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Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa 

- Asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma vuosille 2012–2020 

 

Tämä raportti pohjautuu Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa - asumistarvekartoitus 

ja alueellinen suunnitelma 2010–2015 raporttiin. Edellä mainittu alueellinen suunnitelma on 

päivitetty syksyn 2012 aikana koskemaan vuosia 2012–2020. Syksyllä 2015 on tehty päivi-

tys. Raportti löytyy osoitteesta www.satshp.fi. 

 

Kehitysvammaisten asumisen alueellisessa suunnitelmassa kuvataan suunnitelman lähtö-

kohdat, Satakuntaa alueena, suunnitelman päivittäminen prosessina, asumistarvekartoituk-

set, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) kunnille tekemän seurantakyselyn yhteenveto 

Satakunnassa ja kuntien/yhteistoiminta-alueiden esittämät toimenpiteet. Lopuksi esitetään 

alueellisen työryhmän kehittämislinjauksia, jotka ohjaavat kehitysvammaisten asumisen ko-

konaisuutta Satakunnassa vuosina 2012–2020. 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut esittää kiitoksensa jäsenkuntiensa sosiaalitoi-

mille ja siellä työskenteleville henkilöille, Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry:lle sekä 

kaikille kehitysvammaisten asumisen alueellisen suunnitelman tarkentamisessa mukana ol-

leille henkilöille ja tahoille. 

 

Selvyyden vuoksi ja luettavuuden parantamiseksi viimeisimmät päivitykset ovat raportissa 

punaisella värillä. 

 

Ulvila 28.1.2013, 15.9.2015 ja 11.9.2018 

 

 

Merja Paavola 

sosiaalipalvelujen johtaja 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / sosiaalipalvelut 
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1. Johdanto  
 

Tammikuussa 2010 Valtioneuvosto (VN) teki periaatepäätöksen ohjelmaksi kehitysvammais-

ten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010–2015. Päätöksessä 

ohjelman toimenpiteiden toteuttamisesta keskeisiksi tarkastelun kohteiksi nousivat pitkäai-

kaisen laitosasumisen hajauttaminen ja avohuollon asumistarpeisiin vastaaminen (liitteet 1–

2). VN periaatepäätöksen pohjalta Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kirje 25.3.2010 oh-

jeisti alueellisen suunnitelman tekemisen.  

 

Periaatepäätöksen mukaan erityishuoltopiirit/kuntayhtymät ja alueen kunnat sekä muut kes-

keiset toimijat, laativat alueellisen suunnitelman 30.9.2010 mennessä. Kehitysvammaisten 

henkilöiden yksilöllistä asumista ja palvelujen turvaamista koskevan valtioneuvoston periaa-

tepäätöksen tavoitteena on määritellä ohjelman seuraava vaihe ja linjata laitosasumisen as-

teittaisen lakkauttamisen toimenpiteet sekä asumisen tukemiseksi tarvittavien palvelujen ke-

hittäminen. Päämääränä on, että vuoden 2020 jälkeen kukaan ei asu laitoksessa. Laitos-

asumisen lakkauttaminen edellyttää, että laitoshoitoa korvaavia yksilöllisiä palveluja on ole-

massa kunnissa. Keskeisiä periaatteita ovat myös tietoisuuden lisääminen vammaisten hen-

kilöiden perus- ja ihmisoikeuksista sekä hallinnonalojen välinen yhteistyö. Periaatepäätöksel-

lä hallitus sitoutuu jatkamaan kehitysvammahuollon rakennemuutosta ja kehittämään palve-

luja, jotka mahdollistavat myös vaikeimmin vammaisten henkilöiden asumisen lähiyhteisös-

sä. 

 

STM ohjeisti 28.6.2012 (liite 3) lähettämässään kirjeessä, ”Kehitysvammaisten henkilöiden 

asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämistä koskevien alueellisten suunnitelmien 

tarkentaminen ja toimeenpano”, alueellisten suunnitelmien tarkentamisen. Suunnitelmien 

tarkentamisen lähtökohtana on kehitysvammaisten henkilöiden palvelujen kehittäminen osa-

na meneillään olevaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Suunnitelma laaditaan vuosille 

2012–2020. 

 

STM ohjeisti 14.4.2015 päivätyllä kirjeellään kehitysvammaisten henkilöiden asumisen oh-

jelman 2010–2015 (KEHAS) toimeenpanoa koskevan kyselyn ja alueellisten suunnitelmien 

päivittämisen (liite 14). Päivityksessä pyritään kiinnittämään erityistä huomiota määriteltyihin 

toimenpidealueisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen sekä uudistuneeseen 

sosiaalihuoltolakiin. 
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Valtakunnallinen suunnitelma ”Laitoksista yksilölliseen asumiseen - valtakunnallinen suunni-

telma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön” valmistui marraskuussa 2012. Valtakunnalli-

sessa suunnitelmassa määritellään perusperiaatteet siirtymisestä laitoshoidosta lähiyhteisöl-

liseen asumiseen. Perusperiaatteiden pohjalta esitetään ehdotukset toimenpiteiksi, joilla tur-

vataan vammaisten ihmisten osallisuus ja oikeudet muutosprosessissa ja laitoshoitoa kor-

vaavien palvelujen kehittyminen. Myös osaamisen varmistamista ja eri hallinnonalojen yh-

teistyötä korostetaan. 

 

Valtakunnallisen suunnitelman mukaan kaikille laitoksista tai kotoa muuttaville vammaisille 

henkilöille laaditaan palvelu- ja muuttosuunnitelma. Kunnat laativat kuntakohtaisen suunni-

telman vammaisten henkilöiden palvelutarpeisiin vastaamisesta. Kehitysvammaisten asumi-

nen järjestetään tavallisilla asuinalueilla normaaleissa asunnoissa joko omassa asunnossa 

tai pienissä asuinryhmissä. Vammaisia lapsia ei sijoiteta laitokseen. Vammaisille lapsille, 

joiden asumista lapsuudenkodissa tai perhehoidossa ei pystytä järjestämään voimakkaasti 

tuettunakaan, kehitetään pienryhmäkoteja. Kehitysvammaisten henkilöiden terveyspalvelut 

järjestetään osana yleistä terveydenhuoltoa tarvittaessa räätälöityinä palveluina. Tarvittavan 

erityisosaamisen ylläpitäminen ja kehittyminen turvataan. 

 

Valtakunnallisena tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä laitoksissa on enintään 500 

asukasta, jotka muuttavat laitoksista vuoteen 2020 mennessä ilman pakkosiirtoja. Suunni-

telmassa ehdotetaan, että uudistettavan lainsäädännön lähtökohtana on asumisen järjestä-

minen muualla kuin laitoksessa ja että erityispalvelujen järjestämis- ja kehittämisvastuut sel-

keytetään sosiaalihuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevassa lainsäädän-

nössä. 

 

2. Suunnitelman taustaa 
 
Perustuslain (731/1999, 6§ ja 9§) mukaan julkisella vallalla on velvollisuus edistää jokaisen 

oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä eikä ketään saa asettaa eri 

asemaan esimerkiksi vammaisuuden perusteella. Samoin perustuslaissa määritellään kansa-

laisen perusoikeudet, jotka ovat yhteneväiset henkilökohtaisista ominaisuuksista, esimerkiksi 

vammasta, riippumatta. 

 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus allekirjoitettiin 30.3.2007. So-

pimuksen tarkoitus on edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräi-

sesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten 

henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Sopimuksen 19. artiklassa määritellään vammaisten 
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perusoikeudeksi valita asuinpaikkansa, -muotonsa ja -kumppaninsa. Henkilökohtaisen avun 

ja riittävien tukipalvelujen turvin varmistetaan vammaisten henkilöiden selviytyminen lähiyh-

teisössään. Asumisratkaisuihin ei tule sisältyä minkäänlaista pakkoa. 

 

Suomi hyväksyi YK:n vammaisten yleissopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan jo touko-

kuussa 2007. Sopimuksen ratifiointi on kuitenkin siirtynyt, koska Suomen itsemääräämisla-

kien pitää olla yhdenmukaiset sopimuksen artikloiden kanssa. 

 

YK:n vammaisten yleissopimus ratifioitiin Suomessa viimeisimpien EU-maiden joukossa 

12.6.2016. Sopimuksessa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet, estetään syrjintää sekä 

edistetään esteettömyyttä. Samaan aikaan tuli voimaan kehitysvammalain 42 §:n muutos, 

joka käsittelee rajoitustoimenpiteitä sekä itsemääräämisoikeuden edistämistä. 

 

Euroopan neuvoston (EN) linjaukset vaikuttavat myös keskeisesti Suomen vammaispolitiik-

kaan. Viimeisimpiä kannanottoja jäsenvaltioiden vammaispolitiikkaan on ministerineuvoston 

hyväksymä vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) vuosille 2006–2015. 

 

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta laati vuonna 2010 laatusuositukset koskien 

asuntojen rakentamista vuosina 2010–2017. Suositusten mukaan yksilöllinen asuminen tulisi 

olla mahdollista normaaleissa asuinympäristöissä. Tulevaisuuden asumisen tulisi perustua 

kansalaisuuden periaatteille, perus- ja ihmisoikeuksille ja mahdollisuuteen osallistua tasave-

roisena sekä muodostua fyysisestä asuntoratkaisusta ja siihen yhdistetystä avusta ja tuesta. 

Lisäksi asuminen tulisi suunnitella yksilöllisesti henkilön toiveita ja tarpeita kunnioittaen. (Ke-

hitysvamma-alan neuvottelukunta 2010, 1–2.) 

 

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan mukaan asuntojen tulee täyttää yleiset 

asuntojen tunnuspiirteet. Henkilökohtaiset asuintilat ovat enemmän kuin huone ja ne pitävät 

sisällään mm. seuraavat elementit: oma eteinen, keittiö tai keittonurkkaus, kylpyhuone, ma-

kuutila, henkilökohtaista säilytystilaa, oma postilaatikko tai -luukku ja oma nimi ovessa. Tule-

vat asukkaat olisi hyvä tietää jo suunnitteluvaiheessa. Asuntojen tulee sijaita keskeisellä pai-

kalla, jolloin varmistetaan eri palvelujen, harrastusten ja työpaikkojen saavutettavuus. (Kehi-

tysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 2010, 3–4.) 

 

Uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja ja madaltaa 

tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluja peruspalveluiden yhteydessä. Jos 

henkilöllä on muun lain nojalla oikeus sosiaalihuollon saamiseen, tulevat sovellettaviksi ne 

säännökset, jotka toteuttavat parhaiten asiakkaan etua. Säännösten mukaan sosiaalihuolto-
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lakia ei saa soveltaa siten, että se johtaisi asiakkaan edun kannalta huonompaan lopputulok-

seen kuin erityislainsäännön soveltaminen. Uusi sosiaalihuoltolaki turvaa entistä lakia pa-

remmin niiden asiakkaiden palvelujen saamisen, jotka eivät ole oikeutettuja palvelujen saa-

miseen vammaispalvelulainsäädännön nojalla. Palvelutarpeen arvioinnista säädetään uu-

dessa sosiaalihuoltolaissa (SHL 36 §). Arvioinnilla on haluttu korostaa asiakaslähtöistä pal-

velutarpeen selvitystä. Vammaispalvelujen osalta palvelutarpeen selvittämisestä säädetään 

lisäksi vammaispalvelulaissa. 

 

Sosiaalihuoltolaki sisältää useita säännöksiä, joilla pyritään varmistamaan, että haavoittu-

vassa asemassa olevat asiakkaat saavat riittävästi tukea, jotta heille saataisiin annettua hei-

dän tarvitsemansa palvelut. Sosiaalihuoltolain mukaista erityistä koskevia säännöksien so-

veltamista tulee arvioida mm. siinä vaiheessa, kun asiakkaalle tehdään palvelutarpeen ar- 

viointi. Näitä säännöksiä ei tarvitse soveltaa, jos tarvittavien palvelujen saamisen arviointi on 

turvattu erityislainsäädännössä. Esimerkiksi kehitysvammaisten henkilöiden palvelujen saa-

minen turvataan pääsääntöisesti kehitysvammalaissa moniammatillisesti tehtävän erityis-

huolto-ohjelman kautta. Erityishuolto-ohjelmat on edelleen laadittava siten kuin kehitysvam-

maisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) säädetään. Vaikeavammaisuus ei 

myöskään sellaisenaan ole peruste soveltaa sosiaalihuoltolain mukaista erityistä tukea, sillä 

vaikeavammaisuus ei välttämättä aiheuta sitä, että henkilön olisi vaikea hakea ja saada pal-

veluja.  

 

Päivitys 11.9.2018: 

Uudistuva lainsäädännön kokonaisuus muodostuu vammaispalveluista, asiakas- ja potilas-

laista (IMO), asiakasmaksulainsäädännöstä sekä työelämäosallisuuslainsäädännöstä  

(TEOS). 

 

Uudessa vammaispalvelulaissa, joka tulee voimaan 1.1.2021, yhdistyvät nykyiset vammais-

palvelulaki ja kehitysvammalaki. Uuden lain tarkoituksena on 

 

1. toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskun-

nassa, 

2. ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden toteu-

tumista yhteiskunnassa, 

3. edistää vammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutu-

mista; sekä  

4. turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät 

palvelut→ suhde PL 19 §1 ja 3 mom. 
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Asiakas- ja potilaslakiin (IMO) tulee sisältymään/siirtymään kehitysvammalain 42 §:n sää-

dökset rajoitustoimenpiteistä. 

 

3. Satakunta  
 

Satakunta alueena käsittää 19 → 17 kuntaa, jotka muodostavat 3 seutukuntaa: Pohjois-

Satakunnan seutukunta, Porin seutukunta ja Rauman seutukunta. 

Pohjois-Satakunnan seutukuntaan kuuluvat Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Kankaanpää ja 

Siikainen. Alueen väkimäärä on noin 24 000. Maaseutumaisen seutukunnan keskus on Kan-

kaanpään kaupunki. Kankaanpää palvelee laajahkoa seutua ja kaupungissa on pientä ja 

keskisuurta teollista tuotantoa. Pohjois-Satakunnan tärkeimmät tuotannon alat ovat tekstiili- 

ja nahkateollisuus, puutuotteiden valmistus ja kasvihuoneviljely. 

Porin seutukuntaan kuuluvat Merikarvia, Pori, Pomarkku, Ulvila, Nakkila, Huittinen, Harja-

valta, Kokemäki ja Luvia. Alue muodostaa maakunnan ydinalueen ja se on väestöpohjaltaan 

suurin maakunnan seutukunnista. Porin seutu on Suomen seitsemänneksi suurin noin 

138 000 asukkaan työssäkäynti- ja talousalue. Porin seutukunta tunnetaan myös nimellä 

Karhukunnat. 

Rauman seutukuntaan kuuluvat Rauma, Eura, Eurajoki (sis. Luvian), Köyliö (kuuluu Säky-

lään 1.1.2016 alkaen) ja Säkylä. Vuoden 2016 alusta Köyliö ja Säkylä yhdistyvät yhdeksi 

kunnaksi. Alueen väkimäärä on noin 66 000. Seutu on vaurasta, teollista ja merellistä Länsi-

Suomea. Seudun elinkeinorakenne on teollisuusvaltainen. 

Satakunta on noin 227 000 asukkaallaan Suomen 19:sta maakunnasta 7:ksi väkirikkain. Sa-

takunta on hieman alle 8 000 maa-alaneliökilometrillään keskimittaisin maakunta. Asukkaita  

neliökilometriä kohden on 29, koko maan keskiarvon ollessa 16. 

 

Satakunnan seutukunnista on muodostunut tai muotoutumassa yhteensä 5 yhteistoiminta-

aluetta ja 20 kuntaa. 1.1.2013 alueet ovat 

 

1. Porin seutu / yhteistoiminta-alue: Merikarvia, Pori ja Ulvila.  

2. Rauma 

3. Pyhäjärviseutu: Eura, Säkylä 

4. Keski-Satakunta: Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Kiikoinen, Kokemäki ja Nakkila. Kii-

koinen siirtyi 1.1.2013 Pirkanmaalle. 

5. Pohjois-Satakunta: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Lavia, Pomarkku ja 

Siikainen 
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Päivitys 15.9.2015: 

Vuoden 2015 alusta Lavia on liitetty Poriin. Vuoden 2016 alusta Köyliö ja Säkylä muodosta-

vat yhden kunnan. Vuoden 2017 alusta suunnitelmissa on Luvian ja Eurajoen yhdistyminen. 

Vuoden 2016 alusta Satakunta muodostuu 18:stä kunnasta. 

 

Päivitys 11.9.2018 

Satakunta alueena käsittää 17 kuntaa.  

Porin seutukunnassa Luvia kuuluu Eurajokeen 1.1.2017 alkaen. Rauman seutukunnassa 

Eurajoki sisältää Luvian. Köyliö ja Säkylä yhdistyivät yhdeksi kunnaksi (Säkylä) 1.1.2016 

alkaen. 
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Väestön ikärakenne 
 

Valtakunnallisen trendin mukaan vanhusten määrä on kasvussa ja nuorten määrä laskussa. 

Tämä suuntaus on havaittavissa myös Satakunnan pitkän aikavälin ikärakenteen muutokses-

ta. Koko maan ikärakenteeseen verrattuna Satakunnassa on vanhuksia suhteellisesti 

enemmän. Lasten ja työikäisten osuudet ovat myös koko maan keskiarvoa pienempiä. 

 

Satakunnan seutukunnista ikärakenteet ovat melko samankaltaiset Porin ja Rauman seuduil-

la. Raumalla väestö on hieman nuorempaa. Samalla ne määräävät myös koko maakunnan 

ikärakenteen. Suurin ero on havaittavissa Pohjois-Satakunnan ikärakenteessa, sillä vanhus-

ten osuus väestöstä on huomattavan suuri. 

 

0–14 -vuotiaat 15,2 %, 15–64 -vuotiaat 62,9 %, yli 65-vuotiaat. 21,8 %. Lasten, nuorten ja 

työikäisten osuus on noin 80 % ja eläkeläisten/ikääntyneiden osuus noin 20 %. Satakunnas-

sa vanhusten osuus on kasvanut selvästi vuosien 1993 ja 2011 välillä. Työikäisten osuus on 

laskenut hieman (3,5 %). Vanhusten osuus on noussut selvästi (6,3 %) vuodesta 1993. Alle 

14-vuotiaiden osuus on laskenut (2,9 %) tarkasteluajanjaksolla 1993–2011. 

 

Tilastokeskuksen vuonna 2012 laatiman väestöennusteen mukaan väkiluku tulee vähene-

mään Satakunnassa 2,3 % vuoteen 2030 mennessä ja noin 3,5 % vuoteen 2040 mennessä. 

Saman ennusteen mukaan koko maan väkiluku tulee nousemaan ennustusjakson aikana 

vastaavasti 8,3 % ja 10,8 %. 

Kehitysvammaisia henkilöitä Satakunnassa on noin 1600 henkilöä. 

 

Päivitys 11.9.2018 

Kuvio ikärakenne ja taloudet. 
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Satakunnan sairaanhoitopiiri 
 
Satakunnan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kaikki Satakunnan kunnat paitsi Kiikoinen, joka 

1.1.2013 liittyi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. 

Päivitys 11.9.2018 

Satakunnan sairaanhoitopiirin toimipaikat ovat ennallaan muuttuneista kuntarajoista 

huolimatta. 
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4. Alueellisen suunnitelman päivittäminen prosessina 

 
Heräte alueellisen suunnitelman päivittämiseksi vuosille 2012–2020 perustuu edellä esitet-

tyihin velvoitteisiin. Syksyn 2012 aikana tehtiin asumistarvekartoitukset sekä laitoshoidon että 

avohuollon asumispalvelujen osalta. Arviot tehtiin virkamiesarvioina. Laitoshoidossa arvion 

tekivät asumispalvelujen palvelupäällikkö yhdessä palvelukotien esimiesten ja henkilöstön 

kanssa. Avohuollon asumistarvekartoitus laadittiin asiantuntijapalvelujen sosiaalityöntekijän 

johdolla yhdessä kuntien vammaispalveluista vastaavien sosiaalityöntekijöiden ja Satakun-

nan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toimialueen sosiaalityöntekijöiden kanssa kunta-

/aluejakoon perustuen. Asumistarvekartoitusten tulokset on esitetty kappaleessa 5. 

 

Kuntien sosiaalijohdon ja kehitysvammahuollon edustajat, SAMDYN, Satakunnan Kehitys-

vammaisten Tukipiirin, Erityishuoltoneuvoston ja kehitysvammaisten edustajat sekä Sata-

kunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toimialueen sosiaalityöntekijät ja palvelupäälliköt 

kutsuttiin koolle 30.10.2012. Kokouksessa informoitiin asiasta, orientoiduttiin tehtävään ja 

perustettiin alueellisen suunnitelman työryhmä entisen ohjausryhmän tilalle. Tilaisuuden 

30.10.2012 kutsu ja muistio liitteinä 4–5.  

