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KESKISUOMALAINEN VAMMAISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI  
 
 
1. YHTEENVETO 
 
 

Keskisuomalainen vammaispalveluiden toimintamalli – hankkeelle 
asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.  
 
Maakunnassa toteutetaan vammaispalveluiden hajautettu mal-
li.  

 
Keski-Suomessa toteutetaan erityishuollon hajautettu malli ja sa-
malla kehitetään maakunnan erityisosaamista hajautetun mallin tu-
eksi. Eteneminen toteutetaan toimintamallihankkeen selvitysmies E. 
Paaran (2003) esityksen mukaisesti.  

 
Suojarinteen yhtymävaltuusto on 21.6.2004 pitämässään kokouk-
sessa linjannut jatkosuunnitelmat. Nykyiset toiminnat hajautuvat 
kuntiin ja Keski-Suomen vammaispalvelusäätiölle.  
 
Siirtymäkausi on 2004 – 2006.  
 
Kesäkuussa 2004 kuntayhtymä aloitti pitkäaikaisessa laitos-
hoidossa olevien asukkaiden palvelusuunnitelmaneuvottelut asia-
kasperheiden ja kuntien kanssa. Näissä neuvotteluissa perehdy-
tään kunkin asiakkaan asumispalveluiden suunnitteluun seudullise-
na ratkaisuna. 
 
Tavoitteena on, että vuoden 2006 päättyessä Suojarinteellä on 
Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön toimintana Ääneseudun pal-
velukoti ja seutua palveleva työtoiminta sekä maakunnallinen aisti-
monivammaisten palvelukoti. Palvelukodit ovat rakenteeltaan pie-
nimuotoisia.  
 
Vammaispalveluiden hajautetun toimintamallin etenemistä oli to-
teuttanut hankkeen ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmä, jotka mo-
lemmat koostuivat maakunnallisista toimijoista sekä seudullisista 
sosiaali- ja terveystoimen edustajista.  
 
Ohjausryhmän merkitys aloitteiden tekijänä, vaikuttajana, vauhditta-
jana ja muutosprosessin toteuttajana on ollut keskeinen. Kehittämi-
sen lähtökohtana ovat olleet asiantuntijaryhmän toteuttamat asia-
kaslähtöiset tarveselvitykset ja tulevaisuuden palvelujen sisältöjen 
mallintaminen. 

 
Toimintamallihanke on saanut uuden projektirahoituksen, joka päät-
tyy 31.12.2005. Tämän projektin tavoitteena on vahvistaa ja vakiin-
nuttaa uutta toimintamallia Keski-Suomessa. 
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2. HANKKEEN HAKIJA JA MUUT OSALLISTUVAT TAHOT 

  
           Hankkeen hakija  

Jyväskylän maalaiskunta  15 000 € 
 
Muut toimijat  
Jyväskylän kaupunki  15 000 € 
Suolahden kaupunki   10 000 €  
Suojarinteen kuntayhtymä     10 000 € 
 
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö 
Keski-Suomen liitto 
Sairaanhoitopiiri 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Jyväskylän yliopisto 

 
Hankkeen toteuttaja 
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

             
 Vastuuhenkilö, sosiaalijohtaja Risto Kortelainen 

Kontaktihenkilö, johtaja Marja Heikkilä 
Hankkeen projektipäällikkö Marja-Leena Saarinen 
 

2.1 Hankkeen kokonaiskustannukset ja kesto 
  

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 100.000 €. Osa kokonais-
kustannuksista on määritelty erillisellä päätöksellä 2004. Hankkeen 
loppuraportti, selvitys valtionavun maksatusta varten sekä tilinpää-
tös kokonaiskustannuksista jätetään Länsi-Suomen lääninhallituk-
selle 15.8.2004 mennessä.  
 
Hanke toteutetaan vuonna 2003 ja keväällä 2004. Tämä selvitys si-
sältää kokonaiskustannukset ja rahoitusosuudet sekä otteen kirjan-
pidosta, jotka ovat liitteenä. 

  
 
3. HANKKEEN TOIMINTA 

 

3.1 Hankkeessa toteutetut selvitykset ja kyselyt 
 

Hankkeen erityisenä tavoitteena oli selvittää kehitysvammaisten 
palveluasumisen ja hoidon toteuttamistapa maakunnassa. Tätä ta-
voitetta on toteutettu tilaamalla kaksi selvitystyötä. 

