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Alle 18-vuotiaista Keski-Suomessa 2017

• sai alle 16-vuotiaan vammaistukea yhteensä 1547 lasta ja nuorta (3,3%): 

• perustukea 850, 

• korotettua 611 ja 

• ylintä 86

• koulussa 

• erityistä tukea sai 1563 oppilasta (5,5%) ja 

• tehostettua tukea 2871 oppilasta (10,1%). 

• Pidennetty oppivelvollisuus oli 471:llä oppilaalla.

• omaishoidon tukea sai 371 ja erityishoitorahaa 175 lapsensa suuremman 
hoitoisuuden perusteella
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Vammaispalvelupäätösten määriä 
ikäryhmittäin 2017 Keski-Suomessa

0-17 18-64 yli 65v yhteensä
Vammaispalvelujen 
asunnonmuutostyöt ja 
laitteet 29 122 147 298
Vaikeavammaisten 
kuljetuspalvelu 89 1484 2545 4118
Vaikeavammaisten 
asumispalvelu 3 178 110 291

Henkilökohtainen apu 53 581 331 965
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16-64 -
vuotiaat 
Keski-
Suomessa

Vuonna 2017 sai

• vammaistukea 689 henkilöä (0,4%)
• perustukea 334

• korotettua 206

• ylintä 149

• eläkkeensaajan hoitotukea sai 2 969 henkilöä
• perustukea 1 414 

• korotettua 1078, 

• ja ylintä 477

• asumistukea palvelutaloon tai 
asumispalveluyksikköön 2 059 henkilöä

• työkyvyttömyyseläkettä 10 065 ja osa-aikaeläkettä 
334 henkilöä
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Eri ikäisten palvelunkäyttäjien osuudet Keski-
Suomen vammaispalveluissa 2017 (Lähde: Sotkanet)

MN ja SG 16.4.2019

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Vammaispalvelujen asunnonmuutostyöt ja laitteet

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten asumispalvelu

Henkilökohtainen apu

0-17 18-64 yli 65v



Omaishoidon tuki hoidettavien iän mukaan Keski-Suomessa
www.sotkanet.fi
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Yli 65v 
- 61 628 hlöä vuonna 2017

Keski-Suomessa eläkkeensaajan 
hoitotukea sai 2017 yhteensä 9 060 yli 
65-vuotiasta henkilöä (15%). 

Heistä sai
- perustukea 3 063
- korotettua 4013
- ylintä 1969

Yli 75-vuotiaista (26 510 hlöä)

- 36,3% vakavasti toimintarajoitteisia

- 1% asui vanhainkodissa 

- 4,7% oli omaishoidossa

- 8,6% oli tehostetussa 
palveluasumisessa 

- 26,5% sai eläkkeen saajan 
hoitotukea
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Tulkkauspalveluiden käyttäjät ja niihin oikeutetut 
Keski-Suomessa vamman mukaan 1-11/2018
http://raportit.kela.fi/linkki/53404914
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Havaintoja palveluista ja 
niiden toimivuudesta

Keski-Suomen maakunnassa:

• noin 2000 henkilöä, jotka käyttävät useampia 
vammaispalveluja

• 2161 kehitysvammaista, joista noin 550 käyttää 
asumispalveluja ja noin 860 käyttää työ- ja 
päivätoimintapalveluja. Noin 1000 kehitysvammaista 
henkilöä käyttää useampia palveluja. 

• kaikkiaan noin 4500 ihmistä käyttää vammaispalveluja 
kuljetuspalvelujen käyttäjät mukaan lukien

• Yli 6 000 keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairasta 
ihmistä

