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KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ
Aika
Ma 8.5.2017 klo 13–15
Paikka
Kokoustila 100, 1. krs, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, Jyväskylä
Osallistujat
Vesimäki, Mirva pj.
palveluvastaava, Äänekosken kaupunki
x
Paananen, Päivi vpj.
kehitysvammahuollon johtaja, Uuraisten kunta
Hakulinen, Päivi
peruspalvelujohtaja, Joutsan kunta
Hallinen, Aila
palveluohjaaja, Keuruun kaupunki
Hanhikoski, Emmi
johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki
Heikkilä, Marja
johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Hokkanen, Rauno
puheenjohtaja, Jyväskylän vammaisneuvosto
x
Hurme, Irene
harjoittelija, Koske
x
Hämäläinen, Hanna
muutosagentti, LAPE
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
Koivisto, Tuija
muutosagentti, I&O
x
Kolomainen, Ulla
apuvälinepalvelupäällikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuorelahti, Marianne
hankekoordinaattori / PRO SOS, Koske
Kuusela, Päivi
sosiaalityöntekijä, Jämsän kaupunki
x
Lahtela, Riikka
kuntoutusohjaaja, Vaalijalan kuntayhtymä
x
Lampi-Mäkelä, Emilia
projektityöntekijä, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö
x
Lehtinen, Armi
vammaispalvelupäällikkö, Jämsän kaupunki
Lehtinen, Maria
kehittämiskoordinaattori, KSLAPE-hanke
x
Liimatainen, Marja
palveluohjaaja, Perusturvaliikelaitos/SoTe-ky Saarikka
Liukkonen, Johanna
kehittämiskoordinaattori, KSLAPE-hanke
x
Lähteenmäki, Tiina-Maija sosiaalityöntekijä, Keuruun kaupunki
Muli, Sari
sosiaaliohjaaja, Laukaan kunta
x
Mäkiharju-Brander, Paula ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Niinivirta, Mari
kehittämiskoordinaattori, Vaalijalan kuntayhtymä
Nikula, Saila
Äänekosken TARVE-hanke, ASPA
x
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
x
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
Sinkkonen, Theresa
Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö
x
Seppälä, Leena
johtava sosiaalityöntekijä, Joutsan kunta
Sormunen, Jenni
kuntoutusohjaaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Takala, Tuomo
omainen
-
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Talvensola, Sivi (siht.)
Tapiola-Harju, Marjut
Tienhaara, Hanna
Virtanen, Satu-Maria

suunnittelija, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
sosiaaliohjaaja, Petäjäveden kunta
sosiaalityöntekijä, Laukaan kunta
hallituksen jäsen, Kynnys ry, Jyväskylän ohjausryhmä