  
  



                                                                                                

                          KESKISUOMALAINEN VAMMAISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI  
 

6

Keski-Suomen kehitysvammaisten palvelut muutoksessa:  
• Erkki Paaran selvitys  
• Aulikki Pärnäsen kuntakysely 

Muutos koskee keskisuomalaisia kehitysvammaisia, heidän perhei-
tään, omaisiaan ja kehitysvamma-alan työntekijöitä.  Maakunnan 
erityishuollon palvelurakenne uudistuu. Kehittäminen edellyttää 
päättäjiltä maakunnallista yhteistyötä ja määrätietoista tahtoa.  
Maakunnan päättäjiä ovat keskisuomalaiset kunnat, Suojarinteen 
kuntayhtymä, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö ja Keski-
Suomen sairaanhoitopiiri. Maakunnallista toimintakulttuuria luon-
nehtii seudullisuus, joka on hyvä pohja yhteistyölle. 
Kehitysvammapalvelujen asiantuntija Vaalijalan kuntayhtymän eri-
tyishuoltopiirin johtaja Erkki Paara on toiminut selvitysmiehenä ja 
tehnyt esityksen erityishuollon hajautetusta mallista, jossa palvelut 
ovat lähellä asiakasta.  
Tässä mallissa korostetaan asiakkaan näkökulmaa ja tarpeita. Ne 
ovat kehittämisen keskiössä. Mallissa on huomioitu myös talou-
delliset tekijät, erityisosaamisen kehittäminen ja maakunnallinen 
omaleimaisuus:  
”Näkemykseni on, että maakunnan tulisi määrätietoisesti valita eri-
tyishuollon hajautettu malli. Ensin on kaikkien osapuolten päästävä 
yhteisiin linjanvetoihin palvelujen tavoitetilasta. Sen jälkeen on so-
vittava hallinnoinnista ja vastuiden jakamisesta.” (E. Paara) 
Erkki Paara korostaa selvityksessään myös sisältöjen kehittämistä:  
”Hajautettuun malliin voidaan siirtyä asteittain muutaman vuoden 
kuluessa. Tämä edellyttää 4-5 uuden alueellisen yövalvotun pal-    
velukodin ja niihin liittyvän kuntoutus- ja päivätoiminnan rakenta-
mista. Palveluissa tarvittavaa eritysosaamista tulee kehittää. Rat-
kaisu tarvitsee tuekseen keskitettyjä palveluja kuten kuntou-
tusneuvolan palvelut, joiden tulee ulottua kaikkiin Keski-Suomen 
kuntiin.”  
Paaran esitys saa tukea toisesta selvityksestä, johon ovat osallistu-
neet kaikkien maakunnan kuntien sosiaalitoimet. Selvityksen tekijä 
on Jyväskylän maalaiskunnan kuntoutusohjaaja Aulikki Pärnänen. 
Tuloksista nousee esiin kolme asiaa: 

 
1.   Palveluissa tarvitaan asiakassuuntautunutta ja asiakkaan ar-

kiympäristöön jalkautunutta erityisasiantuntemusta. 
2.   Keski-Suomessa on selkeä tarve pienille seudullisille palve-

lukodeille, joista osa olisi erikoistunut esimerkiksi autistisille 
henkilöille. 

3.   Kehitysvamma-alan ammattilaiset haluavat verkostoitua. 
Verkostoituminen vahvistaa seudullista erityisosaamista ja 
tukee kuntien välistä yhteistyötä. 
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3.2 Maakunnassa toteutetaan vammaispalveluiden hajautettu malli 
 
 

 
 

 
Suojarinteen kuntayhtymä ja Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö 
ovat sitoutuneet perusperiaatteeseen, että Keski-Suomessa toteu-
tetaan erityishuollon hajautettu malli ja samalla kehitetään maakun-
nan erityisosaamista hajautetun mallin tueksi. Eteneminen toteute-
taan toimintamallihankeen selvitysmies E. Paaran (2003) esityksen 
mukaisesti.  

 
Maakunnan toimijoiden yhteisenä tavoitteena on, että erityishuollon 
kuntayhtymän palvelut seudullistuvat lähivuosina.  
 
Keski-Suomen maakunnan kaupunginjohtajat esittivät kokoukses-
saan 9.6.2004 erityishuollon kuntayhtymän loppumista nykyisessä 
muodossaan joulukuussa 2006. Suojarinteen yhtymä-valtuusto lin-
jasi 21.6.2004 pitämässään kokouksessa jatkosuunnitelmat tämän 
esityksen mukaisesti. Siirtymäkauden 2004 – 2006 tavoitteena on, 

Jyväskylän 
seutukunta

Keski-Suomen  
vammaispalvelusäätiö

Ohjaus ja neuvontapalvelu 
-keskittynyt ja ”jalkautunut” 

 

Keuruun  
seutukunta 

Saarijärvi-Viitasaari 
seutukunta 

Äänekosken 
seutukunta 

Joutsan  
seutukunta

Jämsän  
seutukunta 

päivä- ja työtoimin-
taa 

asumispalvelua 

kotiin annettavaa palvelua

 yksilöllisiä palveluja
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että nykyiset Suojarinteen toiminnat hajautuvat kuntiin ja Keski-
Suomen vammaispalvelusäätiölle.  
 