 

Työryhmän jäsenet ovat: 

Pirjo Ramstadius, johtava ohjaaja (Porin YTA-alue), (vaihto) vs. johtava sosiaalityöntekijä 

Leena Marin 

Tarja Mäkelä, sosiaalityöntekijä (PoSa) 

Tiina Ketonen, erityispalvelupäällikkö (Keski-Satakunta) 

Katriina Uusitalo-Perkola, sosiaalipalvelupäällikkö (Pyhäjärviseutu) 

Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö (Rauma) 

Maritta Tuominen, omaisten edustaja (Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry) 

Tero Kujansuu, asukasedustaja (Erityishuoltoneuvosto) Sami Virta, asukasedustaja 

Minna Heinonen, sosiaalityöntekijä, Satakunnan sairaanhoitopiiri (SATSHP), (vaihto) palve-

lusuunnittelija Riikka Säntti 

Riitta Niemi, sosiaalityöntekijä, 1.1.2013 alkaen palvelupäällikkö, SATSHP (–30.10.2014) 

Nina Jerkov, palveluesimies (alkaen 1.11.2014), (vaihto) palveluesimies Riitta Niemi 

12.9.2016 

Jouni Helén, palvelupäällikkö, SATSHP (–30.10.2013) 

Katja Alamäki, palvelupäällikkö, SATSHP (alkaen 1.1.2014) 

Tuula Saarinen, palvelupäällikkö, SATSHP 

Katja Heikkilä, palvelusuunnittelija, SATSHP 

Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, SATSHP, pj. 
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Päätettiin, että työryhmä jatkaa alueellisen suunnitelman seurantaryhmänä kokoontuen 1–2 

kertaa vuodessa. Kokouksessa valittiin alueelliset vastuuhenkilöt tietojen keräämiseksi ja 

koordinoimiseksi sekä ohjeistettiin alueellisten toimenpiteiden esityksen valmistelemisessa.  

 

Keski-Satakunta, Pohjois-Satakunta, Pyhäjärviseutu ja Rauma vastasivat toimeksiantoon. 

Porin yhteistoiminta-alue ei antanut vastausta. Alueelliset toimenpide-esitykset on raportoitu 

kappaleissa 7 ja 8. 

Syksyllä 2015 päivitetyt alueelliset raportit kattavat koko Satakunnan. Raportit kappaleissa 7 

ja 8. 

 

Päivitys 11.9.2018   

Kuntien/alueiden päivitetyt toimenpide-esitykset kappaleissa 7 ja 8. 

 

Alueellinen työryhmä kokoontui 4.12.2012. Kutsu ja muistio liitteinä 6–7. 

 

Perusterveydenhuollon johtavat lääkärit ja ylilääkärit kutsuttiin tapaamiseen 10.12.2012. Ta-

paamisessa informoitiin alueellisesta suunnitelmasta ja sen päivittämisestä sekä kartoitettiin 

perusterveydenhuollon palveluja ja tarpeita kehitysvammaisten henkilöiden avohuollon ter-

veyspalvelujen suhteen.  

 

Keskeisinä asioina tapaamisessa nousivat tarvittavien vastaanottojen järjestäminen erityis-

osaamiskeskuksen moniammatillisilla- tai yksilövastaanotoilla, perusterveydenhuollon mah-

dollisuus konsultoida sosiaalipalvelujen lääkäreitä ja sosiaalipalveluissa toteutettavat vuosi-

kontrollit. Ajoittaisia ongelmia terveyskeskuslääkäreille tuottavat oudot lääkkeet, lääkemuu-

tokset, haastavasti käyttäytyvät potilaat sekä potilaan kommunikaatio-ongelmat. Sairaanhoi-

topiirin toivottiin järjestävän koulutusta mm. kehitysvammaisuudesta, lääkkeiden yhteensopi-

vuudesta, lääkepitoisuuksien seurantatarpeesta ja tiheydestä. Keskusteltiin myös jalkautuvis-

ta erityispalveluista ja yhteisvastaanotoista eri puolilla Satakuntaa. Perusterveydenhuoltoa 

pyydettiin nimeämään jäsen myös alueellisen suunnitelman työryhmään. Henkilö jäi vielä 

nimeämättä. Tilaisuuden kutsu ja muistio liitteinä 8–9. 

 

Alueellisen suunnitelman työryhmä kokoontui vielä 11.1.2013, jolloin käytiin läpi alueellisen 

suunnitelman luonnosta ja yhteisiä kehittämislinjauksia sekä kuultiin kommentit ja muutostar-

peet, muistio liitteenä 10.  
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Alueellinen suunnitelma lähettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin johtoryhmän kokoukseen 

21.1.2013. Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa se oli 28.1.2013.  

 

Vuosina 2013–2015 alueellisen suunnitelman seurantaryhmä on kokoontunut 3 kertaa. Muis-

tiot liitteinä 12, 13 ja 17. 

 

Päivitys 11.9.2018 

Keväällä 2016 tehtiin asumistarvekartoituksen päivitys. 

Alueellinen seurantaryhmä kokoontui 11.9.2018. Muistio liitteenä 19. 

 

Alueellisen suunnitelman päivitys lähetetään tiedoksi sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin 

johtoryhmän että yhtymähallituksen lokakuun kokouksiin. 

 

Päivitys 11.9.2018 

Päivitetty alueellinen suunnitelma lähetetään kuntien vammaispalveluista vastaaville ja/tai 

seurantaryhmän jäsenille. 

Alueellisen suunnitelman päivitys lähetetään tiedoksi myös SHP:n yhtymähallituksen mar-

raskuun kokoukseen. 

 

5. Asumistarvekartoitukset 
 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa tehtiin syksyn 2009 aikana asumistarvekar-

toitus, joka päivitettiin syksyn 2012 aikana sekä laitoshoidon että avohuollon asumispalvelu-

jen osalta. 

 

Syksyn 2012 aikana kuvattiin Antinkartanon kuntoutuskeskuksen palvelukotien asukasprofiili 

ja arvioitiin pitkäaikaisesti laitoksessa asuvien henkilöiden asumistarve aikamääreellä. Sa-

manaikaisesti päivitettiin lapsuudenkodeissaan tai lähiomaistensa luona asuvien kehitys-

vammaisten henkilöiden asumistarve aikamääreineen. 

 

Päivitys edellä mainittujen osalta on tehty syksyllä 2015. Laitoksessa asuvien muutot ovat 

sujuneet suunniteltua paremmin v. 2015 loppuun asti. Laitosasujien asumistarvekartoitukset 

on päivitetty 08/15 ja puolen vuoden sisällä muuttajia arvioidaan olevan laitoksesta 18. Vuo-

den 2020 loppuun mennessä jäljellä olevat 17 asukasta siirtyvät tarkoituksenmukaisiin asu-

misyksiköihin sekä myös kuolemantapauksia uskotaan olevan kroonisten sairauksien vuoksi. 
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Päivitys 11.9.2018 

Keväällä 2016 tehdyn asumistarvekartoituksen mukaan 386 satakuntalaista kehitysvammais-

ta henkilöä tarvitsee asumiseensa ratkaisun 1–5 vuoden aikajanalla.  

 

5.1. Pitkäaikaisen laitoshoidon asukasprofiili 
 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen laitoshoidossa on 7.11.2012 asukastilaston 

mukaan 78 kehitysvammaista henkilöä. 

Asumiskartoituksen mukaan tällä hetkellä 7 kehitysvammaista henkilöä odottaa sopivaa 

asumisratkaisua laitoshoidon ulkopuolelta. 

2–5 vuoden sisällä on 13 henkilöllä mahdollisuus muuttaa laitoksesta asumispalveluihin. 

Porin yksikkö valmistuu 2014, jolloin laitoksesta muuttaa 15 pitkäaikaisasujaa kyseiseen yk-

sikköön. 

Suunnitteilla on myös haasteellisesti käyttäytyvien asiakkaiden 5-paikkainen yksikkö (valmis-

tuminen mahdollisesti 2015). Kyseinen yksikkö tarjoaa asumispalvelua haasteellisesti käyt-

täytyville (mm autistiset henkilöt) pitkäaikaisasujille. 

Laitoksessa asuu 40 pitkäaikaista vaikeavammaista henkilöä. Heidän hoito- ja huolenpitonsa 

edellyttää erittäin vaativaa ja hyvin resursoitua asumista. Osittain hoidon tarve on verratta-

vissa sairaalahoitoon. Lisäksi osa pitkäaikaisasujista on hyvin iäkkäitä. 

Osa laitosasukkaista on myös käytökseltään hyvin haasteellisia ja asuinympäristön tulee olla 

erittäin strukturoitu. Tämä asettaa erilaisia haasteita asumisessa ja asumisympäristössä. 

Kokonaistilanteen huomioon ottaen juuri vaikeasti sekä haasteellisesti käyttäytyvien kehitys-

vammaisten kohdalla laitosalueella sijaitsevat erityispalvelut voivat tarjota moniammatillista 

osaamista ja palveluita (mm lääkäri-, psykologi-, fysioterapiapalvelut sekä monipuolista päi-

vätoimintaa). 

 

Päivitys 1.9.2015  

Laitoksessa asuu nyt 35 henkilöä, joista 18 tulee muuttamaan maaliskuuhun 2017 mennessä 

asumispalveluihin. Laitosasumisen hajautus etenee suunnitellusti, mutta odottaen raskaasti 

resursoituja asumisratkaisujen etenemistä. Laitosasumisen purku vaatii asumisratkaisuja, 

jossa huomioidaan tila-, henkilöstö- ja osaamisen resurssit. Tilaresurssin suhteen tulee huo-

mioida asukkaan itsemääräämisoikeutta tukevat asumisratkaisut. 

 

Päivitys 11.9.2018  

Kappaleessa 7.4 käydään läpi laitosasukkaiden tilanne. Laitosasumisen hajauttamista han-

kaloittaa vaihtoehtoisten raskaasti resursoitujen asumisratkaisujen puutteellisuus sekä avo-
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huollon rajatut lääkäriresurssit esim. paljon sairaanhoidollista apua tarvitsevien henkilöiden 

kohdalla. 

 

Asumistarvekartoituksen mukaan laitosasujien kohdalla inhimillisyyteen sekä ikääntymiseen 

vedoten 5 henkilön kohdalla ei ole aktiivista muuttosuunnitelmaa. Laitoksessa asuvien asu-

mistarvekartoituksessa painottuu erityisen vahva hoidollisuus (2 hoitajaa) tai erityisen vahva 

ohjauksellisuus (strukturoitu/vahva autismiohjaus tai nepsy-valmennus). Laitosasumisessa 

03/16 jälkeen olevat asukkaat vaativat toistaiseksi keskitettyjä tukipalveluita mm. lääkäri- ja 

fysioterapia- sekä muut erityisasiantuntijapalvelut. Lisäksi heidän kohdallaan turvasuunnitel-

mien keventyminen vaatii asumisratkaisuilta paljon. 

 

Päivitys 11.9.2018 

Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa on 4 henkilöä, jotka ikääntymiseen ja inhimillisyyteen 

vedoten eivät siirry asumispalveluihin. 

 

5.2. Avohuollon asumistarvearviot 
 

Lokakuussa 2012 tehtiin satakuntalaisten kehitysvammaisten asumistarvearvio viranomai-

syhteistyönä alueen kuntien/kaupunkien sosiaalitoimien ja yhteistoiminta-alueiden edustajien 

sekä sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijöiden kanssa. Arvion pohjana oli 

viranomaisten senhetkinen käytettävissä oleva asiakastyön pohjalta syntynyt tieto asiakkais-

ta ja asiakkaiden asumispalvelutarpeista. Lokakuussa 2012 asumistarvearvion piirissä oli 

1500 kehitysvammaista. Satakunnassa on arvioitu olevan noin 1600 kehitysvammaista. Osa 

kehitysvammaisista asuu lapsuudenkodeissaan, osa muiden läheisten tai sukulaisten kanssa 

ja osa on jo erilaisten asumispalvelujen piirissä tai itsenäisesti asuvia. Arvioimattomia henki-

löitä asumistarpeiden osalta aineistossa on 270, jotka ovat pääosin lapsia tai henkilöitä, jois-

ta ei ole ollut riittävästi tietoa. Asumistarvearvioissa ei ole mukana Punkalaidun eikä Sasta-

mala. Asumistarvearvion ajantasaisuutta arvioidaan ja täsmennetään jatkossa asiakas- ja 

kuntayhteistyössä asiakkaiden muuttuvien tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

 

Lokakuussa 2012 Satakunnassa arvioitiin erilaisten asumispalvelujen tarpeessa olevan 1–5 

vuoden kuluessa yhteensä 208 henkilöä. Vuonna 2009 tehtiin vastaava asumispalvelutar-

vearvio, jolloin asumispalvelujen tarve aikajanalla 1–5 vuotta arvioitiin olevan 184 kehitys-

vammaisella henkilöllä. Näistä asumispalvelujen tarve Satakunnassa painottuu lokakuun 

2012 arvion mukaan vahvasti tuettuun (yövalvottuun) asumiseen 122 henkilön kohdalla (vas-

taava arvio vuonna 2009 oli 93 henkilön kohdalla). Lokakuun 2012 arviossa vahvasti tuetun 
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asumispalvelun tarvetta arvioitiin olevan heti - alle 1 vuoden kuluessa yhteensä 30 henkilöllä 

(vastaava arvio vuonna 2009 oli 7 henkilöllä). Yli 5 vuoden kuluttua pidemmällä aikavälillä 

asumispalvelutarpeita arvioitiin kehitysvammaisten vahvasti tuettuun asumiseen Satakun-

nassa olevan tulossa 148 henkilön kohdalla, kun vastaava arvio vuonna 2009 oli 168 henki-

lön osalta. Kevyemmin tuetun asumisen osalta asumispalveluntarpeen on arvioitu 1–5 vuo-

den sisällä lisääntyvän. Arvioitu tarve on 59 henkilöllä (vuonna 2009 arvio oli 38). 

 

Päivitys 11.9.2018 

Alkuvuodesta 2016 tehtiin satakuntalaisten kehitysvammaisten asumistarvearvio viranomai-

syhteistyönä alueen kuntien/kaupunkien sosiaalitoimien ja yhteistoiminta-alueiden edustajien 

sekä sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijöiden kanssa. Edellinen arvio oli 

tehty lokakuussa 2012 ja vuonna 2009. Arvion pohjana oli viranomaisten senhetkinen käytet-

tävissä oleva asiakastyön pohjalta syntynyt tieto asiakkaista ja asiakkaiden asumispalvelu-

tarpeista. Vuonna 2016 asumistarvearvion piirissä oli 1338 kehitysvammaista, kun vuonna 

2012 arvion piirissä oli vielä 1500 henkilöä. Satakunnassa on arvioitu olevan noin 1600 kehi-

tysvammaista. Osa kehitysvammaisista asuu lapsuudenkodeissaan, osa muiden läheisten tai 

sukulaisten kanssa ja osa on jo erilaisten asumispalvelujen piirissä tai itsenäisesti asuvia. 

Arvioimattomia henkilöitä asumistarpeiden osalta aineistossa on 156, jotka ovat pääosin lap-

sia tai henkilöitä, joista ei ole ollut riittävästi tietoa. Asumistarvearvioissa ei ole mukana Pun-

kalaidun eikä Sastamala. Asumistarvearvion ajantasaisuutta arvioidaan ja täsmennetään 

jatkossa asiakas- ja kuntayhteistyössä asiakkaiden muuttuvien tarpeiden ja toiveiden mu-

kaan. 

 

Alkuvuodesta 2016 Satakunnassa arvioitiin erilaisten asumispalvelujen tarpeessa olevan 1–5 

vuoden kuluessa yhteensä 196 henkilöä, kun lokakuussa 2012 oli 208 henkilöä ja vuonna 

2009 asumispalvelujen tarve aikajanalla 1–5 vuotta arvioitiin olevan 184 kehitysvammaisella 

henkilöllä. Näistä asumispalvelujen tarve Satakunnassa painottuu vuoden 2016 selvityksen 

mukaan edelleen vahvasti tuettuun (yövalvottuun) asumiseen, kuten vuoden 2012 arviossa-

kin. Vuoden 2016 arvion 1–5 vuoden sisällä autettua asumista koko Satakunnassa tarvitsee 

noin 100 henkilöä. (Vuonna 2012 arvio oli 122 henkilöä ja vuonna 2009 se oli 93 henkilöä). 

Vuoden 2016 arviossa vahvasti tuetun asumispalvelun tarvetta arvioitiin olevan heti - alle 1 

vuoden kuluessa 4 henkilöllä. (Vuoden 2012 arvio oli yhteensä 30 henkilöllä ja vuoden 2009 

vastaava arvio oli 7 henkilöllä). Yli 5 vuoden kuluttua, pidemmällä aikavälillä asumispalvelu-

tarpeita arvioitiin kehitysvammaisten vahvasti tuettuun asumiseen Satakunnassa olevan tu-

lossa 93 henkilöä, kun vastaavat luvut vuonna 2012 oli 148 henkilöä ja vuonna 2009 168 

henkilöä). Kevyemmin tuetun asumisen osalta asumispalveluntarpeen on arvioitu 1–5 vuo-



  18 

den sisällä olevan lähes samaa luokkaa kuin vuonna 2012 nyt 53 henkilö (v. 2012 59 henki-

löllä ja vuonna 2009 arvio oli 38). 

 

Päivitys 1.9.2015: 

Avohuollon asumistarvearviointi toteutetaan syksyn 2015 aikana kuntiin suunnattavalla 

webropol-kyselyllä. Samassa yhteydessä kysytään laaja-alaisesti muitakin kuntien palvelu-

tarpeita sekä kehittämisehdotuksia. Asumistarpeet on kartoitettu aiemmin vuosina 2009 ja 

2012. Seuraavat asumistarpeet perustuvat vuoden 2012 kartoitukseen. 

 

Päivitys 11.9.2018 

Asumistarpeet on kartoitettu aiemmin vuosina 2009, 2012 ja 2016. Seuraavat asumistarpeet 

perustuvat vuoden 2016 kartoitukseen. 

 

Yhteistoiminta-alueittain arvioidut asumistarpeet jakaantuivat seuraavasti: 

Porin seudulla (Pori, Luvia, Merikarvia, Noormarkku, Pomarkku, Ulvila) lokakuussa 2012 

asumispalvelujen tarve kehitysvammaisilla henkilöillä aikajanalla 1–5 vuotta arvioitiin olevan 

75 henkilöllä, painottuen vuoden 2009 arvioon verrattuna yli puolet lisääntyneenä tarpeena 

asumismuotoon, jossa on yövalvonta, sekä tuettuun asumismuotoon lähes ennallaan. Vuo-

den 2012 arviossa vahvasti tuetun (ympärivuorokautisen) asumispalvelun tarve on arvioitu 

olevan 49 henkilöllä, kun vastaava luku vuoden 2009 arviossa oli 22. 

Vuoden 2012 arviossa Porissa/yhteistoiminta-alueella määrittelemättömällä aikajanalla heti 

à yli 5 vuotta erilaisten asumispalvelujen tarvetta on arvioitu olevan 172 henkilöllä, vastaava 

arvio oli vuonna 2009 yhteensä 198 henkilöllä. 

 

Päivitys 11.9.2018 

Porin seudulla (Pori, Merikarvia, Ulvila) alkuvuodesta 2016 tehdyssä selvityksessä asumis-

palvelujen tarpeen arvioitiin olevan yhteensä 140 henkilöllä. 1–5 vuoden sisällä asunnon 

tarvitsisi arviolta 72 henkilöä ja lisäksi yli 5 vuoden sisällä vielä 68 henkilöä. Näistä autetun 

asumisen tarpeen arvioitiin edelleen olevan suurinta. 1–5 vuoden sisällä tai yli 5 vuoden 

päästä yhteensä 69 henkilöllä. Ohjattua asumista arvoitiin Porin seudulla tarvitsevan 1–5 v 

sisällä 22 henkilöä ja yli 5 vuoden kuluttua 29 henkilöä. Tuetun asumisen tarpeeksi arvioitiin 

1–5 vuoden sisällä 13 henkilöllä ja yli 5 vuoden kuluttua 7 henkilöllä.  

 

Keski-Satakunnassa (Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Eurajoki, Huittinen, Kiikoinen) vuoden 

2012 arviossa erilaisten asumispalvelujen tarve aikajanalla 1–5 vuotta on 50 henkilöllä 

(vuonna 2009 vastaava luku oli 59 henkilöllä), joista vahvasti tuetun asumisen (yövalvonnan) 
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tarve on arvioitu olevan 28 asumispalveluja tarvitsevalla henkilöllä (vuonna 2009 vastaava 

luku oli 37 henkilöllä). 

Määrittelemättömällä aikajanalla heti à yli 5 vuotta erilaisten asumispalvelujen tarvetta on 

101 henkilöllä (vuonna 2009 vastaava luku oli 108 henkilöllä).  

Vuonna 2009 arvioitiin 3 asiakkaan tarvitsevan ympärivuorokautista asumispalvelua heti - 

alle vuoden kuluessa, lokakuussa 2012 tarve oli 16 henkilöllä.  

Alueelle on valmistumassa aivan lähiaikoina uusi sosiaalipalvelujen asumisyksikkö. 

