
Keski-Suomessa toimivien vammaisjärjestöjen viestit terveydenhuoltolain mukaiseen Keski-Suomen jär-

jestämissuunnitelmaan 9.12.2019  

 

Viestit on koottu 18.11.2019 pidetyssä vammaisjärjestöjen tapaamisessa koottujen viestien pohjalta. Ta-

paamisessa oli paikalla 17 henkeä.  

 

Vammaisjärjestöjen tapaamisessa koottiin viestejä kahteen kysymykseen:  

 

1. Mitkä ovat vammaispalveluiden kärkiä palvelujen kehittämisessä  

 

- Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen kaikissa palveluissa on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi vam-

maisuuksia on monenlaisia (esim. kehitysvammat, liikuntavammat ja -esteet sekä aistivammat). 

Vammaisuus on vain yksi ominaisuus ihmisessä, minkä vuoksi esimerkiksi aikuissosiaalityön, vanhus-

palveluiden ja vammaispalveluiden olisi tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä. Nyt esimerkiksi ikäänty-

neen vaikeavammaisten ei katsota kuuluvan vammaispalveluiden piiriin.  

- Yhdenvertaisuuden toteutuminen palveluissa vaatii huolellista tarkastelua, koska vammaiset palve-

luja tarvitsevat ja käyttävät ihmiset ovat nykyisin eriarvoisessa asemassa mm. asuinpaikasta, iästä ja 

sosioekonomisesta asemasta riippuen Keski-Suomessa. Vammaispalvelujen järjestämistapa ei saa es-

tää palvelun saamista. Pienten kuntien ja erilaisten asuinympäristöjen tilanteeseen palvelujen toteu-

tumisen kannalta tulee panostaa ja yksilöllisiin palvelutarpeisiin tulee voida vastata.  

- Vamman huomioiminen on välttämätöntä, jotta palveluiden saaminen on ylipäätään mahdollista. 

Esimerkkejä haasteista:   

o Kehitysvammaisten avuntarve kuljetuspalveluissa on suuri. Tällä hetkellä matkojen tilaami-

sessa itsenäinen toiminta on vaikeaa. Aiempi tuttutaksioikeus mahdollisti palvelun käytön. 

Nyt vaihtuvat kuljettajat ja autot estävät palvelun käytettävyyden matkoilla. 

o Terveyspalvelut; esimerkiksi vammaisten naisten pääsy seulontoihin ei ole esteetöntä tai va-

laistusolosuhteet saattavat hankaloittaa ja estää näkövammaisen pääsyn palveluun. 

o Vaihtoehtoisia kommunikaatiotapoja ei ole läheskään aina käytettävissä. Esimerkiksi Kanta-

palvelu, monet verkkopalvelut ja useiden kuntien sivut ovat esteellisiä. Tai näkövammaiselle 

ihmiselle kotiin kirjekuoressa tuleva ajanvaraus ei täytä esteettömyyden kriteereitä.  

o Palveluista henkilökohtaiseen avustajaan ollaan tyytyväisä silloin kun sellainen on, mutta 

tällä hetkellä avustajista on pulaa ja vaihtuvuus on suurta. Lisäksi palvelusetelin porrastei-

suus ja Palse-järjestelmä aiheuttavat monelle vammaiselle isoja pulmia.  

o Kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailuttaminen vammaispalveluiden toimesta on 

epäinhimillistä. 

- Yhden luukun periaate: Palvelut tai ainakin neuvonta palveluista tulisi saada saman katon alta, tämä 

tukisi asiakaslähtöisyyttä. Apuvälineiden saatavuus ja huolto tulee mahdollistaa lähipalveluna, vaikka 

apuvälineet kokonaisuutena keskitettäisiin johonkin maakunnalliseen keskukseen. 

- Palveluissa tarvittaisiin vammaisuuteen liittyvää asiantuntemusta, esimerkiksi:  

o Viranhaltijoiden tulisi ymmärtää palveluiden oikea-aikaisuuden ja ennaltaehkäisevien vai-

kutusten merkitys.  

o Tietoa geenitestauksista ja sen merkityksestä sairauksien periytyvyyteen ja sairauksien hoi-

don ennustettavuuteen tuli lisätä.  

o Käypähoitosuositusten hyödyntämistä ja tunnettavuutta on lisättävä.  

o Tiedonjakamista vammaisen palveluista tulee tehostaa perusterveydenhuollossa.  

o Sosiaaliasiamiehen osaamista ja tietoa tulisi hyödyntää enemmän.  

o Kehitysvammaisten hoitoonohjauksessa on eriarvoisuutta. 



o Lääkärintodistus tulisi osata laatia siten, että se mahdollistaa vammaisen ihmisen tarvitse-

mien palveluiden saannin. Asiakkaalla tulisi lisäksi olla mahdollisuus tarkistaa todistuksen 

oikeellisuus ennen todistuksen eteenpäin toimittamista.  

 

2. Mikä on järjestöjen rooli?  

 

- Järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä tulee tunnistaa järjestöjen eri roolit; järjestöt palvelun-

tuottajina, edunvalvojina, asiantuntijoina ja kouluttajina, vertaistuen ja ennaltaehkäisevän toimin-

nan tarjoajina sekä vammaisten ihmisten äänen esille tuojina.  Järjestöjen toiminnassa korostuvat 

ennaltaehkäisevät vaikutukset ja vertaistuen merkitys.  

- Tulevien sote-keskusten palvelukokonaisuuksiin ja integraation aitoon toteutumiseen on otettava 

mukaan jo suunnitteluvaiheessa vammaiset ihmiset ja kokemustieto sekä vammaisjärjestöt mukaan. 

Tällä tavalla saadaan vähennettyä edellä kuvattuja, vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja pal-

veluja koskevia ongelmia. Esimerkkinä Sokra-hankkeen osallisuutta edistävä hallintomalli.  

- Vammaisten palvelujen kehittämisessä yhteistyötä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 

vammaispalvelutyöryhmän kanssa kannattaa tehdä ja tiivistää, koska ko. työryhmässä on työn alla 

useita tärkeitä asioita.  

- Järjestöt ovat vammaisuuden asiantuntijoita ja vammaisten ihmisten äänen esille tuojia. Järjestöillä 

on mikrotason tietoa vammaisuuden eri puolista, vahvuuksista ja heikkouksista.   

- Yhteistyöehdotuksia:  

o Järjestöt sosiaali- ja terveysalaa opiskeleville kertomaan toiminnastaan sekä vammaryhmän 

erityistarpeista ja palveluista. 

o Järjestöt lääkärien opiskeluvaiheessa kertomaan kolmannen sektorin palveluista eri vam-

maryhmissä. 

o Järjestöt terveysasemille pitämään henkilöstölle ja asiakkaille sosiaaliturva- ja palveluinfoja 

liittyen eri vammaryhmien tarpeisiin. 

o Oppilaitosyhteistyönä mm. opinnäytteitä, graduja esim. tutkimusaiheena: Tulevatko yksilöl-

liset tarpeet vammaispalveluissa huomioiduksi? 
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