Hajautettuun malliin siirtyminen tapahtuu 2004 – 2006.  
 
Kesäkuussa 2004 kuntayhtymä aloitti pitkäaikaisessa laitos-
hoidossa olevien asukkaiden palvelusuunnitelmaneuvottelut asia-
kasperheiden ja kuntien kanssa. Näissä neuvotteluissa perehdy-
tään kunkin asiakkaan asumispalveluiden seudulliseen suunnitte-
luun. 
 
Tavoitteena on, että vuoden 2006 päättyessä Suojarinteellä on 
Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön toimintana Ääneseudun 
asumispalvelut ja työtoiminta sekä maakunnallinen aisti-
monivammaisten palvelukoti.  
 
 

3.3 Muutoksen periaatteita 
 
 Asukkaiden ja heidän perheidensä asema 

 
• Kehitysvammaisten hyvinvointi tulee turvata myös muutok-

sessa. Yhteistyö asukkaiden perheiden ja läheisten kanssa 
perustuu muutoksen läpinäkyvyyteen ja palvelusuunnitel-
matyön tehostamiseen peruskunnan vammaispalvelun työn-
tekijöiden kanssa.  

 
• Palvelusuunnitelmayhteistyö tapahtuu jokaisen asiakkaan 

kohdalla yksilöllisesti ja näissä neuvotteluissa on mukana 
asiakas ja hänen vanhempansa sekä kunnan vammais-
palvelujen edustaja. 

 
Seutukunnat ja kunnat aloittavat vuonna 2004 suunnitelmallisen 
asumispalvelujen ja lähipalvelujen suunnittelun.  
 

• Kesäkuussa 2004 kuntayhtymä aloitti pitkäaikaisessa laitos-
hoidossa olevien asukkaiden palvelusuunnitelmaneuvottelut 
asiakasperheiden ja kuntien kanssa. Näissä neuvotteluissa 
perehdytään kunkin asiakkaan asumispalveluiden suunnitte-
luun seudullisena ratkaisuna. 

 
Kuntayhtymän palvelut jatkavat toimintaansa 31.12.2006 asti.  

 
• Suojarinteen yhtymävaltuusto linjasi 21.6.2004 pitämässään 

kokouksessa jatkosuunnitelmat niin, että erityishuollon kunta-
yhtymän toiminta palvelujen tuottajana päättyy 31.12.2006. 
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Esivalmistelu 
 
Selvitykset 
25.9.2003 
E. Paara 
A. Pärnänen 

Alku- 
neuvottelut 
ja seminaa-
rit 
 
Kevät ja 
syksy 2003 

Ratkaisu-
mallit on 
kirjattu 
8.1.2004 

Toimijoiden 
neuvottelut 
alkavat 
14.1.2004 
 
Kuntayhtymä 
Säätiö,  
Sairaanhoito-
piiri, Suolahti 

PÄÄTÖS 
siirtymisestä ja 
sen aikataulusta 
30.6.2004 
mennessä 
 
Sopimusten 
kirjoittaminen 

Suojarinteen 
tontilla tapah-
tuvan toimin-
nan tuotekehi-
tys ja sopeut-
taminen alkaa 
1.9.2004 
 
Toteutetaan 
riippumatta 
”omistajasta” 

 Keski-Suomen                     
 vammaispalvelusäätiö 

Keskisuomalainen vammaispalveluiden hanke  
Suolahti – projekti alkaa keväällä 2004

Sairaanhoitopiiri 

Suojarinteen toimin-
nan analysointi kon-
sulttityönä  
14.1. – 30.4.2004. 
- Toiminta 
-  Henkilökunta 
-  Lait ja asetukset 
-  Sopimukset 
-  Arviointi 
                                    

UUSI TOIMINTAMALLI 
ON VALMIS 1.1.2005 
Kehitysaikataulu kaik-
kien tiedossa 
– Kuntien suunnitelmat   
  omista asumispalveluista   
  ovat hahmottumassa.  
– Ääneseudun   
  palvelukeskuksen  
  toiminta on läpinäkyvää. 
– Palvelut siirtyvät säätiölle   
  sovitussa ajassa. 
– Tiedotus kunnille, kolman-     
nelle sektorille ja asiakkaille. 