 

Päivitys 11.9.2018 

Keski-Satakunnassa (Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, Nakkila) vuonna 2016 

arvioitiin erilaisten asumispalvelujen tarpeessa olevan yhteensä 77 henkilöä. Keski-

Satakunnan kunnissa ohjatun asumisen tarve arvioitiin olevan 1–5 vuoden sisällä 8 henkilöllä 

ja yli 5 vuoden kuluttua arviolta 3 henkilöllä. Autetun asumisen vastaavat luvut olivat 1–5 

vuotta 36 henkilöä ja yli 5 vuoden kuluttua 17 henkilöä. Tuettua asumista arvioitiin tarvitse-

van 1–5 vuoden sisällä 9 henkilöä ja yli 5 vuoden kuluttua 4 henkilöä.  

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin Sosiaalipalvelujen asumisyksikkö Huovi aloitti alueella toimin-

tansa alkuvuodesta 2017. Huovissa on kaksi 4-hengen solua sekä 7 rivitaloasuntoa.  

 

Pyhäjärviseudulla (Eura, Köyliö, Säkylä) erilaisten asumispalvelujen tarve on kehitysvam-

maisilla henkilöillä aikajanalla 1–5 vuotta 33 henkilöllä (vuonna 2009 arvio yhteensä 32 hen-

kilöllä). Määrittelemättömällä aikajanalla heti à yli 5 vuotta asumistarve on 70 henkilöllä 

(vuonna 2009 arvio 56 henkilöllä). 

 

Päivitys 11.9.2018 

Pyhäjärviseudulla (Eura, Köyliö, Säkylä) vuonna 2016 tehdyn arvion mukaan on yhteensä 66 

henkilöä asunnon tarpeessa. Heistä autettua asumista tarvitsi 1–5 vuoden sisällä arviolta 29 

henkilöä ja 18 henkilöä yli 5 vuoden kuluttua.  Pyhäjärviseudulla ohjatun asumisen tarve se-

kä 1-5 vuoden sisällä, että yli 5 vuoden kuluttua on 6 henkilöä molemmissa aikajaksoissa. 

Tuettua asumista arvioitiin tarvitsevan 13 henkilöä 1–5 vuoden sisällä.  

Erilaisten asumispalvelujen tarve vuonna 2012 oli kehitysvammaisilla henkilöillä aikajanalla 

1–5 vuotta 33 henkilöllä (vuonna 2009 arvio yhteensä 32 henkilöllä).  

 

PoSa:n eli Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos ky:n alueella (Honkajoki, Kankaan-

pää, Karvia, Siikainen, Jämijärvi + lisäksi Lavia tässä mukana kuten vuoden 2009 arviossa) 

erilaisten asumispalvelujen tarve kehitysvammaisilla henkilöillä aikajanalla 1–5 vuotta on 34 

henkilöllä (vuonna 2009 vastaava arvio on 25 henkilöllä). Määrittelemättömällä aikajanalla 
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heti à yli 5 vuotta asumispalvelujen tarve on 79 henkilöllä (vuonna 2009 arvio oli 81 henkilöl-

lä).  

 

Päivitys 11.9.2018 

PoSa:n eli Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos ky:n alueella (Honkajoki, Kankaanpää, 

Karvia, Pomarkku, Siikainen, Jämijärvi) Lavia siirrettiin v. 2016 kartoituksessa Porin aluee-

seen, kun se vielä v. 2009 oli mukana PoSan alueessa ja Pomarkku siirtyi PoSan alueeseen, 

kun se vuonna 2012 oli vielä Porin alueessa. 

Vuonna 2016 tehdyn arvion mukaan asunnon tarpeessa on yhteensä 52 henkilöä, joista 1–5 

vuoden sisällä asunnon tarvitsisi arviolta 32 henkilöä ja yli 5 vuoden kuluttua 20 henkilöä. 

Autettua asumista arvioitiin tarvittavan 1–5 vuoden sisällä 11 henkilölle ja yli 5 vuoden kulut-

tua 9 henkilölle. PoSan kunnissa ohjatun asumisen tarpeen arvioitiin olevan 1–5 vuoden si-

sällä 15 henkilöllä ja yli 5 vuoden kuluttua 6 henkilöllä. Tuettua asumista arvioitiin tarvitsevan 

1–5 vuoden sisällä 6 henkilöä ja yli 5 vuoden kuluttua 5 henkilöä. 

 

Raumalla erilaisten asumispalvelujen tarve on arvioitu aikajanalla 1–5 vuotta olevan yhteen-

sä 16 kehitysvammaisella henkilöllä, joista 11 henkilön on arvioitu tarvitsevan ympärivuoro-

kautista asumispalvelua. Määrittelemättömällä aikajanalla heti - yli 5 vuotta erilaisten asu-

mispalvelujen tarvetta on arvioitu olevan 70 henkilöllä, painottuen ympärivuorokautiseen 

asumispalveluun. Rauman luvut vuodelta 2009 eivät olleet edellisessä asumistarveyhteen-

vedossa mukana. 

Asumistarvearvioissa yleisesti näkyy luonnollisena muutoksena se, että yli 5 vuoden kuluttua 

arvioiduista asumispalvelutarpeista on osa siirtynyt 1–5 v ryhmään verrattuna vuonna 2009 

tehtyyn arvioon. Joillakin alueilla verrattuna vuoteen 2009 näkyy myös se, että alueella on 

vuoden 2009 jälkeen aloittanut toimintansa jokin uusi asumispalvelumuoto tai uusi asumisyk-

sikkö.  

 

Päivitys 11.9.2018 

Raumalla erilaisten asumispalvelujen tarve vuonna 2016 tehdyn arvion mukaan on yhteensä 

50 henkilöllä. Heistä autettua asumista arvioitiin tarvitseva 1–5 vuoden sisällä 6 henkilöä ja 

yli 5 vuoden kuluttua 23 henkilöä. Ohjattua asumista arvioitiin tarvitsevan 1–5 vuoden sisällä 

2 henkilöä ja yli 5 vuoden kuluttua 12 henkilöä. Tuetun asumisen vastaavat luvut olivat 1–5 

vuoden sisällä 2 henkilöä ja yli 5 vuoden kuluttua 5 henkilöä.  

 

Tässä arviossa mukana olevista henkilöistä jotkut, jotka on arvioitu 1–5 vuoden kuluessa 

asumispalvelujen tarvitsijoiden aikavälille, voivat mahdollisesti asua arvioitua pidempään 

lapsuudenkodeissaan tai muiden läheistensä luona, mikäli heille on tarjolla sopivia ja riittäviä 
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asiakaslähtöisiä palveluja. Toisaalta yllättävien elämänmuutosten myötä syntyy aina myös 

ennakoimattomia, nopeita asumispalvelutarpeita, joihin on reagoitava nopeasti. Tämä sata-

kuntalaisten kehitysvammaisten asumispalvelutarvearvio täsmentyy ja elää jatkuvasti yhteis-

työssä kehitysvammaisten asiakkaiden ja heidän läheistensä tarpeiden ja toiveiden pohjalta. 

 

Arviossa mukana olevista henkilöistä jotkut, jotka on arvioitu 1–5 vuoden kuluessa asumis-

palvelujen tarvitsijoiden aikavälille, voivat mahdollisesti asua arvioitua pidempään lapsuu-

denkodeissaan tai muiden läheistensä luona, mikäli heille on tarjolla sopivia ja riittäviä asia-

kaslähtöisiä palveluja. Toisaalta yllättävien elämänmuutosten myötä syntyy aina myös enna-

koimattomia, nopeita asumispalvelutarpeita, joihin on reagoitava nopeasti. Tämä satakunta-

laisten kehitysvammaisten asumispalvelutarvearvio täsmentyy ja elää jatkuvasti yhteistyössä 

kehitysvammaisten asiakkaiden ja heidän läheistensä tarpeiden ja toiveiden pohjalta. 

 

Päivitys 11.9.2018 

Asumistarvearvioissa näkyy edelleen suuri asumisen tarve tulevina vuosina. Asumistarve 

kartoituksessa on huomioitu ainoastaan kehitysvammaiset henkilöt. Erilaisiin asumispalvelui-

hin, varsinkin tuettuun asumiseen, ohjautuvat nykyisin kuitenkin hyvin vahvasti myös muutkin 

erityisen tuen tarpeessa olevat henkilöt, joilla ei ole kehitysvammaisuusdiagnoosia. Asunnon 

tarpeessa arvioitiin vuonna 2016 olevan noin 380 henkilöä. Asumisen tarve on laskenut koko 

Satakunnassa vuodesta 2012, jolloin asunnon tarpeessa arvioitiin olevan noin 430 henkilöä. 

 

Vuonna 2016 tehdyissä asumistarvekyselyssä ei ole arvioitu mahdolliseen perhehoitoon si-

joittuvien määrää. Satakunnassa 36 henkilöä asui vuonna 2016 perhehoidossa. Perhehoito 

on ollut istuvan hallituksen yhtenä kärkihankkeena ja sen on todettu olevan hyvä asumis-

muoto myös kehitysvammaisille ja muille erityisentuen tarpeessa oleville henkilöille.  

 

5.3. Muut palveluntuottajat 
 

Syksyllä 2010 yksityisiltä palveluntuottajilta pyydettiin tietoja siitä, miten kehitysvammaisten 

tulevat asumistarpeet ovat heillä otettu huomioon suunniteltaessa kehitysvammaisten laadu-

kasta asumista sekä ovatko he suunnitelleet toiminnan laajentamista, erikoistumista ym.  

Syksyllä 2012 kyselyjä lähetettiin 6 kpl. Ainostaan 3 palveluntuottajaa antoi vastauksen, jos-

sa heillä on mahdollisuus toiminnan laajentamiseen tarvittaessa.  
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6.THL:n Satakunnan kunnille tekemä seurantakysely - yhteenveto 
 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) teki syksyllä 2012 Satakunnan kunnille seurantaky-

selyn (liite 11). Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa kehitysvammaisten kuntalaisten asu-

misen ja palvelujen tilanteesta sekä kuntien kehittämissuunnitelmista. Kyselyyn vastasivat 

kaikki Satakunnan kunnat, osa yhteistoiminta-alueiden yhteisvastauksina kuten Porin YTA-

alue ja PoSa, jotka sisältävät useamman kunnan vastaukset. 

Yksittäisten kuntien vastauksia ei ole nähty mielekkääksi liittää käsillä olevaan raporttiin. Pai-

kallisella tasolla ne nähdään arvokkaina tietoina suunnitelman ja toimeenpano-ohjelman jat-

kotyöstämisessä ja -seurannassa. 

 

Päivitys 1.9.2015 

STM uusi kyselyn keväällä 2015. Satakunnasta ainoastaan 3 kuntaa vastasi tähän kyselyyn. 

Vastausprosentti on siinä määrin pieni, ettei näitä tuloksia ole hyödynnetty päivityksessä. 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut toteuttaa tämän vuoksi syksyn 2015 aikana 

kunnille suunnatun sähköisen kyselyn. Saadut vastaukset raportoidaan myöhemmin. 

 

Seuraavat THL-kyselyn vastauksien yhteenvedot perustuvat vuoden 2012 kyselyyn. 

 

Keskeiset havainnot kuntakyselyistä on esitetty yhteenvetona seuraavassa. 

Vammaisuuteen liittyvien palvelutarpeiden selvittelytyötä viimeisen 2 vuoden aikana on tehty 

vain Porissa, Raumalla, Sastamalassa ja Säkylässä. Selvityksen tehneistä kunnista Porissa, 

Raumalla ja Sastamalassa on suunnitelma kehitysvammaisten kuntalaisten asumisesta ole-

massa ja sen toteutus on käynnistynyt/käynnistymässä. Lisäksi Eurassa, Huittisissa, Koke-

mäellä ja Nakkilassa on suunnitelma kehitysvammaisten kuntalaisten asumisesta olemassa 

ja sen toteutus on käynnistynyt/käynnistymässä, vaikka edeltävää selvitystyötä ei ole tehty 

viimeisen kahden vuoden aikana. Suunnitelmaa ei ole lainkaan Eurajoella, Kiikoisissa, Köy- 

liössä ja Säkylässä (taulukko 1). 
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Taulukko 1. Vammaisuuteen liittyvien palvelujen selvittelytyö ja suunnitelmat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Selvittelytyötä tehneet kunnat olivat selvittelyä tehdessään kuulleet tavalla tai toisella asiak-

kaita. Lisäksi Huittinen, Kokemäki ja Nakkila ilmoittivat kuulevansa asukkaita suunnittelu-

työssä, vaikka alustavaa selvittelytyötä ei olekaan tehty. 

 

Suunnitelmien keskeisiä kehittämisen alueita kysyttäessä kunnat vastasivat laitoshuollon 

vähentäminen sekä asumistarvekartoituksen/asumispalvelujen kehittämisen, avohuol-

lon/päivätoiminnan kehittämisen, tuetun asumisen kehittämisen ja autismin kirjon asukkaiden 

tukemisen olevan keskeisiä kehittämisalueita (taulukko 2). 6 kuntaa (Eurajoki, Kiikoinen, Ko-

kemäki, Köyliö, PoSa, Sastamala ja Säkylä) eivät vastanneet tähän kohtaan lainkaan ja 1 

kunta (Sastamala) vastasi, että painopistealueita ei ole vielä määritelty. 

 

Taulukko 2. Keskeiset kehittämisen alueet 

Kunta Laitos-
hoidon 
vähentä-
minen 

Asumistarvekartoi-
tus/ 
asumispalvelujen 
kehittäminen 

Avohuollon/ 
päivätoiminto-
jen kehittämi-
nen 

Tuetun 
asumisen 
kehittämi-
nen 

Autismi 
asiakkai-
den tuke-
minen 

Eura X - - X - 
Eurajoki - - - - - 
Huittinen X - - - - 
Kiikoinen - - - - - 
Kokemäki - - - - - 
Köyliö - - - - - 
Nakkila X X - - - 
Pori - - X - - 
PoSa - - - -  
Rauma - X X - X 
Sastamala - - - - - 
Säkylä - - - - - 
 

Kunta Selvittelytyötä 
tehty 

Suunnitelma 
tehty/tekeillä 

Eura - X 
Eurajoki - - 
Huittinen - X 
Kiikoinen - - 
Kokemäki - X 
Köyliö - - 
Nakkila - X 
Pori X X 
POSA - - 
Rauma X X 
Sastamala X X 
Säkylä X - 



  24 

Vastaajakunnissa oli vammaispalveluja tai kehitysvammapalveluja saavia henkilöitä 27:stä 

aina 3 604:n (taulukko 3). Vammaispalveluja ja kehitysvammapalveluja saavista henkilöistä 

keskimäärin 36,5 %:lla oli diagnosoitu kehitysvamma tai erityishuoltopäätös vaihteluvälin 

ollessa Porin 12 %:sta aina Eurajoen 97 %:iin.  

 
Taulukko 3. Vammaispalveluja tai kehitysvammapalveluja saavat henkilöt 

 
Taulukossa 4 on esitetty kehitysvammaisten asiakkaiden asumismuoto. Vastaajien antamien 

lukujen perusteella 93 asiakasta oli sijoitettuna kehitysvammalaitokseen tai johonkin muuhun 

laitokseen, kuten vanhainkoti tai terveyskeskuksen vuodeosasto. Porin osalta vastauksissa 

todettiin, että vanhempiensa luona asuvien määrä ei ole ajan tasalla. Lisäksi kehitysvamma-

laitokseen sijoitettujen yhteislukumäärä ei täsmää alakategorioiden ”alle 18 v” ja ”18 v tai yli” 

lukumäärien kanssa. 

 

Laitossijoitusten pääasiallisina syinä olivat hoidollisesti vaativat asiakkaat, joiden hoidolliset 

haasteet liittyivät vaikeahoitoisuuteen, aggressiivisuuteen, vaikeaan kehitysvammaisuuteen 

tai psyykkisiin ongelmiin. Yksittäisissä tapauksissa asiakkaan rikostausta oli ilmoitettu laitos-

hoitoon sijoittamisen syyksi kuten myös pitkä laitoshistoria. Pitkään laitoshoidossa asuneiden 

asiakkaiden siirtämistä toisaalle ei pidetty tarkoituksenmukaisena. 
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Taulukko 4. Kehitysvammaisten asiakkaiden asumismuoto 

Kunta Asui van-
hempien 
luona 

Omaishoidon 
tuen piirissä 

Sijoitettuna 
kehitysvamma-
laitokseen 

Muu sijoitus 
(TA, tms.) 

Käytti perhe-
hoito palvelua 

Eura 50 19 10 2 3 
alle 18v      

18v ja yli      

Eurajoki 26 11 0 0 2 
alle 18v 18 8   2 

18v ja yli 8 3    

Huittinen 46 16 4 2 22 
alle 18v 19 6   10 

18v ja yli 27 10  2 12 

Kiikoinen 4 1 0 0 3 
alle 18v 3     

18v ja yli 1 1   3 

Kokemäki 24 7 7 1 1 
alle 18v 10 4    

18v ja yli 14 3 7 1 1 

Köyliö 3 3 1 0 1 
alle 18v 1 1    

18v ja yli 2 2 1  1 

Nakkila 12 1 2 0 2 
alle 18v      

18v ja yli      

Pori ? 150 35 (?)  12 
alle 18v   1   

18v ja yli   29  12 

PoSa 58 9    
alle 18v 11 3    

18v ja yli 47 6   2 

Rauma 135 38 9 0 5 
alle 18v 50 10    

18v ja yli 85 28 9  5 

Sastamala 84 37 15 2 5 
alle 18v 44 25 1 2  

18v ja yli 40 12 14  5 

Säkylä 18 9 3 0 7 
alle 18v 9 4   5 

18v ja yli 9 5 3  2 

 
Taulukossa 5 on esitetty muuttoliikettä avopalvelujen ja laitosten välillä sekä kuntien tarjoa-

maa muuttamista tukevia palveluja. Palvelusuunnittelun osalta korostettiin asukkaan osallis-

tumista suunnitteluun. Yhden vastaajan osalta muuton onnistumista tukevalle toiminnalle ei 

ole ollut tarvetta. Kyselyssä kartoitettiin muuttoliikettä vuosina 2011–2012. Sastamalan osalta 

muuttajat ilmoitettiin muuttaneeksi vuonna 2009. 
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Taulukko 5. Avopalvelujen ja laitosten välinen muutto vuosina 2011–2012 

Kunta Muutto 
laitos 
à avo  

Muuton onnistumista tukeva 
toiminta 

Muutto 
avo à 
laitos 

Muuton syy 

Eura - palvelusuunnittelu, muuttovalmen-
nus, asumiskokeilu, omaisten tu-
keminen 

- - 

Eurajoki - palvelusuunnittelu, tutustumis-
käynnit 

- - 

Huittinen - - - - 

Kiikoinen - palvelusuunnittelu, muuttovalmen-
nus, asumiskokeilu, omaisten tu-
keminen 

- - 

Kokemäki  
2 

palvelusuunnittelu, muuttovalmen-
nus, asumiskokeilu, omaisten tu-
keminen 

 
0 

- 

Köyliö - palvelusuunnittelu, tutustuminen 
uuteen yksikköön 

- - 

Nakkila  
0 

palvelusuunnittelu, asumiskokeilu, 
tutustuminen uuteen yksikköön, 
omaisten tukeminen 

 
1 

tahdon vastainen 
hoito 

Pori 1 palvelusuunnittelu, asumiskokeilu, 
tutustuminen uuteen yksikköön, 
omaisten tukeminen 

0 - 

PoSa - palvelusuunnittelu, ei erityistä tu-
kea  

- - 

Rauma  
1 

palvelusuunnittelu, asumiskokeilu, 
tutustuminen uuteen yksikköön 

 
1 

asiakkaan sovel-
tumattomuus 
asumisyksikköön 

Sastamala  
5 

palvelusuunnittelu, muuttovalmen-
nus, asumiskokeilu, tutustuminen 
uuteen yksikköön omaisten tuke-
minen 

 
1 

asiakkaan haas-
tava käytös 

Säkylä 1 palvelusuunnittelu, muuttovalmen-
nus, asumiskokeilu, tutustuminen 
uuteen yksikköön omaisten tuke-
minen 

-  

 
 
Päivitys 11.9.2018 

Satasote - Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma / vammaispal-

velut –raportissa on esitettynä Satakunnan vammaispalvelujen tilannetta tilastojen valossa 

vuodelta 2016. 

http://www.satshp.fi/ammattilaisille/perusterveydenhuolto/Jarjestamissuunnitelma/satakunnan

%20alueen%20hyvinvointipalveluiden%20jarjestamisuunnitelma.pdf  
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7. Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa – toimenpiteet  
 

Alueellisen suunnitelman toimenpidealueet on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön aset-

tamassa kehitysvammaisten asumisohjelman valtakunnallisen toimeenpanon ohjausryhmäs-

sä. Toimenpidealueet ovat: 

- vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja oikeuksien varmista-

minen 

- vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen 

- palvelujen kehittäminen 

- laitosasumisen lakkauttaminen 

- osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen välinen yhteistyö 

 

Seuraavassa esitetään kunkin yhteistoiminta-alueen 1.9.2015 päivitetyt vastaukset sellaisi-

naan. Samoin esitetään päivitetyt vastaukset 11.9.2018. 

 

7.1. Vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja oikeuksien 
varmistaminen 
 

Keski-Satakunta (Nakkila, Harjavalta, Kokemäki, Huittinen, Eurajoki): 

- Asumisratkaisuja suunniteltaessa olisi selvitettävä vammaisten henkilöiden ja heidän 

läheistensä mielipide asumisesta ja tarvittavista palveluista henkilökohtaisesti. 

- Mielipiteestä olisi laadittava jonkinlainen raportti, vammaisen omasta mielipiteestä ja 

läheisten mielipiteestä, erityisesti mikäli käsitykset ovat ristiriidassa. 

- Palvelu- ja muuttosuunnitelma tulisi laatia täysi-ikäisyyden kynnyksellä, ellei se sel-

västi sinä ajankohtana ole tarpeetonta.  

- Mikäli mahdollista muuttosuunnitelman laatimisen aikoihin olisi vammaiselle taattava 

mahdollisuus käydä tutustumassa samantapaisiin asumisratkaisuihin ja ainakin siihen 

asumismuotoon melko aikaisessa vaiheessa, jonne aikomus muuttaa. 

- Mikäli mahdollista olisi asukkaiden saatava vaikuttaa tulevan kotinsa sisustus- ja väri-

ratkaisuihin, jos asunnon on tarkoitus toimia vammaisen kotina pitkän aikaa (tietenkin 

kovin erikoisia ja yksilöllisiä toiveita ei voida toteuttaa). 

- Neuvonta ja ohjaaminen toimeentuloturvan asioissa tulisi huolehtia mieluummin yh-

den henkilön toimesta, koska asian tunteminen lisää ammattitaitoa. 

- Raha-asioiden hoitamisesta sopiminen, edunvalvonta-asioiden ratkaiseminen ja väli-

tystiliasioiden hoitaminen kuntoon. Sen huomioiminen, että edunvalvonta-asiat ovat 

kunnossa ja mikäli omaiset edunvalvojina, niin perusperiaatteista sopiminen. 
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- Kommunikointikeinot ja apuvälineasiat hoidettava Keski-Satakunnan terveydenhuol-

lon kuntayhtymän työntekijän kanssa hyvissä ajoin suunnitelmallisesti kuntoon.  

- Vuokra-asumisen tai välivuokrausasumisen (ei juurikaan käytössä) käytäntöjen selvit-

täminen ja mahdolliset takuuvuokra-asiat huomioitava vammaisen itsemääräämisen 

huomioiden, mutta myös huomioiden mahdollisuus suoriutua asumisesta pitkäaikai-

sesti, jotta vältettäisiin tarpeettomat muutot. 

- Palvelusuunnitelmia tehdään lähes jokaisessa kunnassa. Kuntoutusohjaus Huittisten 

kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2013 alkaen. 

- Palvelusuunnitelman tavoitteena olisi saada jokaiselle asiakkaalle toimiva palvelujen 

kokonaisuus, jonka avulla asiakas pärjäisi. Muutoksien yhteydessä on tärkeää päivit-

tää suunnitelmat. 

 

Päivitys 28.9.2018 

- Palvelu- ja muuttosuunnitelma laaditaan täysi-ikäisyyden kynnyksellä, ellei se selvästi 

sinä ajankohtana ole tarpeetonta.  

- Vammaiselle on mahdollisuus käydä tutustumassa samantapaisiin asumisratkaisuihin 

ja ainakin siihen asumismuotoon melko aikaisessa vaiheessa, jonne aikomus muut-

taa. 

- Mikäli mahdollista olisi asukkaiden saatava vaikuttaa tulevan kotinsa sisustus- ja väri-

ratkaisuihin, jos asunnon on tarkoitus toimia vammaisen kotina pitkän aikaa (tietenkin 

kovin erikoisia ja yksilöllisiä toiveita ei voida toteuttaa).  

- Kaikissa kunnissa ohjataan/neuvotaan vammaisia henkilöitä toimeentuloturvaa ja 

muita sosiaalipalveluita koskevissa asioissa sosiaali-/perusturvatoimistoissa. 

- Kunnat sitoutuvat vahvistamaan vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta. Rajoi-

tetoimenpiteitä käytetään ainoastaan aivan välttämättömissä tilanteissa. 

- Kokemäellä on asumisohjaaja, joka tukee itsenäisesti asuvia kehitysvammaisia ja tu-

kee kehitysvammaisia asiakkaita myös heidän muuttoihinsa liittyvissä asioissa. 

- Palvelusuunnitelman tavoitteena on saada jokaiselle asiakkaalle toimiva palvelujen 

kokonaisuus, jonka avulla asiakas pärjää. Muutoksien yhteydessä on tärkeää päivit-

tää suunnitelmat. 

- Kokemäellä ei ole laadittu kehitysvammahuollon strategiaa. 

- Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky on yhteinen vammaisneuvosto alueen kuntien 

kanssa. 

 

Porin YTA-alue: 

- Asumisyksiköissä pidetään asukkaiden verkostopalavereja, järjestetään omaisten ilto-

ja ja tehdään yhteistyötä eri asumisyksikköjen välillä. Työote on asiakaskeskeinen ja 
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asiakasta kunnioittava. Muuttovalmennus tukee muuttojen onnistumista. Selvitetään 

henkilökohtaisen budjetoinnin mahdollisuudet ja pilotoidaan malli, mahdollisesti hank-

keessa. Kehitetään toimintakyvyn ja tuen tarpeen arviointia vammaispalveluissa, mi-

kä mahdollistaa tarkoituksenmukaisimman palvelukokonaisuuden suunnittelun. 

 

Päivitys 28.9.2018 

- Porissa ei ole laadittu kehitysvammahuollon strategiaa. 

- Vammaispalvelulain mukaisia asiakassuunnitelmia laaditaan yhteistyössä asiakkai-

den ja tarvittaessa myös laajemman asiakkaan verkoston kanssa. 

- Kotona vanhempien kanssa asumista tai itsenäistä asumista tukevassa asiakastyös-

sä on 2,5 sosiaaliohjaajan resurssi. 

- Asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa suunnitellaan yhdessä palvelukokonaisuu-

det ja palvelusuunnitelmia tarkistetaan säännöllisesti tai tarvittaessa. 

- Vammaisneuvostot toimivat Porin YTA-alueella aktiivisesti. 

 

PoSa (= Pohjois-Satakunnan peruspalvelu ky) aloitti toimintansa 1.1.2015 ja kattaa 6 kuntaa 

(Kankaanpää, Karvia, Honkajoki, Jämijärvi, Siikainen ja Pomarkku). Koko alueella on yhte-

näiset käytännöt vammaispalvelussa ja kehitysvammahuollossa. 

- PoSassa ei ole toistaiseksi laadittu kehitysvammahuollon strategiaa. 

- Laadimme vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon palvelusuunnitelmat aina yh-

teistyössä asiakkaiden kanssa. Palvelusuunnitelman laadintatilaisuudesta informoi-

daan etukäteen myös asiakkaan läheisiä, jos heitä on olemassa. Asumispalveluissa 

oleville on kaikille laadittu palvelusuunnitelmat ja niitä päivitetään keskimäärin joka 

toinen vuosi. 

- PoSan vammaispalvelulla/kehitysvammahuollolla ei ole minkäänlaista omaa asumis-

palvelutuotantoa, vaan ostamme edelleen kaiken yksityisiltä palveluntuottajilta tai sai-

raanhoitopiiriltä. Yksityiset asumispalvelut on kilpailutettu vuosille 2014–2017 ja kil-

pailutus tietysti sitoo omalla tavallaan PoSaa. Asiakkaiden toiveet pyritään kuitenkin 

ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. 

- Elämänkaarimallista johtuen PoSan sisällä on sovittu, että kaikki yli 65-vuotiaana en-

simmäistä kertaa asumispalvelua tarvitsevat ovat vanhuspalveluiden asiakkaita, nuo-

rempana asumispalveluun sijoitetut ovat vammaispalvelun asiakkaita periaatteessa 

loppuun saakka.  

- PoSan kehitysvammahuollosta pyritään edelleen osallistumaan moniammatilliseen 

vastaanottoon ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen Antinkartanossa aina kun se on 

mahdollista ja tarkoituksenmukaista. 
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- Kankaanpäähän on juuri valmistunut uusi asumisyksikkö, jonne valitut asiakkaat pää-

sivät osalliseksi muuttovalmennuksesta, palveluun kuuluvana. Käytännössä näihin 

asti on jouduttu hyvinkin äkisti etsimään asiakkaalle asuinpaikka eikä näin ollen ole 

ollut aikaa muuttovalmennukselle. PoSa:ssa ei ole henkilöresursseja muutto- tai 

asumisvalmennuksen tuottamiseen, vaan palvelu on ostettava, jos sitä myönnetään. 

- PoSan viranhaltijat ovat valmiita neuvomaan ja ohjaamaan kaikkia asiakkaita toi-

meentuloturvaan liittyvissä asioissa. 

- Kommunikaatiokeinoja ja apuvälineitä pidämme tärkeänä ja tarvittaessa ostamme 

palvelua ammattihenkilöiltä hyvin perusteltujen suositusten jälkeen. 

- Asiakkaiden sijoittumista normaaleihin vuokra- tai omistusasuntoihin tuetaan avopal-

veluiden keinoin aina kun se on mahdollista; käytetään kotipalvelua, tukihenkilöitä tai 

henkilökohtaisia avustajia sekä tuettua asumista, jota on toistaiseksi melko niukasti 

tarjolla.  

 

Päivitys 31.8.2018 

PoSa (= Pohjois-Satakunnan peruspalveluky) aloitti toimintansa 1.1.2009 ja kattaa nykyään 

6 kuntaa (Kankaanpää, Karvia, Honkajoki, Jämijärvi, Siikainen ja Pomarkku). Koko alueella 

on yhtenäiset käytännöt vammaispalvelussa ja kehitysvammahuollossa. 

- PoSassa ei ole laadittu kehitysvammahuollon strategiaa. 

- Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon palvelusuunnitelmat laaditaan aina yhteis-

työssä asiakkaiden kanssa. Asumispalveluissa olevien palvelusuunnitelman laadinta-

tilaisuudesta informoidaan etukäteen myös asiakkaan läheisiä. Heille on kaikille laa-

dittu palvelusuunnitelmat ja niitä päivitetään keskimäärin joka toinen vuosi. Asiakkai-

den itsemääräämisoikeuteen kiinnitetään lain mukaisesti huomiota. 

- PoSan vammaispalvelulla/kehitysvammahuollolla ei ole lainkaan omaa asumispalve-

lutuotantoa, vaan ostamme edelleen kaiken yksityisiltä palveluntuottajilta tai sairaan-

hoitopiiriltä. Yksityiset asumispalvelut on viimeksi kilpailutettu vuosille 2018–2019 ja 

kilpailutus sitoo omalla tavallaan PoSaa.  

- Elämänkaarimallista johtuen PoSan sisällä on sovittu, että pääsääntöisesti kaikki yli 

65-vuotiaana ensimmäistä kertaa asumispalvelua tarvitsevat sijoitetaan vanhuspalve-

luiden toimesta, nuorempana asumispalveluun sijoitetut ovat vammaispalvelun asiak-

kaita periaatteessa loppuun saakka.  

- Kankaanpäähän on valmistunut 2 uutta kehitysvammaisten aikuisten asumisyksikköä, 

vuosina 2015 ja 2017. Ensimmäiseen valitut asiakkaat pääsivät osalliseksi muutto-

valmennuksesta, prosessiin kuuluvana. Systemaattista muuttovalmennusta ei ole ol-

lut resurssien puuttuessa tai aikataulusyistä mahdollista tarjota kaikille. 
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- PoSan viranhaltijat tekevät asiakastyössään parhaansa myös muuttovalmennuksen 

hyväksi sekä neuvovat ja ohjaavat kaikkia asiakkaita toimeentuloturvaan liittyvissä 

asioissa.  

- Asiakkaiden sijoittumista normaaleihin vuokra- tai omistusasuntoihin tuetaan avopal-

veluiden keinoin aina kun se on mahdollista; käytetään kotipalvelua, tukihenkilöitä tai 

henkilökohtaisia avustajia sekä tuettua asumista, jota on edelleen melko niukasti tar-

jolla.  

 

Pyhäjärviseutu (Eura, Säkylä ja Köyliö): 

- Kaikki Pyhäjärviseudun kunnat sitoutuvat vahvistamaan vammaisten ihmisten itse-

määräämisoikeutta ja minimoimaan rajoitetoimenpiteitä. Rajoitetoimenpiteitä käyte-

tään ainoastaan aivan välttämättömissä tilanteissa. Pääsääntöisesti niitä ei käytetä.  

- Kunnat osallistuvat palvelu- ja muuttosuunnitelmien laatimiseen.  

- Eurassa kunnan työ- ja asumisvalmentaja antaa muuttovalmennusta sekä tukee 

vammaisia myös heidän muuttoihinsa liittyvissä asioissa. 

- Säkylässä käytetään kunnan palkkalistoilla olevaa koulutettua muuttovalmentajaa. 

- Kaikissa Pyhäjärviseudun kunnissa neuvotaan ja ohjataan vammaisia henkilöitä toi-

meentuloturvaa ja muita sosiaalipalveluita koskevissa asioissa sosiaali-

/perusturvatoimistoissa. 

- Eura ja Säkylä kiinnittävät huomiota myös kommunikointikeinoista ja apuvälinepalve-

luista huolehtimiseen. 

- Kaikissa Pyhäjärviseudun kunnissa pidetään verkostopalavereita asiakkaan, hänen 

läheistensä ja eri yhteistyötahojen kesken. 

 

Päivitys 23.8.2018 

- Pyhäjärviseudun kunnat sitoutuvat vahvistamaan vammaisten ihmisten itsemäärää-

misoikeutta ja minimoimaan rajoitetoimenpiteitä. Rajoitetoimenpiteitä käytetään aino-

astaan aivan välttämättömissä tilanteissa. Pääsääntöisesti niitä ei käytetä.  

- Kunnat osallistuvat palvelu- ja muuttosuunnitelmien laatimiseen. Vammaisen henkilön 

asumisratkaisuja selvitettäessä kuullaan henkilökohtaisesti asiakasta ja hänen lähei-

siään. 

- Pyhäjärviseudun kunnissa neuvotaan ja ohjataan vammaisia henkilöitä toimeentulo-

turvaa ja muita sosiaalipalveluita koskevissa asioissa sosiaali-/perusturvatoimistoissa. 
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Rauma: 

- Kehitysvammahuollon strategia on laadittu vuonna 2008. 

- Strategiaa laadittaessa kysely lähetettiin lapsuudenkodissa asuville kehitysvammaisil-

le, asuntoloiden tai tukiasuntojen asukkaille ja henkilöstölle. 

- Strategia on antanut selkeät suuntaviivat sille, mitkä ovat tulevien vuosien painopis-

teet. 

- Strategisiin tavoitteisiin kuuluu mm. panostaminen kevyempiin ja kotona selviytymistä 

tukeviin taloudellisiin vaihtoehtoihin. 

- Kaupungilla on kuntoutus- ja palveluohjausta sekä 1 ohjaaja itsenäisen asumisen tu-

kemiseen. 

- Muuttovalmennus vaatii edelleen kehittämistä. 

- Vammaistyön 300 asiakkaalle tehdään otantamenetelmää käyttäen kahden vuoden 

välein asiakastyytyväisyyskysely.  

- Kaikille asiakkaille tehdään palvelusuunnitelma. Lisäksi asumispalvelussa käytössä 

yksityiskohtaisemmat ohjaussuunnitelmat.  

- Kaikille kehitysvammaisten omaishoitoa hakeneille on voitu tehdä myönteinen pää-

tös. Lakisääteiset vapaat on järjestetty lain edellyttämällä tavalla. 

- Rauman kaupungin vammaistyöllä on käytössä sähköinen palveluseteli omaishoidos-

sa sekä henkilökohtaisessa avussa.  

 

Päivitys 31.8.2018 

- Kehitysvammahuollon strategia on laadittu vuonna 2008. Kehitysvammahuollon stra-

tegian toimenpidesuunnitelma on päivitetty sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 

25.6.2018. 

- Strategiaa laadittaessa kysely lähetettiin lapsuudenkodissa asuville kehitysvammaisil-

le, asuntoloiden tai tukiasuntojen asukkaille ja henkilöstölle. Em. päivityksessä kyselyt 

lähetettiin uudelleen. Lisäksi kysely tehtiin myös avotyöntekijöiden työpaikoille. 

- Kaupungilla on 2 kuntoutusohjaajaa sekä 1 itsenäisen asumisen ohjaaja 

- Palvelutakuuaikojen seurannassa käytetään vammaispalvelulain mukaisia vaateita 

eikä hallintolain; em. selvät aikamääreet.  

- Määrärahat ovat riittäneet kaikille omaishoidon tukea hakeneille. 

- Rauman vammaisneuvosto on aktiivinen. 

 

Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut: 

ISO 9001:2008 standardiin (uusi sertifioitu standardi ISO9001:2015) perustuvan laadunhal-

lintajärjestelmän mukaisesti asiakaspalautteet ja asiakasvalitukset sekä säännölliset käyttä-

jäasiakkaiden, omaisten ja tilaaja-asiakkaan asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset käsitel-
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lään systemaattisesti toiminnan kehittämiseksi. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset esitel-

lään erityishuoltoneuvoston jäsenille vuosittain. Osa asiakkaista toimii sisäisinä auditoijina ja 

asiakkaat osallistuvat rekrytoinneissa henkilöstöhaastatteluihin. Jokaisella pitkäaikaisasiak-

kaalla on voimassa oleva yksilöllinen suunnitelma, jota päivitetään vähintään puolen vuoden 

välein. Suunnitelma käsitellään myös asiakkaan vuosittaisessa verkostoneuvottelussa.  

Asiakkaan oman mielipiteen huomioimisessa ja tuetussa päätöksenteossa käytetään mm. 

unelmien ja toiveiden karttoja yksilöllisen suunnitelman toteuttamisessa. Asumispalveluyksi-

köissä pidetään säännöllisiä asukaspalavereja, joissa ilmenneet kehittämisehdotukset ja pa-

lautteet raportoidaan johdon käsiteltäväksi säännöllisesti. Omaisille järjestetään vuosittaisia 

tilaisuuksia omaisyhteistyön kehittämiseksi.  

Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ovat olleet vuosien 2014–2015 laadullisia paino-

pistealueita. Sosiaalipalvelujen erikoistunut henkilöstö (puva-tulkit ja puheterapeutti) on vas-

tannut ja koordinoinut toimintaa. 

Sosiaalipalvelut on osallistunut Kehitysvammaliiton IMO-hankkeeseen (Itsemääräämisoikeus 

ja mm. IMO-lain ennakoiminen) vuoden 2015 aikana, jonka painopistealueena on asiakkai-

den ja asukkaiden positiivinen riskien arviointi sekä osallisuuden/vaikuttavuuden lisääminen. 

 

Kuntoutuskoulutus järjestetään vuoden 2015 aikana koko laitoskuntoutuksen henkilökunnalle 

asiakkuuksien ja palvelujen muuttuminen ja kehittäminen huomioiden. Keskeinen kysymys 

kuntoutuspalveluissa on: ”Miten voin palvella/auttaa?” yksilöä, perhettä, perustason palveluja 

ja laajaa verkostoa. 

 

Päivitys 11.9.2018: 

IMO (itsemääräämisoikeus) -työryhmä koostuu asiakkaista ja henkilökunnasta. 

Asiakasraadin toiminta on suunnitelmallista ja aktiivista. 

Asiakkaan oikeuksien päivät on pidetty 3 peräkkäisenä vuotena painopisteen ollessa asiak-

kaat, omaiset ja ammattihenkilöt. 

Työvalmennusta on tehostettu tavoitteena yhä useamman kehitysvammaisen työllistyminen 

avotyön ja tuetun työn kautta normaaleille työmarkkinoille. Tässä suhteessa Satakunnassa 

on vielä paljon tehtävää, mutta mm. hyviä kuntoutuksen hankkeita on meneillään Satasote-

hankkeina. 

Rekrytoinnissa asiakasedustaja on edelleen mukana. 

Erityishuoltoneuvostossa (EHN) on sekä asiakasedustajia että omaisedustajia. 

 

Muuttovalmennus on merkittävä osa asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävää 

asumiseen liittyvää yhteistyötä. Muuttovalmennus on prosessi, joka käynnistyy, kun erityistä 

tukea tarvitsevan ihmisen muutto uuteen kotiin tulee ajankohtaiseksi. Muuttajaa, tämän lä-
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heisiä ja henkilökuntaa sopeutetaan ajatukseen tulevasta muutosta. Valmennus räätälöidään 

jokaisen osapuolen tarpeen mukaan ja siihen voi sisältyä yksilötyöskentelyä muuttovalmen-

tajan kanssa sekä vertaisryhmätapaamisia. Muuttovalmentaja kulkee koko prosessin ajan 

muuttajan, tämän läheisten ja henkilökunnan vierellä ja tukee muutoksessa. Muuttovalmen-

nus alkaa noin puoli vuotta - vuosi ennen muuttoa ja jatkuu muuton jälkeen sopeutumisen 

tukemisena. 