x
x
x

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
Puheenjohtaja Mirva Vesimäki avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.
Asialista hyväksyttiin ilman muutoksia.
2. Osallistujien toteaminen
Käytiin esittäytymiskierros ja todettiin osallistujat.
3. Edellisen kokouksen muistion 20.2.2017 hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin ilman muutoksia.
4. Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi KSLAPE-hanke, Lasten ja perheiden
palveluiden muutosohjelma LAPE
Keski-Suomen LAPE-muutosagentti Hanna Hämäläinen sekä hankkeen työntekijät, erityistason palvelukokonaisuudesta vastaava kehittämiskoordinaattori Maria Lehtinen ja vaativamman tason palvelukokonaisuudesta vastaava kehittämiskoordinaattori Johanna Liukkonen kertoivat KSLAPEhankkeesta sekä vammaisten lasten ja perheiden palvelujen kehittämissuunnitelmista sen osana.
Diat liitteenä
Keskustelua
Keskustelussa korostui monialaisen yhteistyön toimivuuden merkitys. Vaikka laki velvoittaa yhteistyöhön, se ei tällä hetkellä ole itsestäänselvyys. Yhteistyö pitäisi saada toimimaan
koko maakunnassa saumattomasti ja lopettaa asiakkaiden ”pompottelu” viranomaisten
kesken. Kunnissa on tällä hetkellä erilaisia toimintamalleja ja tehdään päällekkäistä työtä.
Tuotiin esiin, että pienemmissä kunnissa on toimivaa monialaista yhteistyötä. KSLAPEhanke toivoo esimerkkejä näistä malleista.
Esiin tuotiin, että lastensuojelun ja vammaispalvelun kesken tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä. Toisaalta aina ei ole tarvetta erityispalveluihin vaan asiakkaan tarpeisiin voi vastata sosiaalihuoltolain keinoin. Yhteistyön tiivistämistä tarvitaan joka suuntaan myös sosiaalipalvelujen sisällä.
Maakunnallista toimintamallia ja tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan mm. palvelutarpeen arvioinneissa ja asiakassuunnitelman laadinnassa. Tässä yhteydessä tulee nimetä asiakkaalle
omatyöntekijä, joka vastaa prosessin etenemisestä. Mikäli omatyöntekijä vaihtuu, on varmistettava, että asiakas osaa kääntyä uuden työntekijän puoleen.
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Tiedon kulku ja kirjaaminen ovat tärkeässä osassa monialaisen yhteistyön onnistumisessa.
Puheenjohtaja kannusti KSLAPE-hanketta hyödyntämään Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmän asiantuntemusta vammaisten palveluja koskevien asioiden suunnittelussa.
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5. Omais- ja perhehoidon kysymykset I&O-kärkihankkeen näkökulmasta
I&O-kärkihankkeen tavoitteita erityisesti kotihoidon osalta viedään eteenpäin Keski-Suomen Kukoistava kotihoito -hankkeessa. Kaikenikäisten omaishoito ja perhehoito ovat tärkeitä palveluja vammaispalvelujen näkökulmasta. Mitä hankkeen tavoitteet tarkoittavat vammaisten henkilöiden näkökulmasta ja miten ne toteutetaan?
Keski-Suomen I&O-muutosagentti Tuija Koivisto alusti aiheesta.
Diat liitteenä
Koivisto toi puheenvuorossaan esiin mm. seuraavia asioita:
Omais- ja perhehoitajien jaksaminen on turvattava ja siihen on kiinnitettävä erityistä
huomiota, jotta hoitajia saadaan jatkossakin tarvittava määrä
Kotihoidon tulisi toimia ympärivuorokautisesti, mikä ei tällä hetkellä valitettavasti toteudu. Kotihoidon prosessien pitäisi olla maakunnassa yhtenäisiä. Kotihoitoon tarvitaan vastuutyöntekijöitä asiakasprosessin toimivuuden varmistamiseksi
Omaishoitajien valmennus on pakollista vuoden 2018 alusta lähtien. Omaishoitajien odotuksia omaishoitajavalmennukselta on yritetty selvittää. Tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä, joten yhteistä valmennuskokonaisuutta ei toiveiden perusteella voi suoraan muodostaa.
Valinnanvapauslain osalta ei tällä hetkellä tiedetä, voiko henkilökohtainen budjetti kumota
omaishoidon mallit.
Keskustelua
Keskustelua herätti vuoden 2018 alusta kuntia velvoittava omaishoitajien valmennus ja
sen sisältö. Valmennuksen sisältö on vielä avoin, mutta sitä on tarkoitus selkeyttää KeskiSuomen omaishoidon kriteerit -seminaarissa 23.5. Valmennus tulee todennäköisesti olemaan suunnattu erityisesti uusille omaishoitajille. Valmistautumisaikaa on vähän, joten
kunnat voisivat mahdollisesti käyttää järjestöjen tuottamia palveluita sekä verkkovalmennuksia.
Käytiin keskustelua myös siitä, kuinka omaishoidon maakunnallinen koordinointi tullaan
järjestämään. Ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon koordinointi maakunnassa jo toimii
ja siitä on hyviä kokemuksia. Omais- ja perhehoidon kehittämisessä on muistettava, että
ne koskettavat kaikenikäisiä ihmisiä, vaikka ikäihmisiä on paljon palvelujen piirissä.
Tule valmistelemaan Keski-Suomen omaishoidon kriteereitä seminaariin 23.5. klo
9.30-15.30, Minnansali, Jyväskylän kaupunginkirjasto. Ilmoittautumiset 16.5.2017
klo 15.00 mennessä https://www.webropolsurveys.com/S/47F120FAD0EFE1C8.par
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6. Kehitysvammaisten itsenäistyvien nuorten asukkaiden näkökulmia tulevaisuuden
asumisen tarpeista
ASPA on toteuttanut Tarve-projektin Ääneseudulla, jossa on selvitetty nuorten näkemyksiä tulevaisuuden asumisesta.
Projektipäällikkö Saila Nikula kertoo hankkeen tuloksista

KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ■ Matarankatu 4 ■ 40100 Jyväskylä ■ koskeverkko.fi

MUISTIO
2/2017
4 (4)
Raportit Tarve-projektista ovat tulossa viikolla 20. Diat liitteenä.
Keskustelua
Ryhmäasumismuotojen tilalle toivotaan tänä päivänä yksilöllisiä asumisratkaisuja sekä
asumista kaverin kanssa. Yhtenä vaihtoehtona ehdotettiin Keyring-mallin mukaista kokeilua, jossa muutaman henkilön ryhmä asuu omissa asunnoissaan samalla alueella ja kullakin
ryhmällä on yksi vapaaehtoinen tukihenkilö arjen tukena. Tukihenkilö saa asua ilmaiseksi
alueen asunnossa, kunhan viettää sovitun tuntimäärän viikossa asukkaiden kanssa.
7. Muut asiat
Ei muita asioita
8. Seuraava kokous
Ma 11.9 klo 13–15, Kosken kokoustila 100, 1. krs. Matarankatu 4, Jyväskylä
Muut kokoukset
Ma 15.5. klo 10-12 vammaispalveluiden uusi tuotantorakenne -työpaja, Koske/Skype
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00
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Muistion kirjasi Irene Hurme & Sivi Talvensola
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