Seminaari kunnille ja 
kuntien sitouttaminen 
päätökseen 

Kuntien omat päätökset 
hajautetun mallin kehittä-
misessä

Suojarinteen ydintehtävät siirtyvät ja muu toiminta ulkoistetaan. 
 

• Suojarinteen kuntayhtymä on aloittanut keväällä 2004 tuki-
palvelujen ulkoistamisprosessin. Tukipalveluja ovat mm. ruo-
kahuolto, siivous, kiinteistöhuolto jne. Tukipalvelujen ulkois-
taminen toteutuu kokonaisuudessaan siirtymäkauden aikana. 
Ratkaisut ovat valmiina niin, että viimeistään vuoden 2005 
alussa voidaan siirtyä uusiin toimintamalleihin. 

 
      Suojarinteen henkilökunnan asema: 
  

• Henkilökunnan asema tulee selvittää huolellisesti. Kesä-
kuussa 2004 aloitettiin henkilöstökysymysten selvitys. Henki-
löstön asema koskee Keski-Suomen vammais-
palvelusäätiön palvelutuotannon aloittamista siirtymävaiheen 
aikana. Hallitus hyväksyi aiesuunnitelman, jonka mukaan 
Säätiö perustaa Suojarinteelle palveluja päätösesityksen 
mukaisesti. Henkilöstön asemaa selvitetään kuntayhtymän 
viranhaltijan asemasta liikkeen luovutuksessa (Laki 304 / 
2993 ja 25§).  

• Osa henkilökunnasta palkataan sopimuspohjaisesti vam-
maispalvelusäätiön työntekijöiksi.  Osa henkilökunnasta jää 
eläkkeelle erillisillä järjestelyillä ja osa ei työllisty. 

 
 
3.4 Aikataulu päätösten tekemiseen vuonna 2004 
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Toimintamallihankkeen alkusuunnitelmissa oli mukana neljä toimi-
jaa: Suojarinteen kuntayhtymä, Sairaanhoitopiiri, Suolahti ja Keski-
Suomen vammaispalvelusäätiö. Kaikki neuvottelevat osapuolet si-
toutuivat perusperiaatteeseen, että Keski-Suomessa toteutetaan 
erityishuollon hajautettu malli ja samalla kehitetään maakunnan eri-
tyisosaamista hajautetun mallin tueksi. Lisäksi toimijoiden yhteis-
työnä aikataulutettiin 14.1.2003 projektin eri prosessivaiheet ja so-
vittiin seuraavat asiat: 
1. Suojarinteen ydintoimintojen jatkosta keskustelevat Suojarinteen 

kuntayhtymä ja Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö. Yhteises-
tä sopimuksesta Sairaanhoitopiiri ole mukana 

2. Tuki- ja hallintopalvelut järjestetään kuntoon mahdollisimman 
nopeasti. Suojarinteellä on kykyä tehdä ratkaisut hallinnon ke-
ventämiseksi. Hallinto kevenee joustavaksi ja nopealiikkeiseksi. 

3. Paavo Pitkänen ja Marja-Leena Saarinen valmistelevat Suojarin-
teen kuntayhtymän hallituksen seuraavaan kokoukseen esityk-
sen konsulttiselvityksestä.  

4. Käynnistetään neuvotteluprosessi Suojarinteen kuntayhtymän ja 
Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön kanssa. 

 

3.5 Aikataulun päivitys 1.8.2004 

 

 

Ratkaisu- 
mallit   
8.1.2004 
 

Toimijoiden  
neuvottelut 
alkavat 
14.1.2004 
 
Kuntayhtymä, 
Säätiö,  
Sairaanhoito- 
piiri, Suolahti 

Suojarinteen keskeisten toimintojen 
analysointi K-S vammaispalvelusää-
tiön toimintaa varten  
8.4.– 3.6 2004. 
 
- Toiminta 
- Henkilökunta 
- Talous 

LINJAUSPÄÄTÖS 
21.6.2004  
Suojarinteen  
yhtymävaltuusto 
 
Siirtymävaihe ja  
ja aikataulu  
 
 
 

Seminaari kunnille  
ja kuntien sitouttaminen
päätökseen 
 

Kuntien omat päätökset 
hajautetun mallin  
kehittämisessä seudullisesti
aloitettu kesäkuussa 2004 

Suojarinteen  
tontilla  
tapahtuvan  
toiminnan 
tuotekehitys  
ja sopeuttaminen 
alkaa 1.9.2004 
 
Toteutetaan  
riippumatta  
”omistajasta” 
 

 
UUSI TOIMINTAMALLI  
ON VALMIS 1.1.2005 
 
Kehitysaikataulu kaikkien 
tiedossa 
 
- Kuntien suunnitelmat   
  omista asumispalveluista  
  ovat hahmottumassa.  
– Ääneseudun   
  palvelukeskuksen  
  toiminta on läpinäkyvää 
- Palvelut siirtyvät säätiölle  
  sovitussa ajassa. 
– Tiedotus kunnille, kolman-
  nelle sektorille ja  
  asiakkaille. 
 
 

 Toimintamallihanke 
 Päivitys 1.8.2004 



                                                                                                

                          KESKISUOMALAINEN VAMMAISPALVELUIDEN TOIMINTAMALLI  
 

11

Hankkeen aikataulu 1.8.2004 päivityksen mukaisesti on pysy-
nyt alkuperäisissä tavoitteissa. 

Suojarinteen kuntayhtymä on aloittanut asiakaskohtaiset neuvotte-
lut palvelusuunnitelmista kuntien kanssa. Näissä neuvotteluissa 
asiakkaalle annetaan tietoa vammaispalvelujen uudesta toiminta-
mallista ja maakunnassa tapahtuvasta muutoksesta. 

 
4. OHJAUS- JA NEUVONTAPALVELU  
 

Hajautetun mallin toteutuminen edellyttää erityisosaamisen 
kehittämistä, joka myös jalkautuu seutukuntiin. Ohjaus – ja neuvon-
tapalvelun tuottaja on Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö. 
Ohjaus- ja neuvontapalvelu ei ole vain kehitysvammaisia varten, 
vaan sitä kehitetään myös eri tavoin tukea tai ohjausta tarvitseville 
henkilöille ja heidän perheilleen sekä työntekijöille.  

 
Seudullisista vammaispalvelun ammattilaisista koostuva hankkeen 
asiantuntijaryhmä kehittää Ohjaus- ja neuvontapalvelun sisältöä. 
Toimintamallihankkeen asiantuntijaryhmä on paneutunut ohjaus- ja 
neuvontapalvelun tuotekehitykseen ja seudullisiin asumispalve-
luihin. 
 
Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö on tehnyt avustusanomuksen 
maakunnallisen Ohjaus- ja neuvontapalveluhankkeen käynnistä-
miseksi Raha-automaattiyhdistykselle. Toteutuessaan projekti on 
viiden vuoden pituinen ja tapahtuu vuosina 2005 – 2009. 
 
Ohjaus- ja neuvontapalvelumalli -hanke kohdennetaan 
  

• erityistä ohjausta ja tukea tarvitseviin henkilöihin: Ohjaus ja 
neuvontapalvelu koskee kehitysvammaisia ja muita vam-
maisryhmiä. 

• kolmannen sektorin toimijoihin  
• vammaisalalla työskentelevään henkilökuntaan 
• sosiaali- ja terveysalan eri organisaatioihin ja toimijoihin sekä 
• opetus-, koulutus- ja tutkimusalan tahoihin. 

 
Lisäksi luodaan yhteistyömalleja seutukuntien ja kuntien sosiaali- ja 
terveyspalvelujen henkilökunnan ja yksityisten asiantuntija- ja hoi-
vapalvelujen kesken. Hankkeessa mallinnetaan prosesseja verkos-
totyöhön ja luodaan hyviä työkäytäntöjä.  
 
Hajautetun mallin toteutuminen edellyttää seutukuntiin jalkautuvan 
erityisosaamisen, tiedon ja taidon kehittämistä.  
 
Tässä palvelumuutoksessa on luotava erityisosaamisen palvelu-
malli Keski-Suomen maakuntaan. Ohjaus- ja neuvontapalvelu 
toteutuu tilaaja – tuottaja –periaatteella: Kunta tilaa asiantuntija-
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palvelun, jonka sisältö perustuu palvelusuunnitelmaan. Tilaus 
tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Koordinaattori hakee 
asintuntijan asiantuntijaklusterista ja sopii konsultointitapahtuman 
asiakkaalle sopivaan aikaan. 
 
Konsultointi ja sen jalkautuminen voi tapahtua usealla eri tavalla 
keskitetyin asiakaskäynnein tai omassa arkiympäristössä. 
 
Ohjaus- ja neuvontapalvelu perustuu tilaaja – tuottaja –malliin. 
 

