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Vammaisten palvelut
Tavoitteena on tukea vammaisen henkilön omaehtoista ja
itsemääräämisoikeutta toteuttavaa, ikätasoista elämää
vammasta tai pitkäaikaissairaudesta huolimatta.
Pyrkimys joustavampaan, toimintakyvystä lähtevään
asiakaspalveluun, kevyempään ja siten
kustannustehokkaampaan palvelurakenteeseen sekä
syvempään integraatioon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kanssa

Vammaisten palvelut
Vammaisen henkilön palvelutarpeeseen vastataan
ensisijaisesti yleislakien kuten sosiaalihuoltolain ja
terveydenhuoltolain mukaisilla palveluilla, ei
kategorisesti vammaispalvelulakien perusteella.
Vammaisen henkilön palvelukokonaisuus suunnitellaan aina
yksiköllisesti, vammaisen henkilön ja hänen
perheensä tarpeista käsin.

Vammaisten palvelut
Vammaisten palvelujen ydinprosessit ovat asumisen
tukeminen, liikkumisen ja osallisuuden
tukeminen ja kuntoutus.

Valtaosa palveluista tuotetaan lähipalveluina.
Lähipalveluja tukevia peruspalveluja voidaan tuottaa
myös alueellisesti/ keskitetysti. Huom digitalisaation
mahdollisuudet.
Erityispalvelut (vaativat erityispalvelut) tuotetaan
keskitetysti osana monialaista kuntoutuksen
erityisosaamisen keskusta. Myös erityispalvelut tulee
organisoida asiakkaan toimintakykylähtöisesti.

Vammaisten palveluiden ydinprosessit:
1) Asumisen tukeminen 2) Liikkumisen ja osallisuuden tukeminen 3) Kuntoutus

Ennaltaehkäisy
HTE on kaikkea
sote-palvelujen
Käyttöä ennaltaehkäisevää työtä
monialaisesti ja
monikanavaisesti
- Fyysisen
terveyden
edistäminen
- Mielentervey
den
edistäminen
- Päihdehaittoj
en ehkäisy
- Oppimisvaike
uksien
ehkäisy
- jne

Sosiaalihuoltolaki,
terveydenhuoltolaki,
muut
Oma-apu ja sitä
tukevat palvelut

Vammaispalvelulaki,
erityishuoltolaki, SHL,
THL, muut

Vammaispalvelulaki,
erityishuoltolaki

VPL + EHL lähipalvelut ja lähiosaaminen

VPL + EHL erityispalvelut ja
erityisosaaminen

Avopalvelut

Avopalvelut

Avopalvelut

Asiakasprosessi: PTA ja PASU, yhdistelmä palveluita ketjun eri tasoilta
- Asiakkaan ikävaiheen ja elämäntilanteen mukaiset tavoitteet
Lähi- tai peruspalveluihin liittyviä toimintoja voidaan tuottaa keskitetysti
Etä- ja sähköiset
palvelut

Yksiköissä annettavat palvelut
Yksiköissä annettavat
palvelut

Osaamisen prosessi: tuki erityispalveluista lähipalveluihin : konsultointi,
koulutus kehittäminen, kriteerit, toimintamallit, …
Erityispalvelu voi olla lähellä tarjottua/tuotettua

Etä- ja
sähköiset
palvelut

Etä- ja sähköiset
palvelut
Keskitetyt
peruspalvelut

Kuntoutus,
erva/valt.kunn.:
Apuvälinehankinnat
(osa), Näkö- ja
kuulovammat,
Selkäydinvammat, MS,
muita …

Vammaisten
palvelut

Ydinprosesseina
– Asumisen tukeminen
– Liikkumisen ja osallisuuden tukeminen
– Kuntoutus
Pääpaino peruspalveluissa
– Keskitetyt peruspalvelut: tilapäishoito, perhehoidon koordinointi,
henkilökohtainen apu
Oma lähityöntekijä, joka koordinoi kokonaisuutta lähipalveluna
Erityispalveluosaamisen keskittäminen omaan yksikköön tai osaksi
erityisosaajaverkostoa
Kustannushyötyanalyysi:
•
Kokonaisuuden kustannusarvio 40 M€
•
Vammaisten laitoshoidon määrä maan keskitasolle suhteutettuna,
säästöpotentiaali 4 M€.
•
Panostettava kriteereiden yhtenäistämiseen, palvelutarpeen arviointiin ja
päätöksen tekoon sekä kilpailuttamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen

