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KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ

Y-tunnus 1523864-4

Aika
Ma 20.2.2017 klo 13–15
Paikka
Kokoustila 100, 1. krs, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, Jyväskylä
Osallistujat
Vesimäki, Mirva pj.
palveluvastaava, Äänekosken kaupunki
Paananen, Päivi vpj.
kehitysvammahuollon johtaja, Uuraisten kunta
x
Hakulinen, Päivi
peruspalvelujohtaja, Joutsan kunta
Hallinen, Aila
palveluohjaaja, Keuruun kaupunki
Hanhikoski, Emmi
johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki
Heikkilä, Marja
johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
x
Hokkanen, Rauno
puheenjohtaja, Jyväskylän vammaisneuvosto
x
Hänninen, Sanna
sosiaalityöntekijä, Hankasalmen kunta
x
Johnson, Heidi
vammaispalvelujen ohjaaja, Muuramen kunta
x
Junnilainen, Päivi
vammaispalvelujen palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki
x
Kainulainen, Saila
vammaispalvelujohtaja, Wiitaunioni
x
Kolomainen, Ulla
apuvälinepalvelupäällikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuorelahti, Marianne
hankekoordinaattori, PROSOS-hanke, Koske
x
Lahtela, Riikka
kuntoutusohjaaja, Vaalijalan kuntayhtymä
x
Lehtinen, Armi
vammaispalvelupäällikkö, Jämsän kaupunki
x
Liimatainen, Marja
palveluohjaaja, Perusturvaliikelaitos/SoTe-ky Saarikka
x
Lähteenmäki, Tiina-Maija sosiaalityöntekijä, Keuruun kaupunki
Mäkiharju-Brander, Paula ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
x
Niinivirta, Mari
kehittämiskoordinaattori, Vaalijalan kuntayhtymä
Nikula, Saila
Äänekosken TARVE-hanke, ASPA
Ohvo, Eira
sosiaalijohtaja, Konneveden kunta
Pasma, Erja
vastaava fysioterapeutti, Äänekosken kaupunki
Pihl, Anu
perusturvajohtaja, Toivakan kunta
varaj. Kauppinen, Eija
vanhuspalvelujohtaja, Toivakan kunta
Pihlainen, Leena
sosiaalityöntekijä, Multian kunta
Pikkarainen, Aila
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rauhamäki, Leena
asumisyksikön esimies, Jämsän kaupunki
Saarinen, Marja-Leena
toimitusjohtaja, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö
x
Simo, Pirkko
kehitysvammahuollon vastaava ohjaaja, Joutsan kunta
x
Seppälä, Leena
johtava sosiaalityöntekijä, Joutsan kunta
Sormunen, Jenni
kuntoutusohjaaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
x
Takala, Tuomo
omainen
Tapiola-Harju, Marjut
sosiaaliohjaaja, Petäjäveden kunta
Tienhaara, Hanna
sosiaalityöntekijä, Laukaan kunta
varaj. Arasalo, Susanna
sosiaaliohjaaja, Laukaan kunta
x
Virtanen, Satu-Maria
hallituksen jäsen, Kynnys ry, Jyväskylän ohjausryhmä
x
Talvensola, Sivi (siht.)
suunnittelija, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
x
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja oli estynyt osallistumaan kokoukseen. Varapuheenjohtaja Päivi Paananen
avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi
Vaihdettiin asialistan käsittelyjärjestystä ja aloitettiin vammaispalvelujen palvelukuvauksista.
2. Osallistujien toteaminen
Käytiin esittäytymiskierros ja todettiin osallistujat
3. Keski-Suomen vammaispalvelujen palvelukuvaus
Keski-Suomen sote-järjestämisen asiantuntijatyöryhmässä laaditaan parhaillaan palvelukuvauksia Keski-Suomessa tulevaisuudessa järjestettävistä palveluissa. Palvelukuvauksien määrittelyssä pohjana hyödynnetään Sitran palvelupaketteja sekä THL:n palvelutehtäväluokitusta. Palvelukuvaukset tulevat
jatkossa ohjaamaan, millaisia sote-palveluja Keski-Suomessa julkisin varoin tarjotaan ja kuinka asukkaat pääsevät palvelujen piiriin. Yksi kuvattavista kokonaisuuksista on vammaispalvelut. Alustavat
kuvaukset tulisi tehdä kevään aikana.
Vammaispalvelujen palvelukuvausten vastuuhenkilöiksi on järjestämistyöryhmästä nimetty Simo Oksanen, Muuramen perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelujohtaja, Eira Ohvo, Konneveden sosiaalijohtaja ja
Ulla Kuittu, sosiaalipalveluiden palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki. Järjestämistyöryhmän puheenjohtajana toimii Mikael Palola, Saarikan liikelaitosjohtaja. Asiantuntijatyöryhmän materiaaliin voi tutustua osoitteessa: http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/jarjestaminen/
Koskelta on pyydetty tukea palvelukuvausten laadintaan ja kokoamaan asiantuntijaverkostoja työstämään kuvauksia.
Materiaali:


Keski-Suomen palvelujenkuvaukseen laadittu excel-taulukko (liitteenä)



Sote-tiedosta tekoihin: http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4sarja/Selvityksia113.pdf



Sitran Palvelupaketti-käsikirjan 30.1.2017 julkaistu uusi versio:
https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Palvelupakettikasikirja.pdf



THL:n määräys sosiaalihuollon palvelutehtävistä (7 kpl):
http://www.thl.fi/attachments/tiedonhallinta/Maarays_1_2016_sosiaalihuolto.pdf

Keskustellaan, miten Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmän asiantuntemusta voi hyödyntää palvelukuvaustyöskentelyssä.
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Vammaispalvelujen palvelupaketteja työstävä Simo Oksanen kertoi lyhyesti palvelupaketeista ja työskentelyn etenemisestä. Hän ei ole palvelupaketin vastuuhenkilö, vaan ottanut
tehtävän oman kiinnostuksensa pohjalta. Sote-palvelurakennetyöryhmän alle on perustettu 3 työryhmää: järjestämis-, palvelulaitos- ja valinnanvapaus-asiantuntijatyöryhmä. Väliaikaishallinnon tulisi aloittaa 1.7.2017, jotka varsinaisesti laativat palvelulupaukset ja palve-
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lukuvaukset kevään valmistelun pohjalta. Sote-palvelujen järjestämisen asiantuntijaryhmä
käsittelee vammaispalvelujen palvelukuvauksia 23.3.2017 pidettävässä työpajassa.
Tähän mennessä vammaispalvelujen palvelukuvausten valmistelua on tehty pääasiassa
Muuramen kunnassa ja pyydetty valmisteluapua Vaalijalasta. Jyväskylässä on myös työstetty vammaispalvelujen kuvauksia, samoin Joutsassa. Kyse on sen mittaluokan uudistuksessa, että kaikki me olemme vastuuhenkilöitä Keski-Suomen palvelujen uudistamisessa.
Tässä vaiheessa keskitytään palvelujen sisältöjen kuvaamiseen – asukkaan näkökulmaa
unohtamatta.
Keskustelua
Valmistelussa on syytä huomioida myös viime vuonna laaja-alaisessa yhteistyössä valmisteltu Keski-Suomen vammaisstrategiaesitys, "Keski-Suomi: Yhdessä kohti uutta", versio
3.4 (pdf).
Palvelupaketti on nimenä hieman harhaanjohtava, sillä kyse ei ole palvelujen tuotteistuksesta vaan kyse on maakuntajärjestäjän tietojohtamisen ja vertailutyökalusta. Se ei sido organisaatiorakenteita ja palvelujen tuotteistamisen voi tehdä alueellisesti eri tavoin.
Vammaispalveluissa on tällä hetkellä hyvää osaamista kunnissa, mutta uuden maakunnan
näkökulmasta tarvetta on myös uudelle rakenteelle. Huomiota tulisi kiinnittää palvelujen
rajapintojen väliseen yhteistyöhön, joka on nimenomaan vammaispalveluja käyttävien näkökulmasta erittäin olennainen asia. Pohdittiin, kuinka yksityiskohtaisesti ylipäänsä tässä
vaiheessa voidaan palvelukuvauksia tehdä, kun lainsäädännössä on meneillään suuria uudistuksia.
Sovittiin, että edellä mainituista ja muista lähteistä yhdistelty materiaali, mikäli sitä on
olemassa, lähetetään kommentoitavaksi Keski-Suomen vammaispalveluista vastaavien työkokoukseen 13.3.2017.
Simo Oksanen poistui kokouksesta 13.45, jonka jälkeen jatkettiin asian läpikäymistä.
Marja Heikkilä kertoi palvelupaketeista Sitran materiaalin pohjalta (diat liitteenä). Palvelupaketteja on pilotoitu eri puolilla Suomea, Keski-Suomessa työ on vasta aloitettu.
Muistion liitteenä uusimman Palvelupakettikäsikirjan mukaisiksi päivitetyt palvelukuvaustaulukot. 10.2. järjestettiin valtakunnallinen palvelupakettiseminaari, jonka esityksiin voi
tutustua täällä: http://videonet.fi/web/stm/20170210/
Huoli herää, saadaanko palvelupaketteihin aidosti ihmisen näkökulma mukaan. Kunnan
näkökulmasta huolta herättää moniin yhtäaikaisiin tietopyyntöihin vastaamisen vaade ja
niihin käytettävissä oleva aika perustyön rinnalla. Myös riittävän ”lentokorkeuden” löytäminen palvelupakettityöskentelyssä mietityttää. Toisaalta on erittäin hyvä, että palvelupakettityöskentely tekee näkyväksi sosiaalihuollon työtä.