Muuttovalmennus varmistaa osaltaan asukkaan oikeuksien, osallisuuden ja kuulluksi tulemi-

sen toteutumisen asumiseen ja muuttoihin liittyvissä asioissa.  

 

Taulukko 6. Muuttovalmennukset 1.1.–30.6.2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edellä oleva taulukko antaa kokonaiskuvan muuttovalmennuksessa olleista/olevista asiak-

kaista tammikuu–kesäkuu 2015 välisenä aikana.  

Yksikkö 
Valmennettavat  
asiakkaat 

    
Paju                        kk 6 
Jalava                     kk 3 
Kataja                     kk 5 
Kaisla                     kk 2 
Kuntola                   kk 5 
Kuusi                      as - 
Mänty                     kk - 
Helmiina                 kk 2 
Akkuna                   as - 
Akseli                     as - 
Arantilankoto          as - 
Huhkolankoto         as - 
Joenhelmi               as 5 
Kajastus                 as 2 
Kepolankoto           as 2 
Liinahaka               as 9 
Lumisuo                 as - 
Nahkuri                  as 3 
Naskali                  as 1 
Peräsimentie         as - 
Ravaninkoto          as 10 
Tuki-Ovi                 as - 
Perhehoito             as - 
Tukiasuminen        as 1 
Lapsuudenkoti 6 
Palvelujen ulkopuolella 3 
 Yhteensä. 65 
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Valmennettavat asiakkaat ovat niiden yksiköiden alla, jossa valmennus on aloitettu, vaikka 

olisivat muuttaneet. Taulukossa on eritelty Antinkartanon kuntoutuskeskuksen (laitoshoito ja 

kuntoutus) yksiköt (kk) ja asumisyksiköt (as). 

 
Kokonaisuudessa muuttovalmennuksessa oli 65 henkilöä.  
 
Laitosalueella autismiyksikkö Jalava loppui ja Ulvilassa asumisyksikkö Akseli aloitti toimin-

tansa maaliskuussa 2015. Marraskuussa 2015 loppuu liikuntavammaisille suunnattu laitos-

yksikkö ja Tekunkorven ryhmäasunnot aloittavat toimintansa samanaikaisesti. 

 
Alla olevasta taulukosta ilmenee sosiaalipalvelujen sisällä tapahtuneet muutot. 
 
Taulukko 7. Sosiaalipalvelujen sisällä tapahtuneet muutot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kokonaisuudessa aikavälillä tammikuu–kesäkuu 2015 muuttovalmennuksen 65 muuttoval-

mennettavasta muutti 24 henkilöä. 

 
Näiden muuttovalmennusten lisäksi kunta on ostanut asiakkaalleen muuttovalmennusta, 

jonka tarkoituksena on varmistaa se, että asiakas kykenee ja onnistuu asumisessaan itse-

näisesti. Tämä asiakas on merkitty taulukkoon kohtaan palvelujen ulkopuolella. 

 
Muuttovalmennuksissa näkyy valmennettavien asiakkaiden määrä. Heidän lisäkseen on an-

nettu valmennusta läheisille sekä yksiköiden henkilökunnille. 

 
Päivitys 11.9.2018 

Muuttovalmennus on sisällytetty palveluohjaajan työnkuvaan. Muuttovalmennuksissa yksi-

köiden henkilökunnalla on myös yhä enemmän toteutusvastuuta (omahoitajat/omatyön- 

tekijät). 

 

Mistä  Mihin Määrä 
Lapsuudenkoti Asumisyksikkö 5 
Lapsuudenkoti Tukiasuminen - 
Lapsuudenkoti Laitos - 
Lapsuudenkoti Perhehoito - 
Laitos Asumisyksikkö 13 
Laitos Tukiasuminen - 
Laitos Perhehoito - 
Asumisyksikkö Tukiasuminen 5 
Asumisyksikkö Asumisyksikkö 1 

Sosiaalipalvelujen  
ulkopuolelta Asumisyksikkö - 

Sosiaalipalvelujen  
ulkopuolelta Tukiasuminen - 
Yhteensä.   24 
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7.2. Vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen 
 

Keski-Satakunta: 

- Alaikäisten lasten kotona asumisen mahdollistaminen, ajoittaisen kotipalvelun, perhe-

työn, tukiperheen, omaishoidon tuen avulla, verkostojen tukemisen avulla, Kamu-

tuvalla, tilapäisellä perhehoidolla.  

- Sen turvaaminen, että vammainen lapsi voi osallistua lasten yleispalveluihin, mikäli 

lapsi siellä suoriutuu toisten lasten kanssa. Aina ei ole lapsen etu olla erityispalvelu-

jen piirissä. 

- Mikäli nuori jo asunut omassa asunnossaan ja esimerkiksi tarvitsee kotipaikkakunnal-

laan opiskeluaikanaan oman asunnon, niin tuetaan kotipaikkakunnalla asunnon säi-

lyttämistä. 

- Lasten lyhytaikaiset perhesijoitukset laitosratkaisujen vaihtoehtona (vrt. perhehoidon 

ensisijaisuus, kuten lastensuojelussa) 

- Jonkinlaisen laitoshoitoa muistuttavan ”pienryhmäkodin vaihtoehdon ” löytyminen 

lapsuudenkodissa asuvien kriisitilanteiden ja äkillisten muutosten varalta. 

- Vammaisten lasten opetukseen riittävästi avustajia lähialueella tapahtuvaa opetusta 

varten, koska toisella paikkakunnalla toteutettava opetus eristää lapset normaaleista 

kaverisuhteista, joita lähialueella olisi. 

- Vammaisille tai erityislapsille tulisi jokaisessa kunnassa tarjota, jokin liikuntaan, mu-

siikkiin, taiteeseen tms. liittyvä kerho, jossa olisi erityisryhmälle kouluttautunut vetä-

jä/vetäjät. Kokemäellä on jo muutaman vuoden ajan pyörinyt kansalaisopistossa 

muutama erityisryhmä, samoin Huittisissa. 

 

Päivitys 28.9.2018 

- Alaikäisten lasten kotona asuminen mahdollistetaan ajoittaisen kotipalvelun, perhe-

työn, tukiperheen, omaishoidon tuen avulla, verkostojen tukemisen avulla, Kamu-

tuvalla, tilapäisellä perhehoidolla.  

- Vammainen lapsi osallistuu lasten yleispalveluihin, mikäli lapsi siellä suoriutuu toisten 

lasten kanssa. Aina ei ole lapsen etu olla erityispalvelujen piirissä. 

- Kuntoutusohjaajan palvelut lasten ja nuorten ja heidän perheidensä tukena 

- Kokemäellä lasten iltapäivähoito on järjestetty kymmenen ikävuoteen asti päivähoi-

don puolella ja sitä vanhemmille iltapäivähoito järjestetään Toimintakeskus Hovipa-

jassa. 
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Pori YTA-alue: 

Järjestämme omana toimintana tilapäishoitoa kehitysvammaisille tilapäisyksikkö Poijussa 

tai perhehoitona. Tarvittaessa ovat käytössä myös ostopalvelut yksityisiltä palvelutuottajil-

ta. Avohuollon palveluina ovat myös tukihenkilötoiminta ja sosiaaliohjaus. Koivulan kou-

lun ja vammaispalvelutoimiston yhteistyö on säännöllistä. Koska koulu maksaa koulukul-

jetukset ainoastaan kotiosoitteeseen, vammaispalveluista maksetaan koululaisten tila-

päishoidon aikaisista koulukuljetuksista. Tukihenkilötoimintaa pyritään laajentamaan ja 

aloitetaan koira-avusteinen toiminta (yksilö- ja/tai ryhmätoimintana). Kasvatuskumppa-

nuuteen panostetaan perheen tueksi yhdessä kasvatus- ja opetusviraston kanssa sekä 

muiden toimijoiden kanssa. 

 

Päivitys 28.9.2018 

- Tilapäishoitoa on järjestetty myös Kamu-tupa -toimintana. 

- Koivulan koulu järjestää yhteistyössä vammaispalveluiden kanssa kouluikäisten aa-

mu- ja iltapäivähoidon. 

- Lapsiperheitä tuetaan myös laajasti käyttämällä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelu-

lain mukaisia palveluja omana toimintana tai ostopalveluina sekä Soteekin palveluja 

käyttämällä. 

 

PoSa: 

- Kohdassa 1. esitetyn lisäksi 

- PoSan vammaispalvelussa on 1.1.2015 alkaen ollut oma kuntoutusohjaaja, jonka 

palveluita voidaan käyttää joustavasti erityisesti lasten ja nuorten sekä heidän per-

heidensä tueksi. PoSassa perhepalvelut (lastensuojelu) tarjoavat tarvittaessa perhe-

työtä ja järjestävät uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti lapsiperheiden kotipalvelua. 

Yhteistyö PoSan sisällä perhe- ja aikuispalveluiden kesken on tiivistä. 

- Vammaispalvelu/kehitysvammahuolto järjestää tarpeen mukaan myös apua koteihin 

ostopalveluna (esim. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön perhelomitus, henkilökohtai-

nen apu) tai myöntää asiakkaalle tukihenkilön. Henkilökohtaisen avun järjestämises-

sä on kesästä 2014 alkaen tehty yhteistyötä Avustajakeskuksen kanssa. 

- Ostamme sairaanhoitopiiriltä leiritoimintaa sekä tilapäishoitoa (Kamu-tupa, tilapäinen 

perhehoito, jonkin verran lyhytaikaista laitoshoitoakin) sekä tarvittaessa yksityisistä 

asumispalveluyksiköistä tilapäishoitojaksoja eli tavoitteenamme on monin tavoin tu-

kea vammaisia lapsia ja heidän perheitään arjen sujumisessa. 
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- Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki hoidetaan tämän vuoden alusta lukien aikuispal-

veluiden toimesta ja niin ollen yhteistyö sillä saralla on tiivistynyt ja perheiden koko-

naistilanne tulee entistä paremmin huomioitua (aiemmin hoidettiin vanhuspalveluista). 

- Kankaanpäässä PoSa kustantaa 10 vuotta täyttäneiden kehitysvammaisten koululais-

ten aamu- ja iltapäivähoidon. Tällä hetkellä palvelun tarvetta on melko vähän, palvelu 

ostetaan kaupungin sivistystoimelta, joka tuottaa sen koululla kouluavustajien toimes-

ta. Koulujen loma-aikoina tehdään yksilöllisiä päivähoitojärjestelyjä tarpeen mukaan. 

- Toistaiseksi kaikkien vammaisten lasten peruskouluopetus on järjestynyt kotikunnas-

sa, PoSan alueella (Kankaanpäässä) tai pomarkkulaisille Porissa. 

 

Päivitys 31.8.2018 

- PoSan vammaispalvelussa on oma kuntoutusohjaaja, jonka palveluita voidaan käyt-

tää joustavasti erityisesti lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tueksi. PoSassa 

perhepalvelut järjestävät tarvittaessa perhetyötä sekä sosiaalihuoltolain mukaisesti 

lapsiperheiden kotipalvelua. Perhe- ja aikuispalvelut (ml. vammaispalvelut) on yhdis-

tetty organisaatiossamme samaksi palvelualueeksi 3/2017 alkaen. 

- Vammaispalvelu/kehitysvammahuolto järjestää tarpeen mukaan myös apua koteihin 

ostopalveluna (esim. perhelomitus, henkilökohtainen apu) tai myöntää asiakkaalle tu-

kihenkilön.  

- Ostamme sairaanhoitopiiriltä leiritoimintaa sekä tilapäishoitoa (Kamu-tupa, tilapäinen 

perhehoito, lyhytaikainen laitoshoito) sekä tarvittaessa yksityisistä asumispalveluyksi-

köistä tilapäishoitojaksoja. Tavoitteena on monin tavoin tukea vammaisia lapsia ja 

heidän perheitään arjen sujumisessa. 

- Kankaanpäässä PoSa kustantaa 10 vuotta täyttäneiden kehitysvammaisten koululais-

ten/erityislasten välttämättömän aamu- ja iltapäivähoidon. Palvelu ostetaan kaupun-

gin sivistystoimelta, joka tuottaa sen Kangasmetsän koululla kouluavustajien toimes-

ta. Koulujen loma-aikoina tehdään yksilöllisiä päivähoitojärjestelyjä tarpeen mukaan. 

 

Pyhäjärviseutu: 

- Pyhäjärviseudun kunnat sitoutuvat lasten kotona asumisen mahdollistavien palvelu-

jen kehittämiseen (kotiin annettava apu ja tuki, mm. kotipalvelu ja kotihoito). 

- Lyhytaikaiset palvelutarpeet ja kriisitilanteet pyritään hoitamaan muutoin kuin laitos-

ratkaisuin.  

- Köyliön kunta ostaa vammaisten lasten opetuksen ostopalveluina naapurikunnilta. 

Jos integroituminen tavalliseen luokkaan on mahdollista, käytetään lähikouluperiaa-

tetta. 
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- Euran kunnassa on erityiskoulua ja kaksi erityisluokkaa (EHA1 ja EHA2). 

- Pyhäjärviseudun kunnissa pyritään kiinnittämään huomiota vammaisten lasten palve-

lujen saatavuuteen ja oikea-aikaisuuteen osana lasten yleis- ja erityispalveluja.   

- Säkylässä ja Euran kunnassa kuntoutusohjaaja on jo varhaisessa vaiheessa perhei-

den tukena suunnittelemassa tarvittavia erityispalveluja. 

- Eurassa on aloitettu vammaisille lapsille lastenkerho, joka kokoontuu kerran viikossa.  

 

Päivitys 23.8.2018 

- Säkylän kunta ostaa vammaisten lasten opetuksen ostopalveluina naapurikunnilta. 

Jos integroituminen tavalliseen luokkaan on mahdollista, käytetään lähikouluperiaa-

tetta.  

- Säkylän kunnan vammaispalvelu järjestää tarpeen mukaan apua koteihin, joko oma-

na palveluna tai ostopalveluna sekä ostaa leiritoimintaa ja tilapäishoitoa sairaanhoito-

piiriltä. 

 

Rauma: 

- Laitoshoitoratkaisulle ei lasten kohdalla ole ollut tarvetta. Lasten lyhytaikaisiin palvelu-

tarpeisiin ja kriisitilanteisiin on pyritty vastaamaan muiden palveluiden avulla - esi-

merkiksi kuntoutusohjauksella tai hoitopalvelun järjestämisellä kotiin. 

- Vammaisten lasten perheille on pystytty järjestämään monipuoliset lakisääteiset pal-

velut hyvin ja räätälöidysti vammaisen lapsen tarpeisiin nähden.  

- Rauman kaupungilla on 2 kuntoutusohjaajaa, jotka tukevat ja ohjaavat perheitä. 

- Rauman kaupungilla vammaisten lasten opetus järjestetään kahdessa eri koulussa, 

joista toisessa on jatko-opetusmahdollisuus. Lapsilla on mahdollisuus tarvittaessa 

aamuhoitoon ennen koulun alkua. Iltapäivähoidossa on pyritty yhä enemmän integ-

roimaan kehitysvammaisia lapsia normaaliin iltapäivähoitoryhmiin. Tarvittaessa oma 

ohjaaja. 

 

Päivitys 31.8.2018 

Ei päivitettävää. 

 

Sosiaalipalvelut: 

Yhtenä kehittämisalueena nähdään vammaisten lasten tilapäishoidon kehittäminen. Varmis-

tamalla laadukkaan lasten ja nuorten tilapäisen asumisen mahdollisuudet tuemme samalla 

myös vammaisten lasten kotona asumista. Vammaisen lapsen tai nuoren tilapäiset kuntou-

tusjaksot tai lomajaksot yksiköissämme toimivat myös vanhempien jaksamisen tukena. Li-

säksi panostamme vammaisten lasten vanhempien vertaistuen kehittämiseen. 



  40 

Antinkartanon kuntoutuskeskuksen palvelukoti Helmiinaan on vuoden 2015 aikana muodos-

tettu 6-paikkainen lasten solu, johon on keskitetty pitkäaikainen sekä lyhytaikainen sairaan-

hoidollista apua ja tukea tarvitsevien lasten hoito. Ohjauksellista tukea tarvitseville lapsille 

toteutetaan 8-paikkainen lasten yksikkö, joka muodostuu kahdesta 4-paikkaisesta solusta. 

Lastenyksikössä hoidetaan autistiset sekä muut vaativaa tukea ja kasvatusta tarvitsevat lap-

set. Tilapäinen perhehoito vastaa monen lapsiperheen tilapäiseen tuen tarpeeseen. Perhe-

hoitoon on pyritty saamaan kaikille siitä hyötyville lapsille palvelut. 

Kuntoutuskeskuksen ja erikoissairaanhoidon lastentautien ja -neurologian välistä yhteistyötä 

on kehitetty ja kehitetään edelleen. 

 

Päivitys 11.9.2018 

Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa toimii lasten vaativan kuntoutuksen yksikkö Kielo, jon-

ka toiminta aloitettiin joulukuussa 2015. Kielon ja Helmiinan kuntoutuspalvelut yhdistyivät 

kesäkuussa 2018 Kieloon. Kielossa on nyt kaikki lapsiasiakkaat 4 soluun jakautuneena, yh-

teensä 18 paikkaa. Tilapäinen perhehoito vastaa monen lapsiperheen tilapäiseen tuen tar-

peeseen. Perhehoitoon on pyritty saamaan kaikille siitä hyötyville lapsille palvelut. Myös pit-

käaikaisesta perhehoidosta on löytynyt hyvin pitkäaikainen sijoituspaikka laitoskuntoutusjak-

son jälkeen.  

 

Kamu-tupa kts. sivu 52 

 

Ikäperheet: 

Lapsista puhuttaessa, keskitytään lähinnä alle 18-vuotiaisiin. 

Satakunnassa on alettu kiinnittää huomiota myös ns. ikäperheisiin, joissa ikääntyneet van-

hemmat tai vanhempi hoitaa/asuu yhdessä kehitysvammaisen, usein jo itsekin ikääntyneen, 

lapsensa kanssa. 

Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoimassa KASTE-hankkeessa ”Yhteisvoimin kotona” on 

osio ”Ikääntyneiden vanhempiensa kanssa kotona asuvat kehitysvammaiset - heidän palve-

lunsa ja palvelujen tarpeensa”. Hanke päättyy keväällä 2016 ja syksyllä 2016 on käytettävis-

sä hankkeen loppuraportti.   

Haastateltujen vanhempien keski-ikä oli noin 80 vuotta, nuorimman ollessa 65 ja vanhimman 

94-vuotias. Vastaavasti vanhempiensa kanssa asuvat kehitysvammaiset olivat iältään 37–66 

-vuotiaita, keski-iän ollessa 51 vuotta. 

Hankkeessa on tullut esille mm. ettei kaikille perheille ole tehty palvelusuunnitelmia tai ne on 

tehty, mutta perheet eivät ole tietoisia niiden sisällöstä ja heille kuuluvista palveluista käytän-

nössä. Liian monet vanhemmat joutuvat turvautumaan ajatukseen: ”Kunpa eläisin päivän 

kauemmin kuin lapseni”. 
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Päivitys 11.9.2018: 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion yhtenä toimenpiteenä oli ikääntyvien vanhem-

piensa kanssa kotona asuvien kehitysvammaisten määrän sekä tuen ja avun tarpeen kartoit-

taminen. Toimenpiteessä vanhempien ikä rajattiin 75-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin, koska 

vanhemmat ovat tuolloin olleet poissa työelämästä jonkin aikaan ja toimintakyvyn kanssa 

saattaa olla ongelmia sekä jaksamisen taso on laskemassa. 

Kuntien selvitysten mukaan perheitä löytyi 35, joille lähetettiin haastattelulupa. Näistä 18 pa-

lautti luvan. Haastatteluista nousi esille se, että perheet eivät tunne kuntien sosiaalityönteki-

jöitä ja palvelusuunnitelmia ei oltu tehty. Tämän ja muun haastatteluista nousseiden asioiden 

pohjalta kehitettiin etsivä kehitysvammaistyö -työskentelymalli.  

 
Mallia esiteltiin uudella kuntakierroksella ja samalla sovittiin työskentelymallin pilotoinnista 2 

kunnassa. Pilotoinnin tavoitteena oli kokeilla mallia käytännössä sekä saada palautetta per-

heiltä ja kuntien työntekijöiltä.  

 
Työskentelymallia pilotoitiin 1 kunnassa 2 perheelle ja se tehtiin kunnan kehitysvammapalve-

luiden sosiaalityöntekijän ja projektisuunnittelijan yhteistyönä. Pilotoidussa 2 perheessä oli 

palvelusuunnitelmat tehty 1990- ja 2000-luvun alkupuolella. Palaute käynneistä oli positiivista 

niin perheiltä kuin työntekijöiltäkin. Pilotin lisäksi kokeiltiin mallia itsenäisesti myös Pohjois-

Satakunnassa.  