 
 

 
 
4.1 Ohjaus- ja neuvontapalvelun tavoitteet  

 
Uusi malli vammaisten maakunnalliseen Ohjaus- ja neuvonta-
palveluun – hankkeen päätavoitteena on erityistä tukea tarvitsevan 
henkilön hyvä, omaehtoinen elämä vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa lähipalveluissa. 
 

• Tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitseva henkilö saa 
psyykkistä ja sosiaalista tukea sekä tietoja ja taitoja elää 
omien voimavarojensa mukaan ja että henkilö saa kokea 
osallisuutta. 

 

Koordinaattori

Puheterapeutti

Palvelu- 
vastaava

Neurologi

 

 

 

Autismi  
asiantuntija

Neuropsykologi

Fysioterapeutti

Apuvälineasiantuntija

Näönkäytön 
opettaja 

Kommunikaatio 
siantuntija 

It-ympäristö 
. 

Asiantuntijuutta 
ostetaan tilattu 

määrä.  

Koordinaattori hakee / kokoaa 
asiantuntijuuden ja käsittelee 

laskut. 

Asiakas
Ostaja

Palvelusuunnitelma on 
perusta asiantuntijan 

tilaukseen. 
Hinta hyväksytty tilauk-

sen yhteydessä. 
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• Tavoitteena on tukea erityistä tukea tarvitsevan henkilön 
perhettä ja muuta lähi- ja tukiverkostoa heidän vuo-
rovaikutuksessaan erityistä tukea tarvitsevan henkilön kans-
sa. 

 
• Tavoitteena on, että alalla työskentelevät saavat erityis-

osaamista ja välineitä ihmisen psykososiaaliseen tukemi-
seen ja vammaispalvelun kehittämiseen seudullisesti.  

 
• Tavoitteena on, että julkinen palvelujärjestelmä tiedostaa 

Ohjaus- ja neuvontapalvelun merkityksen asiakastyössään 
ja ymmärtää tarvitsevansa erityisosaamista palveluissaan.  

 
• Tavoitteena on, että hankkeen osapuolet ja muut yhteistyö-

kumppanit toimivat sopimuksellisessa yhteistyössä erityistä 
tukea tarvitsevan henkilön hyväksi.  

 

4.2 Ohjaus- ja neuvontapalvelujen sisältö 
 
Maakunnassa asuvilta asiakkailta ja vammaispalveluiden työnteki-
jöiltä on tullut esiin mm. seuraavanlaisia tarpeita: 
 

• autismiasiantuntija , pedagogi1 
• psykiatrinen asiakaspalvelu ja henkilöstön työnohjaus 
• mobiili kehitysvamma-alan lääkäri ja - psykologi2 
• kommunikaation asiantuntija 
• mobiili esim. puheterapeutti (kuntiin joissa ei ole omaa) 
• apuväline-asiantuntemusta, työergonomia, it -hallinta 
• juridista asiantuntemusta 

 
Asiantuntijat voivat muodostaa erilaisia ryhmiä asiakkaan tarpeen 
mukaan. 
 
Jalkautuminen seutukuntiin voi tapahtua hyvin monin tavoin. 
Olennaista jalkautumisessa on seutukuntien ja kuntien työnteki-
jöiden ymmärrys siitä, että maakunnassa on erityisasiantuntemusta 
ja että se on osa oman kunnan osaamista ja palvelutuotantoa. 
 
Jalkautumisen eri malleja ovat: 
 

• erityisosaamisen jalkautuminen asiakkaan oikeaan toiminta-
ympäristöön  

• työntekijöiden koulutus ja konsultaatio 
• it –teknologia ja ekonsultaatio  

                                                           
1 A. Hartikainen. 2003. Autististen ja asperger –henkilöiden palvelustrategia Jyvässeudulla.  
  Selvitys. Keski-Suomen autismiyhdistys ry. 
 
2 A. Pärnänen. 2003. Kuntakysely kehitysvammaisten palveluista Keski-Suomen maakunnassa.  
  Selvitys. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. 
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• verkostoitunut keskustelu, seudulliset työkokoukset  
• oman seutukunnan työntekijöiden sisäinen työnohjaus sekä 
• kehittämis-, koulutus- ja arviointityö seudullisiin yksiköihin. 

  
        Ohjaus- ja neuvontapalvelun yhtenä työmuotona on, että seudul-
 liset profiloituneet palvelut voivat muodostaa maakunnan lisäre-
 sursseja erityisosaamisen vahvistamiseksi ammattilaisille. Näin 
 syntyy tiedonvaihtoa ja kehitystä ylläpitävää keskustelua. 

 
 
 
 

5.  TOIMINTAMALLIHANKKEEN PILOTTITYÖ 
 

5.1 Autismikoti Jämsään 

 
 Toimintamallihankkeen pilottityönä on toteutunut maakunnallinen 

autismikoti Jämsään (Vierutie 6, 40200 JÄMSÄ), joka aloittaa toi-
mintansa 1.9.2004. 

  
 Palveluntuottaja on Keski-suomen vammaispalvelusäätiö ja kiinteis-
 tön omistaa Jämsän kaupunki. Koti sijaitsee omakotiasutusalueella 
 lähipalvelujen piirissä toimintamallihankkeen tavoitteiden mukai-
sesti. 

 
Autismikodin toteutuminen on edellyttänyt perheiltä ja asiakkailta 
rohkeutta kokeilla uutta palvelua ja asumismuotoa sekä kuntien vä-
listä hyvää ja luotettavaa yhteistyötä. 

  
 Asiakkaat 
 

Villa Palvelukoti on maakunnan tarpeisiin perustettu asumispalvelu, 
joka on erikoistunut autismiin. Palvelukodissa asuu viisi nuorta ai-
kuista, jotka siirtyvät palvelukotiin Suojarinteen ja Ylisen keskuslai-
toksista. Palvelukoti voi olla asukkaan pysyvä koti tai se voi olla 
nuoren elämässä vaihe, jonka tavoitteena on itsenäisempi asumis-
muoto.   

 
 Asukkaat ovat kotoisin eri puolilta maakuntaa neljästä eri kun-
 nasta. 
 
 Profiloituneen asumispalvelun hyöty on keskittynyt osaaminen, joka 
 turvaa asukkaan elämänlaatua koskevia asioita:  

• Asukas voi asua omassa kodissaan ja tehdä siellä toivomiaan 
asioita oman valintansa mukaan. 

• Asukkaalla on luonteva mahdollisuus olla yhteydessä perhee-
seensä tai muihin omaisiin. 
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• Asukkaalla on puheella, viittomilla tai kuvin kommunikoiva ym-
päristö.  

• Ympäristön tapahtumat ovat ennakoitavissa ja päivä on 
jäsentynyt. 

• Asukas tekee päivisin työtä tai on päivätoiminnassa sekä har-
rastaa mieluisia asioita. 

• Asukkaalla on yksilöllinen ja päivitetty kuntoutussuunnitelma.  
         
         Palvelukodin yhteydet muihin toimijoihin: 

  
 Opetus ja työharjoittelu  

• Kuhankosken erityisammattikoulu 
• Jämsän sosiaali- ja terveysalan oppilaitos 
• Työvalmennuskeskus Avitus 
• Palvelua ostavat neljä kuntaa 
• Haukkarannan Autismiosaamiskeskus 

 
        Fyysinen – ja psyykkinen terveydenhoito  

• Jämsän terveydenhuolto lähipalveluina sekä 
• Ohjaus- ja neuvontapalvelun kehitysvammalääkärin ja  

muiden asiantuntijoiden konsultaatiot 
 
    Esimerkkejä yleis- ja lähipalveluista 

• Kelan terapiat 
• terveyskeskus: lääkäri, terveydenhoito 
• kaupat, kioski, kirjasto, posti 
• harrastusmahdollisuudet: uimahalli, ratsastus, urheilu  

 
 
 
 

6. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ JA ASIANTUNTIJARYHMÄ 
   

 Ohjausryhmän toiminta 

Ohjausryhmän tehtävänä on ollut edistää hajautettua mallia ja saat-
taa neuvottelut alkuun sekä seurata neuvottelujen edistymistä. 
Neuvottelut eri toimijoiden välillä toteutuivat ja periaatepäätös 
hajautetusta mallista saatiin hyväksytyksi.  

Ohjausryhmä toimii hajauttamisen konkreettisena tukena. Lisäksi 
jokainen ohjausryhmän jäsen edistää hajautetun mallin toteutu-
mista omassa seutukunnassaan. Ohjausryhmä on kokoontunut 
toimintamallihankkeen aikana vuosina 2003 ja 2004 seitsemän 
kertaa. 
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 Ohjausryhmän jäsenet: 
 Kortelainen Risto              Jyväskylän mlk, puheenjohtaja 
 Heikkilä Marja  Koske  
 Ingervo Olli   K-S kehitysvammaisten tuki ry 

Kriivarinmäki Arja-Leena  Suolahden kaupunki  
Kunttu Timo  Keski-Suomen shp  
Möttönen Sakari  Jyväskylän kaupunki 