Y-tunnus 1523864-4

4. Edellisen kokouksen muistion 23.11.2016 hyväksyminen
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja päivitettiin tietoja käsiteltyjen asioiden osalta.
LAPE-hanke ei ole vielä Keski-Suomessa alkanut, mutta LAPE-muutosagentti Hanna
Hämäläinen tulee mielellään kertomaan ja keskustelemaan hankkeen tavoitteista työryhmän kanssa. Sihteeri kutsuu Hämäläisen seuraavaan kokoukseen.
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Erilaisten maakuntavalmisteluasioiden ympärille ollaan perustamassa pop up -työryhmiä,
joskaan vammaispalvelut eivät näissä suunnitelmissa näy. Tähän voidaan pyrkiä itse vaikuttamaan tuomalla asia itse puheeksi. Vammaisstrategia pyritään saamaan osaksi sote- ja
maakuntavalmistelua.
Perhehoidon koordinointiin ja omaishoitoon liittyvät asiat voidaan ottaa myöhemmin keväällä esille. Sihteeri on asiasta yhteydessä Ikäihmisten ja omaishoidon Keski-Suomen
kärkihankkeen muutosagentti Tuija Koivistoon.
Paula Mäkiharju-Brander kertoi, mitä kehitysvammahuollon erityishuollon johtoryhmän
tehtävistä on saatu selville. Asia on ainutlaatuinen valtakunnallisesti eikä ennakkotapausta
asiasta ole.
THL:n itsemääräämisoikeuteen liittyviä lomakkeita ei välttämättä olekaan tulossa. Osa
kunnista on laatinut omia lomakkeitaan.
Kansa-koulu-hankkeen 2. vaiheen valmennus järjestetään keväällä.
Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön järjestämä itsemääräämisoikeuskoulutus koettiin
onnistuneeksi. Jatkoideana Vaalijalassa on suunniteltu järjestää aiheen ympärille työpajoja,
joissa yhtenäistettäisiin itsemääräämisoikeuteen liittyviä käytäntöjä. Iltapäivän mittainen tilaisuus 24.4. klo 12 alkaen Kinkomaalla. Tilaisuudesta tulee tarkempaa tietoa myöhemmin.
Muistio hyväksyttiin ilman muutoksia.
5. Muut asiat
Väliaikaishallinnon kokoonpano
Marja Heikkilä kertoi, että 17.2. pidettiin Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen
poliittinen ohjausryhmän kokous, jossa käsiteltiin 1.7.2017 voimaan astuvaa väliaikaishallintoa. Väliaikaishallintoon siirtyy eri organisaatioista virkamiehiä. Vammaispalvelut on
järjestetty Keski-Suomessa kuntapohjaisesti eikä varsinaista erityishuoltopiiriä ole. Maakuntajohtaja valtuutti Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmän pohtimaan vammaispalvelujen valmistelun organisointia ja henkilöitä.
Palataan asiaan 13.3. Keski-Suomen vammaispalveluista vastaavien työkokouksessa, jossa on hyvä edustus kuntien vammaistyön virkamiehistä. Poliittisen ohjausryhmän muistio on luettavissa viikolla 9 osoitteessa: http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-jamuistiot/poliittinen-ohjausryhma/
Koulutuksia
8.3. Cafe Social -keskustelukahvilat 8.3. alkaen
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14.3. IMO-työseminaari, Helsinki. STM järjestää yhteistyössä THL:n kanssa tiistaina
14.3. klo 12.00–16.00 Itsemääräämisoikeuslainsäädännön jatkovalmisteluun liittyvän työseminaarin. Tilaisuus pidetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiloissa, osoitteessa
Mannerheimintie 166, Helsinki. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etänä. Jokainen
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osallistuja vastaa itse matkakuluistaan. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan Webropol-linkin kautta IMO-työseminaari 14.3.2017 Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 1.3.2017. Kokouksen materiaali lähetetään myöhemmin seminaariin ilmoittautuneille.
22.3. Vammaiskortin mahdollisuudet, Jyväskylä. KVPS Vammaiskortti-hanke yhteistyössä Kosken kanssa (Kutsu liitteenä)
28.3. Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa, Tampere. Järjestäjinä AVI, Valvira ja STM. Kutsu
liitteenä. Materiaali tulee nettiin koulutuksen jälkeen.

6. Seuraava kokousaika
Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmän seuraava kokous
Ma 8.5. klo 13–15, Kosken kokoustila 100, 1. krs. Matarankatu 4, Jyväskylä

HUOM! Ma 13.3. klo 9–11, Vammaispalveluista vastaavien työkokouksessa jatketaan tämän kokouksen aiheita: vammaispalvelujen palvelukuvaus ja väliaikaishallinnon
valmistelujäsen

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00

Muistion kirjasi
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Sivi Talvensola
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