 
Työskentelymallia on monia hyötynäkökohtia. Kunnissa on ajantasainen tieto perheistä, per-

heille on järjestetty oikeanlaiset tuet ja palvelut, palvelusuunnitelma on tehty yhdessä per-

heen ja kehitysvammaisen kanssa, palvelusuunnitelma on ajan tasalla. Perheellä ja kehitys-

vammaisella on tietoa tarvitsemistaan palveluista ja tuista, työntekijät tulevat perheelle tu-

tuiksi ja on helpompi ottaa heihin yhteyttä. 

Hankkeen päättymisen jälkeen mallin juurtuminen kuntiin työntekijöiden työkaluksi jäi kuntien 

vastuulle. 

 

http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimus-ja-kehittamistoiminta/paattyneet-

hank-

keet/yhteivoiminkotona/Documents/Ikääntyvien%20vanhempiensa%20kanssa%20kotona%20asuvista

%20kehitysvammaisista%20loppuraportti%20lopullinen%20liitteineen.pdf 
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7.3. Palvelujen kehittäminen 
 

Keski-Satakunta: 

- Kehitysvammahuoltoa ja vammaispalvelua kunnissa toteuttavien virkamiehien olisi 

muodostettava jonkinlainen yhteistyöelin (esim. Keski-Satakunnan kuntayhtymän 

alueella), jolloin tieto-taito karttuisi, hyvät käytännöt laajenisivat ja erityiskysymyksiin 

tulisi laajempi näkökulma. Mahdollisesti voitaisiin myös hyödyntää alan opiskelijoita 

jonkin asian kartoittamisessa ja selvittämisessä laajemminkin. Jo nykyiset hyvät työ-

tavat ja käytännöt tulisivat laajempaan käyttöön.  

- Yhdenmukaisten palvelutarpeen arviointi-lomakkeiden käyttö  

- Työmenetelmien hyödyntäminen 

- Läheisten ja omaisten verkoston hyödyntäminen (mahdolliset yhdistyksien hyödyn-

täminen)  

- Palvelujen kehittäminen. Uusi asuntola Huittisiin 2013. 

- Kokemäellä on omana toimintana tehty asumisohjausta jo 10 vuoden ajan. Tuettua 

asumista kehitetään asiakkaiden toivomusten/tarpeiden mukaisesti. 

 

Päivitys 28.9.2018 

- Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky kanssa kehitellään yhteistyötä mm. kehitys-

vammaisten lasten kuntoutussuunnitelmien tekemisessä. 

- Kokemäen kehitysvammahuollossa on käytössä TOIMI-menetelmä psykososiaalisen 

toimintakyvyn kuvaamiseen. 

 

Pori YTA-alue 

- Palveluita kehitetään yhdessä kaikkien vammaistoimijoiden kanssa. Palveluiden ke-

hittämiseen otetaan mukaan asiakkaat. Palvelut pyritään toteuttamaan lähipalveluina 

kuten muillekin kuntalaisille. Turvataan myös asiakkaiden tarvitsema erityisosaami-

nen henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksella (seksuaalineuvojat, muuttovalmen-

nus, nepsy-valmennus). Palveluiden kehittämisessä painopiste on avohuollossa ja 

kotiin vietävissä palveluissa, avohuollon ohjausta, nepsy-valmennusta ja satelliitti-

asukkaiden ohjausta. Panostusta lisätään myös perhehoitoon. Nepsy-ryhmät erik-

seen vanhemmille ja lapsille ovat suunnitteilla.  

 

Päivitys 28.9.2018 

- Asumispalvelujen hankkimiseen on suunniteltu asiakasseteli-käytäntöä. 
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- Poriin tuli vuonna 2018 yksi yksityinen palvelutuottaja asumispalveluihin ja uusi asu-

misyksikkö helpotti itsenäistyvien nuorten sekä iäkkäiden vanhempien luota asumaan 

siirtyvien asiakkaiden tilannetta. 

 

PoSa: 

- PoSan organisaatiomallista johtuen viranhaltijoiden yhteistyö kuntien muiden hallin-

nonalojen kanssa ei ehkä ole niin tiivistä kuin peruskunnan toimintana olisi, mutta yh-

teistyötä tehdään koko ajan, erityisesti sivistystoimen ja päivähoidon, teknisen- ja 

asuntotoimen kanssa. Alueella toimii melko aktiivinen vammaisneuvosto, jonka sih-

teerinä allekirjoittanut on viran puolesta. 

- Kehitysvammahuollon (asumis)palveluita on pystytty tarjoamaan kaikille tarpeen mu-

kaisesti eikä palveluihin ole jonoa. Vammaispalveluissa mm. määrärahasidonnaista 

sopeutumisvalmennusta kysytään kuitenkin jonkin verran enemmän kuin on resursse-

ja myöntää. 

- Kehitysvammaisilla on mahdollisuus käyttää kaikkia ns. normaaleita terveyspalvelui-

ta, mutta puute on se, että PoSassa ei lääkäreistä ketään ole pystytty nimeämään 

vastuulääkäriksi kehitysvammahuoltoon. 

- Kehitysvammaisten vaativien tarpeiden selvittelyssä ja palveluiden toteutuksessa 

teemme edelleen aktiivista yhteistyötä sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden kanssa. 

- Kuntoutusohjaus on siirtynyt vuoden alussa PoSan omaksi toiminnaksi ja sen myötä 

palvelu on muuttumassa joustavammaksi ja nopeammin vaihteleviin tarpeisiin vas-

taavaksi. Tukihenkilötoiminnan lisääminen olisi edullinen tapa tukea asiakkaita myös 

asumiseen liittyvissä tilanteissa, samoin varsinaisen tukiasumisen järjestyminen ene-

nevässä määrin. 

- Kankaanpäähän on juuri elokuulla valmistunut ARA:n tuella KVPS:n uusi 15-

paikkainen ympärivuorokautista palvelua tarjoava asumispalveluyksikkö. Asukasva-

linnat on tehty yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asumispalvelun tarjonta vastaa juuri 

tällä hetkellä hyvin kysyntää, koska mm. edellä mainitussa yksikössä on vielä tilaa, 

mutta tulevaisuudessa eri muotoista asumispalvelua tarvitaan edelleen lisää, koska 

asiakkaat ovat puheena olevan palvelun piirissä entistä pidempiä aikoja, jopa vuosi-

kymmeniä. Asumispalvelupaikkojen lisääntyessä tarvitaan samanaikaisesti myös työ- 

ja päivätoimintapaikkoja lisää; PoSalla ei ole sitäkään palvelutuotantoa omasta takaa 

lainkaan. 

- Kankaanpäähän on yhdellä uudella yksityisellä palveluntuottajalla suunnitelmissa pe-

rustaa kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö  

- PoSa on mukana Länsi-Kasteen alaisessa ”Yhteisvoimin kotona” -hankkeessa. 
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Päivitys 31.8.2018 

- PoSan organisaatiomallista johtuen viranhaltijoiden yhteistyö kuntien muiden hallin-

nonalojen kanssa ei ole niin tiivistä kuin peruskunnan toimintana olisi, mutta sitä teh-

dään koko ajan, erityisesti sivistystoimen ja päivähoidon, teknisen- ja asuntotoimen 

kanssa. Alueella toimii vammaisneuvosto, jonka sihteerinä on PoSan edustaja. 

- Kehitysvammahuollon asumispalveluita on pystytty tarjoamaan kaikille tarpeen mu-

kaisesti eikä palveluihin ole jonoa.  

- Kehitysvammaisilla on mahdollisuus käyttää kaikkia ns. normaaleita terveyspalvelui-

ta, mutta kehitysvammahuollon vastuulääkäriä ei PoSaan ole edelleenkään nimetty. 

- Kehitysvammaisten haastavissa palvelutarvearvioinneissa sekä palveluiden toteutuk-

sessa teemme aktiivista yhteistyötä sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden kanssa. 

- Kuntoutusohjaus on vuodesta 2015 alkaen ollut PoSan omaa toimintaa ja näin ollen 

palvelu on joustavaa ja nopeammin vaihteleviin tarpeisiin vastaavaa. Tukihenkilötoi-

mintaa lisäämällä on tuettu asiakkaita myös asumiseen liittyvissä tilanteissa, samoin 

kuin tukiasumisjärjestelyillä. 

- Kankaanpäähän valmistui parin vuoden sisällä 2 uutta kehitysvammaisten asumisyk-

sikköä muiden kilpailutuksen mukanaan tuomien vaihtoehtojen lisäksi. Vaikka sa-

manaikaisesti shp:n sosiaalipalveluiden asumisyksikkö Kankaanpäästä lakkautettiin, 

tällä hetkellä asumispalvelun tarjonta vastaa kysyntää. Tulevaisuudessa erimuotoisia 

asumispalveluita tarvitaan edelleen lisää, koska asiakkaat ovat po. palvelun piirissä, 

jopa vuosikymmeniä. Asumispalvelupaikkojen lisääntyessä kasvaa samanaikaisesti 

myös työ- ja päivätoimintapaikkojen ja -vaihtoehtojen tarve. PoSalla ei ole tätä palve-

lutuotantoa omasta takaa lainkaan. 

 

Pyhäjärviseutu: 

- Eurassa pyritään kartoittamaan kehitysvammaisten kuntalaisten asunto- ja palvelujen 

tarpeita niin, että kunnat pystyisivät suunnitelmiensa mukaisesti vastaamaan niihin. 

- Säkylässä ja Eurassa kehitysvammaisten henkilöiden vaativiin tarpeisiin vastataan 

ostamalla mahdollisuuksien mukaan erityispalveluita Satakunnan sairaanhoitopiiriltä.  

- Köyliössä kehitysvammaiset ovat kattavasti palvelujen piirissä. Erityispalvelut hanki-

taan ostopalveluina yksilöllisesti tilanteen mukaan. 

- Säkylään on tarkoitus valmistua vammaisille ja kehitysvammaisille tarkoitettu asunto-

la kesällä 2016. 

- Eurassa palvelukoti Rantaniityssä käynnistettiin vaikeavammaisille oma 10-

paikkainen osasto Niittylä tammikuussa 2014. 

- Vammaisneuvosto on aloittanut toimintansa Säkylässä. 



  45 

- Euran kunnassa on aloitettu kehitysvammaisten perhehoito yhtenä palvelumuotona 

vuonna 2014. 

- Eurassa kehitetään kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa Kvank - Työn ja päivä-

toiminnan valiokunnan laatukriteerityöryhmän suositusten mukaisesti. 

- Eurassa on aloitettu vaikeavammaisille päivätoiminnan järjestäminen pienryhmissä 

hajautetusti (als-keskusteluryhmä, kokkausryhmä, toimintapäivät). 

- Eurassa toimintaterapeutti on aloittanut työskentelyn myös kehitysvammapalveluissa. 

- Euran vammaispalveluissa otetaan käyttöön TOIMI-menetelmä psykososiaalisen toi-

mintakyvyn kuvaamiseen.  

- Nuutti 8-paikkainen autismiyksikkö (Eura) 

 

Päivitys 23.8.2018 

- Eurassa pyritään vastaamaan kehitysvammaisten kuntalaisten asunto- ja palvelujen 

tarpeisiin. 

- Eurassa palvelukoti Rantaniityssä myös 14-paikkainen osasto Rantala muutetaan 

vaikeavammaisten asumisyksiköksi. Tällä hetkellä vaikeavammaisten käytössä on ol-

lut 10-paikkainen osasto Niittylä Rantaniityssä.  

- Eurassa kehitetään vammaisten työ- ja päivätoimintaa. 

- Säkylään on valmistunut oma 12-paikkainen kehitysvammaisten asumisyksikkö ja 10 

satelliittiasuntoa, joiden toiminnan kehittämistä jatketaan. 

- Säkylän tulevaisuuden kehittämiskohteena on asiakastyytyväisyyskyselyn säännön-

mukaistaminen sekä työntekijöiden erityisosaamisen kehittäminen lisä- ja täydennys-

koulutuksin. 

 

Rauma: 

- Kuntaan on tullut 2 uutta yksityistä asumispalvelujen tuottajaa. 

- Mahdollisuus hankkia vuokra-asunto Kehitysvammaisten palvelusäätiön kautta. 

- Rauman kaupungin vammaistyölle on myönnetty ISO 9001:2008 laatusertifikaatti 

6.3.2015. 

- Laatujärjestelmän mukainen palvelujen ja toimintojen jatkuvan parantamisen periaa-

te.  

 

Päivitys 31.8.2018 

- Mahdollisuus hankkia vuokra-asunto Kehitysvammaisten palvelusäätiön kautta. 

- Uusi Toimintakeskus Toimela aloitti toimintansa 16.5.2018. Palvelut ovat: työsalit, au-

tismiryhmä sekä vaikeasti kehitysvammaisten päivätoiminta.  
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Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut: 

Laatujärjestelmä ISO 9001:2008 sertifioitu tammikuussa 2012. 

Laatujärjestelmän mukainen palvelujen ja toimintojen jatkuvan parantamisen periaate. 

 

Päivitys 1.9.2015: 

Sosiaalipalvelujen toimialueella noudatetaan kaikissa toiminnoissa sertifioitua ISO 9001:2008 

laadunhallintajärjestelmää. Sertifiointi tapahtui tammikuussa 2012. Sosiaalipalveluissa on 

kehitetty vuonna 2015 toimialueen strateginen kokonaisuus sisältäen mm. vision, mission, 

strategian, päämäärät, laatupolitiikan ja laatutavoitteet. Sosiaalipalveluissa noudatetaan laa-

tujärjestelmän mukaista palvelujen ja toimintojen jatkuvan parantamisen periaatetta. 

 

Sosiaalipalvelut osallistuvat Kehitysvammaliitto ry:n hallinnoimaan itsemääräämisoikeus-

hankkeeseen sekä Prizztech Oy:n Hyväksi -hankkeen pilotointeihin, jossa testataan nykytek-

nologiaa mm. etäkontaktien ja -palvelujen välineenä (mm. tukiasuminen) 

Sosiaalipalvelut ovat hakeneet STM-rahoitusta EMPPU-hankkeeseen (kehitysvammaisten 

mielenterveyspalvelujen kehittäminen) sekä RAY-rahoitusta duuNIKSI-hankkeelle (Työhön 

valmentavat ja elämänhallintaa tukevat kuntoutusjaksot). 

Palveluja kehitetään lisäksi vaikuttavuuden arviointi ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi-

tutkimuksilla (pro gradu-tutkimukset).  

Osaamiskartoitukset tehdään syksyn 2015 aikana koko henkilöstölle, jotta pystytään arvioi-

maan laitosasumisen hajauttamiseen liittyvän henkilöstön sopeutuksen jälkeinen yksiköiden 

osaamisprofiili. 

 

Päivitys 11.9.2018: 

Laatujärjestelmän uusi standardi ISO9001:2015 → sisäiset ja ulkoiset auditoinnit. Sisäisissä 

auditoinneissa asiakasedustajat ovat mukana koulutettuina sisäisinä auditoijina. 

Muita sosiaalipalvelujen kehittämiskohteita ovat olleet mm. hyvinvointiteknologia, osaamisen 

hallinta, ETTO-etätohtoripilotti, MOMO-robotti tukiviittomien opettelussa (kohderyhmänä eri-

tyisesti autistiset lapset). Aistiystävälliset asumisratkaisut on toteutettu yhdessä SAMK:n 

kanssa asumisyksikkö Aukustissa. Kommunikaation kehittäminen on edelleen painopisteenä. 

Valmistuneiden opinnäytetöiden kautta on saatu aineksia kehittämistyön eteenpäin vie-

miseksi (mm. kuntoutuksen vaikuttavuus ja kustannuslaskenta). 

 

 

 



  47 

7.4. Laitosasumisen lakkauttaminen 
 

Satakunnan erityishuoltopiirissä (1.1.2009 alkaen Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipal-

velujen toimialue) laadittiin vuonna 2001 laitoshoidon kehittämisstrategia, joka piti sisällään 

ennusteet pitkäaikaisen laitoshoidon vähentämisestä sekä suunnitelmat tilapäisen ja kuntout-

tavan laitoshoidon lisäämisestä. Tavoitteena oli Antinkartanon (ent. keskuslaitos) toiminnan 

muuttaminen yhä enemmän kuntoutus- ja tutkimuskeskukseksi. Antinkartanon kuntoutuskes-

kus on ainoa kehitysvammaisten laitoshoidon yksikkö Satakunnassa. Kehitysvammaisten 

asukkaiden ja asiakkaiden lisäksi Antinkartanon kuntoutuskeskus tarjoaa palveluja myös 

muille oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa ja toiminnan ohjauksessa tukea 

tarvitseville ja heidän läheisilleen. 

 

Strategian mukainen tavoite oli, että vuoden 2010 lopulla Antinkartanossa olisi enintään 60 

pitkäaikaista asukasta. 6.9.2010 kehitysvammadiagnoosilla laitoshoidossa asuvia pitkäaikai-

sia oli 99 henkilöä. Tavoite on jäänyt saavuttamatta vaihtoehtoisten asumisratkaisujen puut-

teen vuoksi. Ei ole ollut paikkoja, minne laitosasumista hajauttaa. 

 

Vuoden 2020 mennessä laitosasumisen uskotaan olevan loppunut, jos raskaasti resursoituja 

asumisratkaisuja pystytään tuottamaan yhdessä ja tulevat lakimuutokset tukevat vuokrasuh-

teisten asuntojen mahdollisesti tarvittavia kevyitä rajoittamistoimenpiteitä. 

 

2000-luvulla laitospaikat ovat vähentyneet yhteensä noin 60 asukkaalla ja asumispalvelut 

lisääntyneet noin 150 asukkaalla. Luonnollinen poistuma laitoksesta on ollut 1–8 henki-

löä/vuosi keskiarvon ollessa vuositasolla 3–4 asukasta. Vuonna 2012 luonnollinen poistuma 

oli korkea, 10 asukasta. Vuosina 2013–2014 vastaavat luvut olivat vuonna 2013 8 henkilöä 

sekä 2014 jälleen 10 henkilöä.  

 

Kuntien palveluihin laitoksesta on siirtynyt lähinnä porilaisia kehitysvammaisia noin 20, joista 

osa on paluumuuttanut takaisin laitokseen lähinnä haasteellisen käyttäytymisen ja psyykkis-

ten ongelmien vuoksi. Yksityisille palveluntuottajille ja kunnille siirtymiset ovat olleet yksittäi-

siä ja jääneet määrältään vähäiseksi. 

 

31.12.2012 Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa oli 79 kehitysvammaisen pitkäaikaisasuk-

kaan lisäksi 12 pitkäaikaista kuntoutujaa, 8 aikuisiässä vammautunutta ja 3 lastensuojelun 

asiakasta. Erilaisilla kriisi-, tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla oli 7 henkilöä. Yhteensä Antinkar-

tanon kuntoutuskeskuksessa on 109 henkilöä. 
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1.9.2015: 

Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa oli 35 kehitysvammaisen pitkäaikaisasukkaan lisäksi 

18 pitkäaikaista kuntoutujaa, 12 aikuisiässä vammautunutta ja 2 lastensuojelun asiakasta. 

Erilaisilla kriisi-, tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla oli 10 henkilöä. 

Yhteensä Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa on 77 henkilöä. Kuntoutuspaikkoja ennakoi-

daan olevan v. 2018 lopussa noin 55. 

 

Päivitys 11.9.2018 

Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa oli 54 asiakasta (11.9.2018). Ns. ”kehaksen” piiriin kuu-

luvien 13 kehitysvammaisen pitkäaikaisasukkaan lisäksi oli 30 pitkäaikaista kuntoutujaa (> 

3kk) ja heistä 14 on aikuisiässä vammautunutta sekä 6 on lapsiasiakkaita. Lyhytaikaisia kun-

toutujia (< 3 kk) oli 11 ja heistä 1 on aikuisiällä vammautunut sekä 6 on lapsia. Kuntoutus-

asiakkaiden määrä vaihtelee lähes päivittäin ja keskimäärin se on n. 55 asiakasta. Yhteensä 

Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa on 61 asiakaspaikkaa. Kuntoutuspaikkoja ennakoidaan 

olevan v. 2018 lopussa 46–52.  

 

Kesäkuussa 2017 aloitti asumisyksikkö Aukusti, joka tarjoaa palveluita erittäin vahvaa tukea 

tarvitseville henkilöille. Laitosasukkaiden määrää pystyttiin raskaasti resursoidun Aukustin 

aloituksen myötä vähentämään. Asumisyksikkö Aukusti toimii laitos- ja avopalveluiden yh-

dyspinnalla, tarjoten keskitettyä moniammatillista asiantuntijuutta arjen tueksi esim. psykolo-

gi- ja puheterapiapalveluita.  