• 30 000:lla vakava toimintarajoite

Palvelunkäyttäjien määrä 

tai palvelun käyttö 

kasvanut

Pysynyt ennallaan Vähentynyt

kehitysvammaisten 

laitoshoito alle 18-vuotiaat

vaikeavammaisten 

palveluasuminen yli 65-

vuotiaat

henkilökohtainen apu yli 18-

vuotiaat ja yli 65-vuotiaat

omaishoidontuki alle 18-

vuotiaat

vammaisten päivätoiminta 

kehitysvammaisten autettu 

asuminen yli 18- ja yli 65-

vuotiaat

kehitysvammaisten tuettu 

asuminen yli 18-vuotiaat

kehitysvammaisten 

laitoshoito 18-64-vuotiaat

vammaisten perhehoito

asunnon muutostyöt alle 18-

vuotiaat ja yli 65-vuotiaat

henkilökohtainen apu alle 

18-vuotiaat

kodinhoitoapu 

vammaistalouksille

vammaisten työ- ja 

päivätoiminta

vammaisten työllistymistä 

tukeva toiminta

vaikeavammaisten 

kuljetuspalvelu alle 65-

vuotiaat

kehitysvammaisten autettu 

asuminen alle 18-vuotiaat

kehitysvammaisten ohjattu 

asuminen yli 18 ja yli 65-

vuotiaat

kehitysvammaisten 

laitoshoito yli 65-vuotiaat

vaikeavammaisten 

palveluasuminen alle 65-

vuotiaat

asunnon muutostyöt 18-64 -

vuotiaat

omaishoidon tuki 18-64 -

vuotiaat

vammaisten työtoiminta

vaikeavammaisten 

kuljetuspalvelu yli 65-

vuotiaat
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Vammais-
palvelujen 
käyttäjäkysely
- 79 vastausta 
(määräaikaan mennessä 
76)
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Miten nopeasti vammaispalvelut vastaavat 
palvelunkäyttäjien yhteydenottoihin?

Palvelunkäyttäjien vastaus Vammaispalvelutyöntekijöiden vastaus
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Kolme tärkeintä sinua auttanutta palvelua tai asiaa

- yhteensä 57 eri asiaa tuli 
mainituksi

- vammaispalvelun kuljetukset 
oli ylivoimaisesti tärkein asia, 
sitten henkilökohtainen 
avustaja, hyvä palveluohjaus 
sekä apuvälineet
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Mitkä tarvitsemasi palvelut ovat toimineet 
huonosti tai jääneet saamatta?
• HUOM. Tyhjiä vastauksia tai ” toiminut hyvin”  

yht. 19.

• 50 eri asiaa, jotka toimineet huonosti

Seuraavat toistuivat:

• Kuljetuspalvelujen toimimattomuus

• Vammaispalvelujen asiakkaaksi pääsy ollut 
vaikeaa = kaikki evätty. Myös EHO:n
saaminen ja sen mukaiset palvelut koettu 
vaikeaksi

• Avustaja-asioissa hankaluutta 
päiväkoti/koulu/koti/harrastukset: palvelun 
myöntäminen, sopivan löytyminen, loma-
ajoiksi sijaisen saaminen

• Liian vähän ohjausta tukiasioissa, 
apuvälineissä, palvelujen saamisessa
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Kehittämisehdotuksia ja terveisiä
- useampia mainintoja näistä teemoista

• ”Olen joutunut itse selvittämään asioita paljon. Tukia ei tarjota tai kerrota selkeästi, vaan pitää osata 
pyytää niitä.” 

• ”Kuunnelkaa asiakasta oikeasti, avun tarve on myös yksilöllinen.” 

• ”Säästösyistä ei saa antaa kielteisiä päätöksiä asiakkaiden lakisääteisiin palveluihin.” 

• ”Olisi mukavaa, jos järjestettäisiin eri ihmisryhmien kesken yhteistä tekemistä/tilaisuuksia. Toivoisin, 
että järjestettäisiin uusia harrastusmahdollisuuksia ja esiteltäisiin uusia harrastusmuotoja.”

• ”Toimikaa vammaisen ihmisen etujen valvojana ja puolustajana.”

• ”Perheen huomioiminen kokonaisuutena.”

