusta yhteistyöstä  sopiminen, 
ensim. tapaaminen 8/11 

- sos. ja terveydenhuollon 
tietoverkkojen hyödyntäminen (Effica, 
Sonette, Intermetso) 
 

- yhtenäinen käsitys vammaisten 
henkilöiden tukipalveluista ja 
oikeanlainen ohjaus palveluiden 
käyttöön 

- ns. nivelvaiheiden toiminnan jouhea 
turvaaminen - yhteiset 
palveluprosessit 
 

Vammaisten kuntalaisten lähipalvelu 
verkoston kehittäminen –erityisesti  
moni tahoisissa tilanteissa yksilöllinen 
monisektoraalinen kuntoutus- (tmv.) 
työryhmä toiminta 

- muutamalla paikkakunnalla pilotointi: 
yksilöllisten kuntoutustyöryhmien 
toiminta (sos., terveys ym. paikallisten 
/seudullisten toimijoiden yhteistyö, 
roolitus jne., vrt. lasten 
kuntoutustyöryhmät), ->  
prosessikuvaus  kevät /2012 

- perusterveydenhuollon palveluiden 
kehittäminen vastaamaan entistä 
paremmin myös vammaisten 
kuntalaisten tarpeita 

- kohdentaa palveluja ja tukitoimia 
oikein ajallisesti ja sisällöllisesti, -> 
resurssien käyttö tehostuu 

- vammainen kuntalainen saa 
tarvitsemansa yksilöllisen tuen 
lähipalveluna oikea-aikaisesti 

- yhteistoiminta hyödyntää sekä 
vammaista kuntalaista, että 
ammattilaisia (->kuntaa) 

Vammaispalveluiden kehittäminen 
siten, että ne vastaavat kaikkien 
kuntalaisten tarpeita. 
Kuntalaisen tiedonsaannin 
helpottuminen vammaispalveluista 
(erityisesti alkuvaiheessa) 

- vammaisten kansalaisten edustajien 
mukanaolo sekä hanke-, että 
ohjausryhmässä, aktiivinen keskustelu 

- seurataan nettipohjaisen tietolähteen 
kansalasiversion kehittymistä  

- alueen kuntien nettisivujen tarkastelu 
käyttäjänäkökulmasta -> tarvittaessa 
muutosehdotuksia 
 

- vammaisilla kuntalaisilla on 
mahdollisuus vaikututtaa, kokemukset 
ja kehitysideat tulevat kuulluksi 
kehittämistyön pohjaksi 

- vammaiset/sairastuneet henkilöt ja 
heidän läheisensä löytävät helposti 
tietoja tarvitsemistaan tukipalveluista 
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VAMMAISALAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Tavoitteet Toimenpiteet Vaikutukset 

   

Nykyisten vammaisalan ammattilaisten 
osaamisen vahvistaminen 

- vammaispalvelun työntekijöiden 
kokoukset, konsultatiivisyys 

- vammaispalveluseminaari, 
-  Sonette tietoverkon käytön 

tukeminen (ajantasaisuus?) 
- teemapäivät eri aiheista (<-kartoitus) 
- täydennyskoulutussuunnittelussa 

mukana olo (yhteistyö oppilaitosten 
kanssa) 

- koulutus ym tapahtumista 
tiedottaminen 
 

- työntekijöiden ammattitaidon ja 
kokemuksen lisääntyminen 
harvinaisissa ja monitahoisissa 
tilanteissa 

- tt saa työkaluja oman alueen 
toimintatapojen kehittämiseen 

- uuden lainsäädännön ja modernin 
vammaiskäsityksen käyttöönotto 

- vammainen kuntalainen saa 
tarvitsemansa yksilölliset palvelut 
asiakaslähtöisesti 

Edistää tulevien vammaisalan ammattilaisten 
riittävää määrää ja osaamisen tasoa 

- tiedotusta oppilaitoksille alalla 
työskentelystä 

- käytännön harjoittelupaikan ja 
projektiopintojen/opinnäytetöiden 
aiheiden tarjoaminen 

- muut oppilaitos yhteistyö 
- täydennyskoulutuksen ideointi 

- tieto alalla työskentelyn 
monitahoisuudesta lisääntyy 

- vammaisalaa opiskelemaan hakeutuu 
riittävästi motivoituneita opiskelijoita 

- koulutus vastaa kentän tarpeita 
- vammaiset henkilöt saavat 

tulevaisuudessa tarvitsemansa 
tukitoimet  
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