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Tilannekuvat 2/22

▪ https://soteuudistus.fi/documents/16650278/
20403333/Helmikuun+tilannekuva,+julkaistu+
31.3.2022.pdf/ebfeb2d6-635e-dafd-d1da-
efa62d19429a/Helmikuun+tilannekuva,+julkai
stu+31.3.2022.pdf?t=1648713358435

▪ Yleinen valmistelun tilannekuva (päivitetään 
kuukausittain)

▪ Hyvinvointialuekohtainen valmistelun tilannekuva

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/20403333/Helmikuun+tilannekuva,+julkaistu+31.3.2022.pdf/ebfeb2d6-635e-dafd-d1da-efa62d19429a/Helmikuun+tilannekuva,+julkaistu+31.3.2022.pdf?t=1648713358435










Hyvinvointialuestrategiat + 
järjestämissuunnitelmat

▪ Työ eri vaiheissa eri alueilla, ks. esim.
▪ https://hyvaks.fi/strategia

▪ Poiminta POPsoten hyvinvointistrategian kuvauksesta 
(strategia hyväksytty, valmisteilla järjestämissuunnitelma):

https://hyvaks.fi/strategia


Mihin vaikuttaa?

▪ Palveluiden rakenne ja sijainti organisaatiossa
▪ EI vammais- ja vanhuspalveluita yhteen. Palveluilla hyvin erilaiset 

lähtökohdat:

▪ hoito ja hoiva vs. osallisuus yhteisöihin, omannäköinen elämä.

▪ ajallisesti rajallinen vs. elämänmittaiset palvelut.

▪ Aikuissosiaalityö/lapsi- ja perhepalvelut/ sosiaalipalvelut tms.

▪ organisaatiot muodostetaan alueilla eri tavoin, joten 
palvelukokonaisuuden nimet voivat vaihdella paljonkin. 

▪ Tällä hetkellä ollaan vielä paljolti rakentamisvaiheessa.

▪ Vammaislakiuudistus tulee muokkaamaan palvelujen 
sisältöjä. Sisältövaikuttaminen tällä hetkellä vaikeaa, koska 
päätöksenteko vuoden -22 loppuun kunnissa ja -23 alusta 
moni palvelu muuttuu.  



Mihin vaikuttaa?
▪ Tarvitaan palveluintegraatiota eli vammaisasioiden 

osaamiskeskuksia. 
▪ esim. vammaispalvelut, kuntoutus, apuvälineet, Kela, yleispalvelut.

▪ Vammaisten lasten ja nuorten palveluiden turvaaminen.
▪ Sujuvat palvelupolut, ammattilaisten yhteistyö, erityisosaamisen 

hyödyntäminen. 

▪ Vammaisfoorumi esittää, että jokaiselle hyvinvointialueelle 
nimetään vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten 
moniammatillinen tiimi. 
▪ Koordinaatiovastuu olisi sote- tai perhekeskuksilla.

▪ Tiimi voisi toimia osana vammaisasioiden osaamiskeskuksen 
jalkautuvaa toimintaa.

▪ Tiimi vastaisi mahdollisuudesta kohdasta varhaisessa vaiheessa 
vammaisten lasten erityiskysymyksiin perehtyneitä ammattilaisia.

▪ Tarvittaessa konsultaatiota esim. terapeuteilta, vammaisasioiden 
osaamiskeskuksista. 



Vammaispalveluiden osaamiskeskus

▪ Yhdistäisi vammaisten ihmisten sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut toisiinsa ja mahdollistaisi niiden 
erityisasiantuntijuuden keskittämisen. 

▪ Muodostaisi koordinoivan tahon vammaisten ihmisten 
asioissa ja helpottaisi kaikkien osapuolten yhteistyötä.

▪ Malli olisi hyvin varioitavissa ja osaamiskeskukset voisivat 
olla osa hyvinvointialueiden sote-organisaatioita. 

▪ Palvelutarpeen tunnistaminen voisi tapahtua sote-
keskuksissa, joista olisi tarvittaessa ohjaus 
osaamiskeskukseen. 

▪ Palveluiden ja asiantuntijakonsultaation jalkauttaminen 
alueille sekä digitalisaation ja etätapaamisten 
hyödyntäminen olisivat mahdollisia. 



Osaamiskeskuksen etuja

▪ Asiantuntijuus ja moniammatillisuus vahvistuvat. 

▪ Vahva asiantuntijuus varmistaa oikeita ja oikea-aikaisia 
palveluita. 

▪ Yhden luukun periaate. 

▪ Palveluiden koordinaatio selkeytyy.

▪ Kaikkien osapuolten resursseja säästyy. 

▪ Parempi ohjaus ja valvonta. Mikä edesauttaisi 
yhdenvertaisempia palveluprosesseja ja yhdenvertaisuutta 
asiakkaiden välillä. 

▪ Mahdollistaisi paremman palveluiden järjestämisen 
hyvinvointialueiden yhteistoimintana. Yhteistyö ja 
konsultaatio muiden osaamiskeskusten kanssa. 



Mihin vaikuttaa?
▪ Palveluiden järjestämistavat ja hankinta

▪ Yksilöllisyys, kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä 
tarpeisiin vastaaminen otettava lähtökohdaksi.

▪ Hankintojen ja järjestämisen tavat

▪ Miten hankitaan (kilpailutus/suorahankinta/jne.)

▪ Miten järjestetään (mikä taho järjestää, miten asiakkaat osallistetaan)

▪ Miten valvotaan.

▪ Osallistamisen kanavat
▪ Kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuudet käyttää kanavia (esim. 

selkokielen ja kuvien käyttö, tuki).

▪ Neuvostotyössä toisen ihmisen tuki käytettävissä.

▪ Matalan kynnyksen osallistumismahdollisuudet kaikille mahdollisiksi 
(keskustelu- ja kuulemistilaisuudet, asiakasraadit, sähköisten 
vaikuttamis- ja palautekanavien käyttö).

▪ Järjestöjen/yhdistysten osaamisen hyödyntäminen
▪ Mukaan palveluketjuihin, esim. vertaistuki.