 Pakkanen Lauri  Toivakan kunta 
 Paunonen Kari  Jämsän kaupunki  

Pitkänen Paavo   Suojarinteen Ky 
Suominen Marjatta  Kinnulan kunta  
Vanhanen Riitta  Keuruun kaupunki 
Väätäinen Markku  Vammaistutkimussäätiö 
 
Saarinen Marja-Leena Koske, sihteeri 
 

 
       Asiantuntijaryhmän toiminta 

 
 Hankkeen asiantuntijaryhmä on käsitellyt kokouksissaan kehitys-

vammahuollon uuteen toimintamalliin liittyviä sisällöllisiä asioita. 
  

Asiantuntijaryhmä teki kuntakyselyn kuntien tarpeista palveluihin ja 
kehitysvammaisten asumispalveluihin. Kuntakysely on pohja muu-
tokseen sisältöihin ja määrällisiin tekijöihin. 
 
Kehitysvammaliiton konsultointia varten asiantuntijaryhmää kasva-
tettiin käyttäjäkunnan, kolmannen sektorin ja ammattikoulutuksen 
edustajilla. Asiantuntujaryhmä on analysoinut sisältöä kolmella 
toiminta-alueella maakunnassa: autististen asumispalvelut, ohjaus- 
ja neuvontapalvelut sekä kriisipalvelut. Konsultointityöhön 
asiantuntijaryhmä on käyttänyt alueellisen lähityön lisäksi kolme 
seminaaripäivää. Asiantuntijaryhmän työn tulos julkaistaan 
syyskuussa 2004.     

              Asiantuntijatyöryhmän jäsenet: 
 
              Heikkilä Marja Koske 
 Hiltunen Marja Suojarinteen kuntayhtymä 
 Koskela Merja Saarijärven kaupunki 
 Lahti Ulla Jämsänkosken kaupunki 
 Parviainen Seija Jyväskylän kaupunki 
 Pärnänen Aulikki Jyväskylän maalaiskunta 
 Renko Tiina Joutsan kunta 
 Vepsä Hilkka Äänekosken kaupunki 
 Saarinen Marja-Leena  K-S vammaispalvelusäätiö 

Välimäki Tuulikki   Keuruun kaupunki  
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7. TIEDOTUSTOIMINTA 
 
 Tiedotustilaisuus 25.8.2003 kunnille ja Suojarinteen henkilö-
 kunnalle.  

 
Hankkeen tavoitteesta ”hajautettu vammaispalveluiden toimintamal-
li” toteutettiin maakunnallinen tiedostustilaisuus Suojarinteellä 
25.9.2003. Seminaaripäivään osallistui noin 120 henkilöä. Tässä ti-
laisuudessa esiteltiin vammaispalvelumalli, jossa Suojarinteen pal-
velut hajautetaan seutukuntiin.  
 
Tiedotustilaisuus 7.6.2004 kunnille ja Suojarinteen henkilö-
kunnalle.  
 
Efektia Oy piti tiedotustilaisuuden konsulttiselvityksen tuloksista. 
Konsulttiselvitys paneutui ydintehtävien siirtämiseen Keski-Suomen 
vammaispalvelusäätiölle. 
 
TV- ja lehtitiedotus 
 
Uuteen toimintamalliin siirtymistä on uutisoitu kaksi kertaa TV 2 
maakuntauutisissa ja yhden kerran Keskisuomalaisessa sekä usei-
ta kertoja Ääneseudun paikallisissa lehdissä ja ilmaisjakeluissa. 
Tämä tiedotustoiminta on tapahtunut Suojarinteen kuntayhtymän 
toimesta. 
 
Valtakunnallinen tiedotus 
 
Tavoitteena on säännöllinen tiedotus myös valtakunnallisella tasol-
la: 
 
Keuruun sosiaalijohtaja Riitta Vanhanen tiedotti toimintamalli-
hankkeesta STM:n järjestämässä valtakunnallisessa keskustelu-
tilaisuudessa huhtikuussa 2004. 
 
Toimintamallihankeen puheenjohtaja Risto Kortelainen tiedottaa 
toimintamallihankkeesta johtoryhmässä, jonka STM on asettanut 
vammaispalvelulain uudistamista varten. Tilaisuus on elokuussa 
2004. 
 
Marja-Leena Saarinen tiedottaa toimintamallihankkeesta valtakun-
nallisissa Kuntoutuksen yhteistyöpäivillä syyskuussa 2004, johon 
osallistuu 400 kuntoutusalan työntekijää. 

 