 

Vuoden 2012 aikana alle 18-vuotiaita säännöllisen tilapäishoidon asiakkaita on ollut laitok-

sessa yhteensä 8 henkilöä. Tilapäisen laitoshoidon syynä on autismi, autismin kirjon oireet, 

vaikea kehitysvammaisuus monialaisin oirein ja INCL-lapset. Kyseessä on lapsia ja nuoria, 

joiden tilapäishoitoa ei voi järjestää kevyemmissä olosuhteissa. Heidän hoitoaikansa muo-

dostuvat pitkiksi ja tilapäishoidon aikana suunnitellaan sekä toteutetaan kuntouttavia mene-

telmiä, jotta pystyttäisiin ehkäisemään tulevaisuuden pitkäaikainen laitosasuminen. Laitok-

sessa tapahtuvan tilapäishoidon lisäksi alle 18-vuotiaita henkilöitä on ollut vahvasti tuetussa 

ryhmäkodissa 1 ja perhehoidossa 21 eli yhteensä kaikkiaan 30 henkilöä. 

 

Päivitys 1.9.2015  

Laitoskuntoutuksessa on 12 alle 18-vuotiasta asiakasta. Tilapäisessä perhehoidossa on ala-

ikäisiä käyttäjiä noin puolet käyttäjistä (20/40). 

 

Jokaisen uuden ryhmäkodin perustamisen yhteydessä laitoksesta on tavoitteena siirtää vä-

hintään 3–4 pitkäaikaista kehitysvammaista asukasta. Siirtymä on mahdollista siten, että ke-
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vyemmin tuetusta asumisesta siirrytään yhä itsenäisempään asumiseen ja vastaavasti vah-

vemmin tuetusta (ympärivuorokautinen tuki) asumisesta siirrytään kevyemmin tuettuun. Näin 

saadaan tilaa nykyisiin ryhmäkoteihin laitoksesta siirtyville kehitysvammaisille. Uudet asunto-

ryhmät on tarkoitettu erityisesti itsenäisemmässä asumisessa selviytyville, joiden mahdolli-

sena tavoitteena on entistä itsenäisempään asumiseen siirtyminen (tukiasuminen). Tukiasu-

minen on lisääntynyt vuosien 2010–2012 aikana noin 30 henkilöllä. 

 

Päivitys 28.9.2015 

Tukiasuminen on lisääntynyt 2012 jälkeen 30 asiakkaasta 58 asiakkaaseen. 

 

Satakunnassa asuu noin 1600 kehitysvammaista, joista 79 pitkäaikaisesti laitoksessa (Antin-

kartanon kuntoutuskeskus). Tehdyn asumistarvekartoituksen mukaan 208 kodeissaan asu-

vaa satakuntalaista kehitysvammaista odottaa yksilöllistä asumisratkaisua seuraavan 5 vuo-

den aikana. Alueellisesti suurin tarve sijoittuu Porin yhteistoiminta-alueelle. Seuraavaksi tule-

vat Keski-Satakunta, Pyhäjärviseutu ja Pohjois-Satakunta (PoSa). 

 

Laitoshoidon 79 pitkäaikaisasukkaasta ja 11 pitkäaikaiskuntoutujasta (yhteensä 90 asukasta) 

arvioidaan ohjelmakaudella siirtyvän vahvasti tuettuun avohuollon asumiseen vuosittain vä-

hintään 3 asukasta eli yhteensä noin 22 asukasta.  

Porin ikääntyneiden ryhmäkodin myötä laitoksesta poistuu 15 pitkäaikaisasukasta. Luonnol-

liseksi poistumaksi arvioidaan 40 ja muille palvelujen tuottajille arvioidaan siirtyvän 10 henki-

löä. Poistuma laitoshoidosta vuosina 2012–2020 arvioidaan olevan yhteensä noin 85 asu-

kasta. Kokonaan ei pystytä estämään paluuta laitokseen, joten nettopoistuma saattaa jäädä 

vähäisemmäksi. Tämän arvion pohjalta pitkäaikainen asuminen Antinkartanon kuntoutuskes-

kuksen palvelukodeissa loppuu vuonna 2020. 

 

Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa tulee tämän jälkeen olla paikkoja tilapäisiä kriisi-, kun-

toutus- ja tutkimusjaksoja varten huomioiden myös avohuollon haasteelliset ja kriisiytyneet 

asiakastilanteet.  

 

Asumispalvelujen kehitys 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toimialueella on rakennettu vuosien 2005–

2009 aikana 3 vahvasti tuettua, ympärivuorokautisesti henkilöstömitoitettua ryhmäkotia ja 1 

ns. ohjatun asumisen yksikkö, jossa pääpaino on asumiskartoituksissa ja asumisvalmennuk-

sessa, ja jokaisen asukkaan kohdalla tavoitteena on tukiasumiseen siirtyminen. Tämän kal-

taisia yksikköjä tarvitaan selkeästi lisää. Arvion mukaan jokaisella Satakunnan yhteistoimin-

ta-alueella pitäisi olla tämänkaltainen yksikkö. Vuosina 2010–2012 sairaanhoitopiirin sosiaa-
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lipalvelujen asumispalvelut kasvoivat kahdella 15-paikkaisella, 2-oven periaatteella toimivalla 

ryhmäkodilla sekä 1 entinen ohjatun asumisen ryhmäkoti muutti kerrostaloasuntoihin tuki-

asumiseen. 

 

Päivitys 1.9.2015: 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden toimialueella on rakennettu 2012 vuoden 

jälkeen 2 15-paikkaista, 2-oven periaatteella toimivaa asumisyksikköä, 2 15-paikkaista vah-

vasti tuettua, ympärivuorokautisesti henkilöstömitoitettua ryhmäkotia sekä saneerattu 2 eril-

listilat ikäihmisille sekä ympärivuorokautista tukea tarvitseville ikäihmisille. Saneerauksen 

myötä 2 kiinteistöä lopettavat toimintansa.  

Sosiaalipalvelujen asumispalveluissa v. 2015 lopussa on noin 220 asukasta, joista tukiasu-

misessa 58. 

 

Päivitys 11.9.2018 

Vuoden 2015 jälkeen vuoteen 2018 rakennetut / hankitut / peruskorjatut yksiköt:  

- v. 2015 peruskorjatut Länsiliina ja Tekunkorpi. 

- v. 2017 Aukustin peruskorjaus sekä uudisrakennus asumisyksikkö Huovi. 

 

Sosiaalipalvelujen asumispalveluissa on asiakkaita 220, joista tukiasukkaita on 64. 

 

Laitoshoitoa korvaavina, olemassa olevina palveluina, Satakunnan sairaanhoitopiiri järjestää 

sekä perhehoitoa että Kamu-tupa toimintaa, joka korvaa osaltaan avohuollon asumispalve-

luissa tapahtuvaa tilapäishoitoa. 

 

Perhehoito 

Perhehoidossa on pitkäaikaisessa asumisessa 36 asukasta. Perhekoteja on tällä hetkellä 20. 

Asukkaista jotkut tarvitsisivat laitoshoitoa, jos perhehoitoa ei olisi järjestynyt. Laitoshoidosta 

onkin siirtynyt asukkaita jonkin verran perhehoitoon tilapäis- tai pitkäaikaisesta kuntoutukses-

ta.  

Perhehoitoon voidaan ottaa uusia asukkaita sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu ja niihin so-

pivia palvelunkäyttäjiä löytyy. Sijoitus pitkäaikaishoitoon perustuu aina hoitokokeiluun. Käy-

tännössä paikkoja on ollut siinä määrin, että kokeilu on pystytty järjestämään muutaman 

kuukauden kuluessa siitä, kun on saatu toimeksianto perhehoidon järjestämisestä.  

Tilapäisen perhehoidon asiakkaita on 49, ja he ovat kaikki lapsia tai nuoria. Tilapäisen per-

hehoidon hoitajia on 46. Tilapäishoidon tärkein tehtävä on tukea vammaisen lapsen/nuoren 

kotihoitoa, ja useimmat tilapäishoidon käyttäjät ovat kunnallisen omaishoidon tuen piirissä. 

Osalle tilapäisen perhehoidon käyttäjistä se on tilapäisen laitoshoidon vaihtoehto. Kun saa-



  51 

daan aikaan perhettä sopivasti tukeva tilapäishoitojärjestely, joissakin tapauksissa voidaan 

välttää myös pitkäaikainen laitoshoito.  

Tilapäisten ja pitkäaikaisten perhehoitajien rekrytointiin on panostettu, ja toiminta on laaje-

nemassa. Sosiaalipalveluissa toimii päätoimiset ohjaajat sekä pitkäaikaisen että tilapäisen 

perhehoidon tehtävissä.  

 

Päivitys 11.9.2018 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen pitkäaikaisia perhekoteja on 17 ja asukkaita 

33. Tilapäisiä perhehoitajia on 30 ja asiakkaita 51. 

Kotiin annettavassa perhehoidossa toimii 7 perhehoitajaa ja asiakkaita on 2. 

 

Kamu-tupa toiminta 

Kamu-tupa toiminta on vaihtoehto erityisesti tilapäiselle perhehoidolle, mutta huomattavalle 

osalle toiminnassa mukana olevista se on selkeä vaihtoehto tilapäiselle laitoshoidolle. Sen 

kautta voidaankin tarjota tilapäishoitoa aikaisempaa useammalle tarvitsijalle. Vahvuutena on, 

että toiminta tarjoaa lepotauon perheelle ja sosiaalisen kanssakäymisen kanavan käyttäjille 

vertaisryhmään. Tällä tavalla se voi joissakin tapauksissa toimia laitoshoitokuntoutuksen tar-

vetta ehkäisevänä toimintana.  

Kamu-tupa toiminta laajenee jatkuvasti. Tämänhetkisissä toimipisteissä voidaan toimintaa 

lisätä niin, että sitä voidaan tarjota n. 120 käyttäjälle.  

 

Kamu-tupa toimintaa eli ryhmämuotoista viikonlopputoimintaa on 4 paikkakunnalla: Porissa, 

Raumalla, Kankaanpäässä ja Huittisissa. Sen piirissä on tällä hetkellä 102 asiakasta, jotka 

ovat lapsia ja nuoria. 

 

Päivitys 1.9.2015  

Kamu-Tuvan viikonlopputoiminnassa on 106 asiakasta sekä 7 iltapäivähoidossa olevaa asia-

kasta.  

 

Päivitys 11.9.2018 

Kamu-tupa toiminta on keskitetty kahdelle paikkakunnalle Ulvilaan ja Raumalle. Asiakkaita 

on yhteensä 117, joista Rauman Kamu-tuvalla on 20 asiakasta iltapäivähoidossa ja 3 asia-

kasta kokopäivähoidossa. 

Ulvilan Kamu-tuvalla pilotoitiin itsenäistymiskurssi 2 asiakkaalle alkaen 1.10.2018. 
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Satakunnan sairaanhoitopiirin tytäryhtiö Kiinteistö Oy Satakruunu aloitti toimintansa vuoden 

2011 alusta. Se hoitaa rakennuttajatehtävät ja muut kiinteistöjen hallinnointiin liittyvät tehtä-

vät yhdessä Satakunnan YH-rakentajat kanssa. 

Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut toimii vuokralaisena ja tuottaa palvelut kyseisiin yksiköihin. 

 

31.12.2012 vireillä olevat asumishankkeet: 

Huittisten ryhmäkoti Akkuna aloittaa toimintansa 1.3.2013 (toteutunut) 

Porin ryhmäkodin rakentaminen (ARA-rahoitus) 2013–2014 ja toiminnan aloittaminen kevääl-

lä 2014, jolloin kokonainen ikääntyneiden kehitysvammaisten laitoshoidon yksikkö muuttaa 

15-paikkaiseen ryhmäkotiin. (toteutunut) 

ARA-haussa syksyllä 2012 on ollut Ulvilan ja Säkylän ryhmäkodit, joista Ulvila on toteutunut 

keväällä 2015. Säkylä on toteuttanut omat hankkeensa kunnan hankkeina. 

ARA–hakuun syksyllä 2013 on menossa Harjavallan ryhmäkoti (tonttivaraus olemassa) ja 

Antinkartanon kuntoutuskeskuksen läheisyydessä olevan ns. A-talon uudisrakentaminen 

(pienryhmäkoti, Kamu-tupa toiminta ja 2 rivitaloa (á 5 asuntoa). 

Lisäksi tavoitteena on tukiasuntojen mittava lisääminen vapailta vuokra-asuntomarkkinoilta ja 

mahdollisesti myös Kiinteistö Oy Satakruunun toimesta. 

 

Päivitys 1.9.2015 

Harjavallan yksikön rakentaminen alkaa keväällä 2016. Tontille rakennetaan 8-paikkainen 

ympärivuorokautinen pienryhmäkoti vahvasti tukea tarvitseville asiakkaille sekä 7 rivitalo-

asuntoa. 

A-talon perusparannushankkeesta on luovuttu. Sitä vastoin luhtikerrostalo B:n perusparan-

nushanke on lähtenyt ARA-hakuun syksyllä 2015. Kiinteistöön on tarkoitus tehdä 4-

paikkainen pienryhmäkoti erityisen vaativaa kuntoutusta ja paljon kuntoutuskeskuksen palve-

luja tarvitseville henkilöille. 

Sosiaalipalvelujen asumisyksiköstä (Liinahaka) on luovuttu, koska yksikkö ei täytä enää ny-

kypäivän asumisen laatukriteerejä. Yksikkö on muuttanut luhtitalonasuntoihin (Länsiliina).  

Marraskuussa 2015 aloittaa ikäihmisille suunnatut Tekunkorven ryhmäasunnot. 

 

Päivitys 11.9.2018 

Lumisuon asumisyksikön toiminta Kankaanpäässä lakkautettiin marraskuussa 2017. Yksikkö 

ei täyttänyt enää nykyisiä asumisen kriteerejä rakenteellisesti eikä toiminnallisesti. 

 

Sosiaalipalvelujen uusia hankkeita ovat Merikarvian yksikkö. Vuonna 2019 aloitetaan 8- 

paikkaisen ryhmäkodin rakentaminen sekä 10 rivitaloasunnon rakentaminen Wassa asunto-



  53 

lan kanssa samalle tontille. ARA tukee pienryhmäkodin rakentamista. Vahvan tuen rivitalo-

asunnot rakentaa Kiinteistö Oy Satakruunu ns. kovalla rahalla. 

 

Eurajoen asumisyksikön rakentaminen. Tavoitteena on rakentaa 8 -paikkainen ryhmäkoti 

sekä 7–10 rivitaloasuntoa. Hanke on ARA-selvittelyssä. 

 

Satakunnassa muita vireillä/suunnitteilla olevia asumishankkeita: 

Tilkkutäkin laajennus (Pomarkku) vuonna 2015 (12–15 -paikkainen rivitalo)  

Kankaanpään ARA-hakemus KVPS:n ryhmäkodista (15 paikkaa) 

Euran Tuulenpesän laajennus vuonna 2013 (8 paikkaa) 

Kaunummen koto (Rauma) suunnitteilla (4 paikkaa ja viriketilat 20 henkilölle) 

 

Päivitys1.9.2015 

Kankaanpäässä KVPS:n Tukena Oy:n ryhmäkoti aloittanut keväällä 2015. 

Euran asumisyksikkö Nuutin (8-paikkainen, autisteille) valmistuminen 2016 

Pori Olgakoti muuttanut Antinkartanon alueelle syyskuussa 2015. 

Säkylän kunnan oma asumisyksikkö (perusparannuskohde) valmistuu 2016. 

Satakunnassa toimivat kehitysvammaisten asumisyksiköt liitteenä (liite 18). 

 

Laitosrakennusten käyttöön liittyen, Antinkartanon kuntoutuskeskuksen supistuessa vuosien 

myötä, tiloja on vuokrattu ulkopuolisille. Luovin koulutuskuntayhtymän käytössä on tiloja 3 eri 

kehitysvammaisten ammatillisen koulutuksen suuntautumisvaihtoehdolle sekä valmentavaan 

koulutukseen. Luovi luopunut tiloista vuoden 2013 lopussa. 1 sosiaalipalveluilta vapautunut 

palvelukoti on Ulvilan vanhustenhuoltoyhdistys ry:n käytössä dementiayksikkönä. Vapautu-

neeseen laitosyksikköön muuttaa syksyn aikana Porin perusturvan kehitysvammaisten avo-

huollon yksikkö, Olgakoti (väistötilat). 

Laitosalueen tuleva käyttö koostuu osittain kuntoutusasiakkaiden tutkimus- ja kuntoutustoi-

mintaan käytettävistä tiloista, mahdollisesti kriisipaikoista ja erityisen haasteellisen, laitoshoi-

toa vaativan hoidon ja kuntoutuksen järjestämisestä. Vapautuvia tiloja vuokrataan niitä tarvit-

seville ja toimintaympäristöön soveltuville palveluntuottajille. 

Lisäksi sosiaalipalvelut on keskittänyt omia toimintojaan Antinkartanon kuntoutuskeskukseen 

(Kamu-tupa ja sosiaaliasiamiestoiminta). 

 

Päivitys 11.9.2018: 

Porin perusturvan vammaispalveluista kehitysvammaisten asumisyksikkö Poiju on muuttanut 

väistötiloihin Vilhelmiina-kodilta vapautuneisiin tiloihin Antinkartanon kuntoutuskeskuksen 
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alueelle keväällä 2018. Porin perusturvan kehitysvammaisten asumisyksikkö Olga-koti sijait-

see naapurissa. 

 

Laitosasumisen lakkauttamiseen liittyy monia, laaja-alaisia toimenpiteitä varsinaisten asumis-

järjestelyjen ja siihen oleellisesti ja kiinteästi liittyvän muuttovalmennuksen lisäksi. Keskeinen 

kysymys on laitoskulttuurin / laitosmaisten hoivakäytänteiden siirtymisen ehkäisemisestä 

uusiin asumisratkaisuihin siirryttäessä ja avohuollon asumisyksiköissä ja muissa asumisrat-

kaisuissa elettäessä. 

Sekä kuntoutuskeskuksen että asumisyksiköiden ja tukiasumisen henkilöstö tarvitsevat jat-

kuvaa keskustelua aiheesta sekä siihen liittyvää koulutusta. Mm. itsemääräämisoikeus on ja 

tulee jatkossakin olla aihepiiri, jota työstetään aktiivisesti. Pelkkä seiniin ja muihin teknisiin 

asumisratkaisuihin keskittyminen vaatii rinnalleen asumisen ja siihen laaja-alaisesti liittyvien 

kysymysten jatkuvaa pohdintaa ja kehittämistä. Laitoksesta avohuoltoon -prosessi on haas-

teellinen, mutta haasteellista on myös avohuollon asumisessa asetettujen laatukriteerien 

toteutuminen ja erityisesti asukkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen, joka on äärim-

mäisen haasteellinen kysymys ja johon on pitkään odotettu lainsäädännöllistä ohjausta ja 

tarkennusta. 

 

Liian mustavalkoinen ajattelu ”laitos paha, avohuolto hyvä” ei ole tarkoituksenmukaista. Mm. 

yhteiskunnalliset rakenteet, lainsäädännölliset ohjaukset ja/tai niiden puuttuminen, palvelujen 

saatavuus ja niiden taso, vaikuttavat oleellisesti asumisratkaisuihin ja tarkoituksenmukaisuu-

teen sekä toimivuuteen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota (Sote) on odotettu pitkään ja sen tulisi toteutua 

todellisena yhteistyötä edistävänä rakenteena, jossa keskiössä on yhdessä tehtävä henkilöi-

den yksilöllinen palvelutarpeen arviointi ja yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellut palvelut 

sekä työnjaosta ja vastuista sopiminen. Lisäksi tarvitaan rahoituksen järjestäminen siten, että 

se ei estä tai rajoita asianmukaisten ja tarvepohjaisten palvelujen saamista. 

 

Päivitys 11.9.2018  

Aikuisiällä vammautuneiden yksikölle (Mänty) on etsitty usean vuoden ajan asumisyksikkö-

ratkaisua. Monet aikuisiällä vammautuneista tulevat pitkäaikaisesti laitokseen ja kuntoutusta 

voidaan tarjota myös tehostettuna palveluasumisena oikein resursoituna. Tavoitteena on 

aikuisiällä vammautuneiden asumisyksikön remontoiminen Tekunkorpeen YH-asuntojen toi-

mesta vuoden 2019 aikana. 

 

Laitoskuntoutuksessa on myös lisääntyvästi vahvan tuen ja avun tarpeessa olevia lapsi-

asiakkaita, joille perhehoito on liian kevyt asumismuoto. Lasten asumisyksikön käynnistämi-
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nen tulisi aloittaa lähitulevaisuudessa. Tarkoituksenmukaisin paikka lasten asumisyksikölle 

olisi Pori-Ulvila -seutu. 

 

Kuntien toimenpiteet / Laitosasumisen lakkauttaminen: 

 

Keski-Satakunta: 

- Nykyisenkaltaista laitoshoitoa välttämättä tarvitsevien kartoittaminen, arvioiminen 

mahdollistuisiko asuminen esim. iän karttumisen myötä vanhustenhuollon asumisyk-

sikössä, tehostetussa palveluasumisessa. 

- Onko mahdollista rakentaa asumispalveluyksikköä, jossa on laajaa tukea tarvitsevia 

ja vähempää tukea tarvitsevia saman katon alla. 