• ”Pääosin asiat ovat hyvin. Palveluissa ja ohjaamassa pitäisi olla enemmän henkilökuntaa.”
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Vammaispalvelutyöntekijöiden kysely – miten 
asiakkaat ovat osallisina palvelusuunnitelman laatimisessa?
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Vammaispalvelujen toimivuus 
– työntekijäkysely, 26 vastaajaa

Toimii hyvin

• Vammaispalvelujen saavutettavuus

• Asiakasosallisuus ja -tarvelähtöisyys

• Asunnonmuutostyöt

• Kuljetuspalvelut

• Henkilökohtainen apu 
työnantajamallilla

• Moniammmatillisuus

Ei toimi hyvin

• Kuljetuspalvelut

• Henkilöstön riittävyys

• Sähköinen asiointi

• Henkilökohtainen apu ostopalveluna
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Vammaispalvelutyöntekijöiden 
kehittämisehdotuksia ja toiveita uudistuksiin
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Vammaislainsäädännön uudistus

Vammaispalvelulaki 380/1987
- Ensisijainen vammaispalvelulaki vsta 2009
- Ei diagnoosirajoitusta
- Eräät subjektiiviset oikeudet
- Järjestämisvastuu: kunnat

Kehitysvammalaki 519/1977
- Viimesijainen vammaispalvelulaki alun pitäen
- ” kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt 
- synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman 
vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja”
- erityishuolto-ohjelma, subj. oikeus
- Järjestämisvastuu: kunnat, erityishuoltopiirit

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 
133/2010
- Toissijainen suhteessa muihin lakeihin (esim. hallintolaki)
- Järjestämisvastuu: Kela

Uusi vammaispalvelulaki

Sosiaalihuoltolaki  1301/2014
- mm. työllistämisen tuki

Terveydenhuoltolaki 1326/2010
- terveydenhuolto
- Lääkinnällinen kuntoutus
- Hoitotarvikkeet jne.

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista 912/1992  
§ 22 Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito 
Järjestämisvastuu: sairaanhoitopiiri

jatkuu

Uusi asiakas- ja potilaslaki mm. IMO??

YK:n vammaisyleisopimus
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Keski-Suomen maakunnassa ja kunnissa huomioitava

• ” vammaisuus on luonnollinen osa inhimillistä elämää”

• Maakunnalla / kunnilla ovat kunniakkaat perinteet 
vammaispolitiikan edistämisessä - se ei ole valitettavasti 
huomisen onnistumisen tae

• Osallisuus & osallistuminen: vammaisneuvosto (vain) yksi osa 

• Vammaisuuden kysymykset mukaan valtavirtaratkaisuihin 
ennakoivin ottein
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Väestön 
ikääntyminen on 
isoin 
palvelutarpeisiin 
vaikuttava tekijä

MN ja SG 16.4.2019



Kehityspotentiaali

Keski-Suomessa on

• poikkeuksellisen monipuolinen ja sisällöltään 
rikas ekosysteemi, jonka vuorovaikutuksen 
avulla maakunnan vammaisten ihmisten 
tarvitsemat palvelut ja tuki voidaan nostaa 
”keskiarvosuomalaisesta” edelläkävijän 
tasolle. 

• todella merkittävät omintakeiset edellytykset 
luoda ja kehittää uusimpaan ja 
kansainvälisesti punnittuun tietoon 
perustuvia palveluja ja niiden menetelmiä. 

Kehittyvät 
vammaisten 

ihmisten 
tarvitsemat palvelut 

- järjestäjän 
strategia

järjestämisvastuullinen 
taho

Vammaiset henkilöt & 
vammaisjärjestot

Jyväskylän Yliopiston eri 
tieteenalat

Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu

Gradia 

Niilo Mäki Instituutti ja 
muut säätiöt

Julkiset palveluntuottajat

Palvelujen tuottaja-
yritykset

Palvelujen tuottaja- & 
kehittäjäsäätiöt ja 

yhdistykset

läheiset, omaishoitajat, 
perhehoitajat 
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Ehdotuksia Keski-Suomen maakunnalle
- kommentit vammaispalvelustrategialuonnokseen

• Paljon raikasta näkökulmaa

• Onko kyseessä vammaispoliittinen vai vammaispalvelustrategia?

• Neljän teeman idea toimiva

• Kehitettävääkin on: 

• kiinnittäminen aikaan, paikkaan, ja tekijöihin 

• erityisen tason ratkaisumallit konkreettisinta, mutta lisätyöstöä tarvitsevat 

mm. toimivan elinympäristön tavoite
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Ehdotuksia Keski-Suomen maakunnalle

0-17-vuotiaiden kehitysvammaisten 
laitoshoitopäivät 1997-2017 Selvitettävä:

• Mitkä tekijät johtaneet viimeaikaisiin laitossijoituksiin?

• Miten asia kiinnitetään järjestämissuunnitelmaan ja 
Nova-sairaalaan?

• Miten yliopiston, Niilo Mäki -instituutin ja muiden 
tahojen asiantuntemus saadaan parhaiten käyttöön 
suunnittelussa? 

• Tarvitaanko enemmän ennakoivaa tukea, 
ammattitaitoista kuntoutusohjausta, perhehoitokotia, 
ryhmäkoti sairaalan läheisyyteen?

• Jos tämä asia saadaan kuntoon, samalla mallilla 
saadaan kuntoon paljon muutakin integraatiota 
vaativaa

MN ja SG 16.4.2019



Ehdotuksia Keski-Suomen maakunnalle

(Lähde: www.kehofinland.fi )

Preventio

• Keski-Suomessa kunnianhimoa ja 
erinomaiset mahdollisuudet väestön 
terveyden edistämisessä
• Vammaisten osallistumisen 

mahdollistaminen sekä digipalveluihin 
että ryhmämuotoisiin aktiviteetteihin

• Vammaspesifeihin riskeihin tarttuminen 
– varhainen tunnistaminen ja 
suunnitelmallinen hoito

• Asumisyksiköiden henkilökunnan 
osaaminen merkityksellistä
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Ehdotuksia Keski-Suomen maakunnalle

Esteettömän 
asiakaspalautejärjestelmän luominen

• Asiakaspalaute ja –kokemus 
suunniteltava alusta alkaen 
esteettömäksi ja saavutettavaksi

• Yhdessä vammaisjärjestöjen kanssa ja 
eri vammais-/sairausryhmät 
huomioiden

• VamO ym. kokemukset kannattaa 
hyödyntää

Toiminnan arvioimisessa huomio 
vaikutuksiin 

• Tehokkuus – kuinka eri tukitoimet pääsevät 

tavoitteeseensa, kuinka politiikka toimii?

• Prosessit – organisoinnin sujuvuus, 

reklamaatioiden käsittely yms.

• Tuotokset – toiminnan määrä ja laajuus

• Vaikutukset – yksilö- ja ryhmätasolla esim. 

osallisuuden ja itsestä huolehtimisen 

mahdollisuuksien lisääntyminen

• Mallia Australiasta
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Ehdotuksia Keski-Suomen maakunnalle

Johtamisen tehtäviä

• asiantuntijuus: muuttunut yksilöstä yhteisön 
ominaisuudeksi 

• kehittyy motivoituneiden ja lahjakkaiden 
yksilöiden, osaavan johtamisen ja 
ulkopuolisten verkostojen kautta ajan kulussa

• organisaatiomuutoksissa toimivia yhteisöjä ei 
kannata hajottaa kevyin perustein

• muutoksessa johtaminen kaipaa resurssointia 
Keski-Suomessa vammaispalveluissa ja 
vammaispolitiikassa

Asiantuntijuuden ja kehittymisen 
johtaminen

• Maakunnan järjestämistehtävät

• Maakunnan oma palvelutuotanto, 
liikelaitoksen organisointi

• Riippumaton palvelutarpeen arviointi

• Palveluohjaus

• Valvonta

• Palvelutuotanto arjessa

• Ostopalvelutuotanto

Niemelä ja Granö 19.2.2019
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Toteutetaan 
kokeilu

Mitä halutaan 
kokeilla?

Mitä, miten, milloin, 
ketkä?

Miten arvioidaan?

Arvioidaan eri 
näkökulmista 
onnistuminen

Jakaminen,
muutkin voivat 

kokeilla

Mihin asiaan tarvitaan 
kehittämistä? Mikä ei 

toimi?

Kumppanit voivat 
liittyä mukaan

Kumppanit voivat 
hyödyntää 

kokeilun tuloksia 
omiin tarpeisiinsa

Hyvät käytännöt otetaan käyttöön 
koko maakunnassa

Living lab – kokeilevan kehittämisen sykli

Uusi kokeilevan kehittämisen sykli voi alkaa…
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Kiitos hyvästä yhteistyöstä!
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