- Väistämättä tarvitaan ”laitosasumisen” tyyppistä asumista jatkossakin, koska muuten 

ollaan tilanteessa, jossa asiakasta kokeillaan useasti erilaisissa asumisvaihtoehdois-

sa eri paikkakunnilla ja se väistämättä ei voi olla asiakkaan hyvinvoinnin ja oikeustur-

vankaan kannalta hyvä ratkaisu. Kyse on nimenomaan vaativien asiakkaiden tarpei-

den selvittämisestä ja niihin keinojen löytymisestä. 

- Huittisissa mm. haasteena nyt ja tulevaisuudessa vaikeasti kehitysvammaiset lasten 

tilapäishoito. 

- Tukiasumista on jonkin verran ja sitä tarvitaan vielä enemmän. Väliinputoajina lievästi 

kehitysvammaiset, jotka eivät halua ottaa palveluita, mutta eivät selviä ilmankaan. 

- Kunnissa haasteena ovat autismin kirjon nuoret, jotka eivät pärjää itsenäisessä asu-

misessa. Nakkilassa mahdollisuutena on jatkossa oman tuetun asumisen kehittämi-

nen heille ja mielenterveyskuntoutujille. Nakkilassa kehitysvammaisia, jotka tarvitse-

vat jatkossa asumisyksikön tyyppistä asumista - tarvetta on n. 5 paikkaa seuraavan 

5–10 vuoden sisällä. 

 

Päivitys 28.9.2018 

- Haasteena nyt ja tulevaisuudessa vaikeasti kehitysvammaiset lasten tilapäishoito. 

- Eurajoella sijaitseva yksityinen asumisyksikkö Kaunummen koti Oy on myyty Mehiläi-

selle. Mehiläinen rakennuttaa uudet toimitilat Eurajoen keskustaan vuoden 2019 lop-

puun mennessä. 

 

Pori YTA-alue: 

- Laitosasuminen pyritään vähentämään minimiin huomioiden kuitenkin asiakkaalle 

tarkoituksenmukaisin asumismuoto. Kaikkein vaikeimmin monivammaisten ja/tai 

haasteellisten kehitysvammaisten henkilöiden asumisen järjestäminen tulee järjestää 
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maakunnassa keskitetysti. Vuosien 2014–2016 välillä tavoitteena on vähentää 30 % 

laitoshoitoa.  

 

Päivitys 28.9.2018 

- Laitosasumisen purkamista on jatkettu tavoitteiden mukaisesti. 

 

PoSa: 

- PoSan alueella ei ole kehitysvammahuollossa toistaiseksi tarvetta pitkäaikaiseen lai-

toshoitoon ollenkaan. Yksityinen asumispalvelutarjonta ja uudet hankkeet sillä saralla 

turvannevat tilanteen näin hyvänä jatkossakin. 

- PoSan alueella (Karviassa) aloitti vuoden 2014 alussa toimeksiantosopimuksella 7-

paikkainen perhehoitokoti, joka tarjoaa hoitopaikkoja myös kehitysvammaisille. 

- Erittäin vaikeasti vammaisten, aikuisena vammautuneiden suhteen PoSa joutuu vä-

hän ostamaan laitoshoitoa sairaanhoitopiiriltä. 

 

Päivitys 31.8.2018 

- PoSan alueella ei ole kehitysvammahuollossa vuosiin ollut tarvetta pitkäaikaiseen lai-

toshoitoon. Yksityisten yritysten, perhehoidon sekä sairaanhoitopiirin asumispalvelu-

tarjonta turvannee tilanteen näin hyvänä jatkossakin. 

- Erittäin vaikeasti vammaisten, aikuisena vammautuneiden suhteen PoSa joutuu os-

tamaan muutamalle asiakkaalle laitoshoitoa sairaanhoitopiiriltä. 

 

Pyhäjärviseutu: 

- Laitoksia ylläpitävien tahojen suunnitelmat laitoshoitoa korvaavista ratkaisuista mu-

kaan lukien lapsuuden kodeissa asuvien vammaisten henkilöiden asumiseen liittyvät 

tarpeet ja ratkaisuvaihtoehdot pyritään huomioimaan Pyhäjärviseudulla (Eura, Säky-

lä).   

- Eura kunnan kehitysvammaisista asuu tällä hetkellä 6 henkilöä laitoksessa. Euraan 

valmistunee alkuvuodesta 2016 8-paikkainen autismiyksikkö. Näille uusille asumis-

palvelupaikoille kotiutetaan laitoksesta muutamia kehitysvammaisia. 

- Eurassa vammaisten asumista pyritään järjestämään osana tavallisia asuinalueita jo-

ko yksittäisessä asunnossa tai pienissä asuinryhmissä, joissa asunnot täyttävät nor-

maalin asunnon tunnuspiirteet. 

- Säkylään on tarkoitus valmistua vammaisille ja kehitysvammaisille tarkoitettu asunto-

la kesällä 2016. 

- Säkylän kunnalla on alle 5 kehitysvammaista laitosasumisessa Satakunnan sairaan-

hoitopiirin laitosasumisen yksiköissä. 
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- Köyliössä ei ole yhtään kehitysvammaista laitoshoidossa. 

 

Päivitys 23.8.2018 

- Euran kunnalla ei ole yhtään henkilöä laitoshoidossa. Euraan on valmistunut vuonna 

2016 8-paikkainen autismiyksikkö Nuutti, jonne kotiutettiin laitoksessa asuvia kehitys-

vammaisia.  

- Säkylään on valmistunut 2016 oma vammaisille ja kehitysvammaisille tarkoitettu 

asumisyksikkö.  

 

Rauma: 

- Vuoden 2015 aikana muuttanut 3 kehitysvammaista laitoshoidosta autettuun asumi-

seen. Jäljelle jää 1 laitoshoidossa asuva. 

- Autettu asuminen on kilpailutettu 2010. 

- Kaikki asumisyksiköt ovat osana normaalia asuntokantaa. 

 

Päivitys 31.8.2018 

- 1 laitoshoidossa asuva. 

- Tehostettu palveluasuminen on kilpailutettu 2010. Optiovuodet 2018 sekä 2019 käy-

tetään. 

 

7.5 Osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen välinen yhteistyö 
 

Keski-Satakunta: 

- Keski-Satakunnan kuntayhtymän ja kuntien kehitysvammahuollon säännölliset pala-

verit 3–4 kertaa vuodessa (mukaan lukien voisi ottaa terveydenhuollon kuntoutusoh-

jauksen).  

- Avustaja rekisterin luominen (jos ei jo ole). 

- Jatkossa Harjavallassa sen selvittäminen voidaanko Vinnarin kuntoutumis- ja toimin-

takeskusta käyttää kehitysvammaisten tarpeita huomioiden ja mahdollisesti minkälai-

silla edellytyksillä.  

- Yhteistyö sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden kanssa jatkuu tiiviisti. 

 

Päivitys 28.9.2018 

Ei päivitettävää. 
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Pori YTA-alue: 

- Osaamisen lisäämistä tarvitaan mm. tukea tarvitsevien ihmisten omassa ympäristös-

sä annettavien tuen ja hoidon vahvistamiseen, osaamisen vahvistamiseen lähityössä 

eli jalkautuvien palvelujen kehittämisessä sekä psykiatristen ja neurologisten palvelu-

jen kehittämisessä. Osaamista vahvistetaan monitoimijuuteen perustuvalla yhteistyöl-

lä yli hallintokuntarajojen yhdessä perus- ja erikoispalveluiden kesken. 

 

Päivitys 28.9.2018 

- Porin vammaispalvelutoimiston kaikissa sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virois-

sa ja toimissa on kelpoisuusehdot täyttävät työntekijät. 

- Lasten lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisen kehittäminen on aloitettu perustur-

van tasolla monialaisena yhteistyönä. 

 

PoSa: 

- Viranhaltijat seuraavat lainsäädäntömuutoksia sekä osallistuvat alan koulutuspäiviin, 

verkostotapaamisiin sekä moninaiseen yhteistyöhön, jossa voi aina myös oppia toisil-

ta. 

- PoSan vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa on kuluvan vuoden alusta lu-

kien 4 kokoaikaista, kelpoisuusehdot täyttävää viran- tai toimenhaltijaa, lisäksi aikuis-

sosiaalityön päällikkö sekä toimistosihteeri hoitavat toimenkuvansa mukaisesti osioita 

vammaispalveluista 

- Tärkeätä on, että viranhaltijat pysyvät muuttuvan tiedon tasalla, mutta tärkeätä olisi 

myös osata/pystyä varmistamaan ostopalveluiden laatu. 

- Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelu hoidetaan keskitetysti Kankaanpäästä kuu-

teen kuntaan. PoSan jäsenkunnat (paitsi Kankaanpää) ovat pieniä ja vanhusvoittoi-

sia; vammais- ja kehitysvammapalveluita ei ole tarvetta tai ainakaan mahdollisuutta 

enempää lähipalveluina toteuttaa. 

 

Päivitys 31.8.2018 

- PoSan vammaispalveluissa on kuluvan vuoden alusta lukien 5 kokoaikaista, viran- tai 

toimenhaltijaa, lisäksi sosiaalityön päällikkö sekä toimistosihteeri hoitavat toimenku-

vansa mukaisesti osioita vammaispalveluista. 

- Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelu hoidetaan keskitetysti Kankaanpäästä 6 kun-

taan. PoSan pienet jäsenkunnat ovat vanhusvoittoisia; vammais- ja kehitysvamma-

palveluita ei ole tarvetta tai ainakaan mahdollisuutta lähipalveluina toteuttaa. 

- PoSa on aktiivisesti mukana Satasoten hankkeissa ja valmistelutyöryhmissä. 
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Pyhäjärviseutu: 

- Pyhäjärviseudun kunnissa sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista pyritään varmis-

tamaan kouluttamalla henkilöstä tarpeen ja koulutustarjonnan mukaan. 

- Euran kunta järjestää yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa koulutuksen kehitys-

vammapalvelujen henkilöstölle TOIMI-menetelmästä (psykososiaalisen toimintakyvyn 

kuvaaminen). 

- Säkylä ja Euran kunta työllistävät vammaisalan henkilökuntaa kuntien omissa palve-

lukodeissa ja toimintakeskuksessa. 

- Vammaisille pyritään tuottamaan mahdollisimman laadukkaita palveluita kunnan re-

surssit huomioon ottaen. 

- Eurassa on meneillään eri hallintokuntien erityisliikuntahanke. 

 

Päivitys 23.8.2018 

Ei päivitettävää. 

 

Rauma: 

- Rauman sosiaalipalvelut on toistaiseksi onnistunut hyvin rekrytoimaan päteviä ja kel-

poisuusehdot täyttäviä työntekijöitä: kaikissa sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan 

vakinaisissa viroissa ja toimissa on kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä. 

- Rauman sosiaali- ja terveysvirastossa on käynnissä laatuhanke, jonka tavoitteena on 

saada laatusertifikaatti kaikille tulosalueille ja tulosyksiköille. Vammaistyölle myönnet-

ty laatujärjestelmä ISO 9001:2008 mukainen sertifikaatti maaliskuussa 2015. 

- Palveluita pyritään kehittämään yhteistyössä kunnan, yksityisten palvelutuottajien ja 

järjestöjen kanssa. 

- Rauman vammaisneuvosto kokoontuu säännöllisesti ja on aktiivinen.  

- Rauman kaupungin liikuntatoimen yksi painopistealue on vammaisten lasten erityislii-

kuntaryhmät.  

- Yhteistyötä terveyskeskuslääkärien kanssa lisätty. Mikäli tarvitaan jatkosuositus esi-

merkiksi fysioterapiaa varten, Rauman kaupungin terveyskeskuslääkäri laatii B-

lausunnon.  

 

Päivitys 31.8.2018 

- Rauman vammaispalvelut on toistaiseksi onnistunut hyvin rekrytoimaan päteviä ja 

kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä: kaikissa sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan, 

lähihoitajan ja sairaanhoitajan vakinaisissa viroissa ja toimissa on kelpoisuusehdot 

täyttävä työntekijä. 
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- Rauman sosiaali- ja terveystoimialalla on käynnissä laatuhanke, jonka tavoitteena on 

saada laatusertifikaatti kaikille palvelualueille ja palveluyksiköille. Vammaispalvelulle 

on myönnetty laatujärjestelmä ISO 9001:2008 mukainen sertifikaatti maaliskuussa 

2015.   

- Yhteistyötä terveyskeskuslääkärien kanssa on lisätty, muun muassa kuntoutussuun-

nitelmat pyritään tekemään Raumalla. Mikäli tarvitaan jatkosuositus esimerkiksi fy-

sioterapiaa varten, Rauman kaupungin terveyskeskuslääkäri laatii B-lausunnon.  

 

Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut: 

Sosiaalipalveluissa erityisosaamiskeskuksen tavoitteena on toimia Satakunnan alueella 

maakunnallisena osaamis- ja resurssikeskuksena, joka tarjoaa poliklinikkamuotoisia erityis-

asiantuntijapalveluja sosiaalipalvelujen asiakkaille, heidän perheilleen sekä muille em. koh-

deryhmien kanssa toimijoille. Erityisosaamiskeskus toimii erityisasiantuntijana asioissa, jotka 

liittyvät kehitysvammaisuuteen, kognitiivisia toimintoja vaikeuttaviin oppimishäiriöihin sekä 

sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä heikentäviin neuropsykologisiin ja -psykiatrisiin vai-

keuksiin. Erityisosaamiskeskuksessa tehdään em. asiakasryhmien henkilöiden toimintakyvyn 

arviointia ja kuntoutuksen suunnittelua ja seurantaa, sekä heidän perheidensä ja muiden 

vastuutahojen neuvontaa ja ohjausta lähipalvelujen tukena. 

 

Erityisosaamiskeskuksen jalkautuvana palveluna on tavoitteena toteuttaa mahdollisuuksien 

mukaan moniammatillisia yhteistoimintavastaanottoja yhteistyössä perusterveydenhuollon ja 

Sosiaalipalvelujen kesken. Tällöin lääkäriresurssi moniammatilliseen työryhmään tulee pe-

rusterveydenhuollosta ja muu työryhmä erityisosaamiskeskuksesta. Jalkautuvana palveluna 

toteutuu jonkin verran myös psykologin ja puheterapeutin tutkimuksia (myös esim. kouluille) 

sekä konsultaatiota ja työnohjausta. Jalkautuvana palveluna sosiaalipalvelujen asiantuntija-

palveluista toteutuu Satakunnassa merkittävässä määrin kuntoutusohjaus, joka on asiakkaan 

kotiin ja muuhun toimintaympäristöön vietävä palvelu. 

 

Erityisosaamiskeskus toimii yhteistyössä erikoissairaanhoidon alueella toimivien yksiköiden 

kanssa. Se käsittää keskinäistä konsultointia, työnohjausta, asiakkaiden palvelutarpeiden 

arviointia, seurantavastuusta yhdessä sopimista ja yhteistyössä palvelun yksilöllistä räätä-

löintiä asiakkaalle. 

 

Henkilöstön ammatilliseen - sekä täydennyskoulutukseen on panostettu viime vuosina hyvin 

paljon. Oppisopimuskoulutus aloitettiin sosiaalipalveluissa vuonna 2009 mm. tulossa olevien 

lääkehoitosäännösten muutosten vuoksi. Entiset vajaamielishoitajat ja kehitysvammaisten 
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hoitajat ovat päivittäneet tutkintonsa lähihoitajan tutkinnoksi. Oppisopimusopiskelijoita lähi-

hoitajaksi on valmistunut vuosina 2009–2012 yhteensä 35 opiskelijaa. 

Vuonna 2013 Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa opiskelee oppisopimuksella 

yhteensä 60 opiskelijaa, joista lähihoitajaopiskelijoita on 41, kehitysvamma-alan ammattitut-

kintoa suorittavia 8 lähihoitajaa sekä vanhustyön erikoisammattitutkintoa suorittavia 11 henki-

löä. Yhteensä 95 oppisopimuskoulutettavaa. 

 

Päivitys 1.9.2015: 

Satakunnan sairaanhoitopiirissä opiskelee oppisopimuksella syksyllä 2015 lähihoitajaopiske-

lijoita 4, kehitysvamma-alan erikoisammattitutkintoa suorittavia 11 lähihoitajaa sekä kehitys-

vamma-alan ammattitutkintoa suorittavia 9 lähihoitajaa, yhteensä 24 oppisopimuskoulutetta-

vaa.  

 

Päivitys 11.9.2018 

Satakunnan sairaanhoitopiirissä opiskelee alkaen syksystä 2017 oppisopimuksella lähihoita-

jia 12, vammaistyön osaamisalaa 2, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaa 2, mielenter-

veys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoa 12, johtamistaidon erikoisammattitutkintoa 8, 

lähiesimiestyötä 1, työvalmennuksen erikoisammattitutkintoa 1 ja johdontyönohjaaja tutkintoa 

2. 

 

Sosiaalipalvelu järjestää erilaista täsmäkoulutusta vammaisuuden eri osa-alueilla, kuten au-

tismiin ja haastavasti käyttäytyvien ohjaamiseen sekä turvallisuuteen ja neuropsykologisiin 

erityiskysymyksiin painottuvissa asioissa. 

Satakunnan sairaanhoitopiiri tarjoaa laaja-alaisesti sekä alueellista että henkilöstön sisäistä 

koulutusta. 

 

Päivitys 11.9.2018 

Osaamiskartoitukset x 2 tehty → toimenpiteiden jatkosuunnittelu meneillään (erillinen suunni-

telma). Mm. videovälitteiset koulutukset, työnkierto, mentor-aktor -toiminta, sisäinen ja ulkoi-

nen täydennyskoulutus, oppisopimuskoulutukset (AT, EAT, JET, työnohjaaja ym.). 

 

Henkilöstön eläkkeelle siirtyminen on mittavaa. Oppisopimuskoulutus on todettu erittäin hy-

väksi tavaksi saada uutta, koulutettua henkilökuntaa tilalle. Oppisopimusopiskelijan työsuhde 

on koulutusajan kestävä eli 2,5 vuotta, jonka jälkeen on tavoitteena rekrytoituminen vakitui-

seen työsuhteeseen. Koulutusmuoto mahdollistaa tieto-taidon siirtymisen ja myös osan ns. 

hiljaisen tiedon siirtymisestä seniorityöntekijöiltä aloittelijoille. Henkilöstön saatavuus Sata-
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kunnassa on ollut hyvällä tasolla. Ainoastaan joidenkin erityistyöntekijöiden osalta rekrytoin-

nissa on ollut vaikeuksia (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä). 

Laitoshoidon vähetessä henkilöstöä siirtyy tulevina vuosina avohuollon asumispalvelujen 

piiriin. 

 

8. Alueellisen työryhmän kehittämislinjaukset 
 

Kehitysvammaisten asumisen Satakunnan työryhmä on asettanut suunnitelmakaudelle 

2012–2020 kehittämislinjaukset, joihin se sitoutuu. Kehittämislinjaukset on päivitetty 

7.9.2015. 

 

Päivitys 11.9.2018: 

- Palvelu- ja muuttosuunnitelmien laatiminen sekä muuttovalmennuksen edelleen ke-

hittäminen. 

- Asiakkaiden ja omaisten mielipiteiden kartoittaminen ja kohdentaminen yhä aikaisemmassa 

vaiheessa. 

- Asumispalvelujen edelleen kehittäminen ja monipuolistaminen. 

- Tukiasumisen lisääminen (tarve/diagnoosi). 

- Avohoidon paikkojen tarjonnan lisääminen vaikeavammaisille ja haastavasti käyttäytyville. 

- Muuttajien ja rajapinta-asiakkaiden työ- ja päivätoiminnan kehittäminen avohuollon asumi-

sen kehittämisen rinnalla. 

- Perhehoidon lisääminen ja laajentaminen erilaisen asiakaskunnan tarpeisiin. 

- Tilapäisen hoidon kehittäminen osana perheiden jaksamisen tukemista. 

- Uudenlaisten, erilaisten ja ennakkoluulottomien asumisratkaisujen löytäminen ja kehittämi-

nen. 

- Monimuotoiset, räätälöidyt palvelut → kehittäminen/yksilölliset palveluratkaisut. 

- Henkilökohtaisen avun saatavuus ja kehittäminen. 

- Yhteinen palvelutarpeen arviointi (menetelmien kehittäminen) + palveluketjut + lähipalvelut  

   → työryhmän perustaminen (huom. Sote) → tavoitteena maakunnallinen malli palvelujen  

   tuottamiselle huomioiden sosiaalihuoltolain velvoitteet. 

- Ikäperheet → palvelutarpeiden ennakointi + suunnitelmat (Kaste-hanke) 

- Kehaksen purku 

- lasten asuminen 

- tilapäisasuminen 

- perhetyö 

- asiakassuunnitelmat / YPA - kuntoutuksen yhteistoimintamallit 
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- monimuotoiset asumisratkaisut ja vahvan tuen asuminen 

 

Päivitys 7.9.2015: 

Kehitysvammaisten asumisen alueellisen suunnitelman työryhmä seuraa ja arvioi suunnitel-

man etenemistä ja toteutumista. Työryhmä kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa. 

Päivitys 11.9.2018 /SATASOTE 

Valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan (sote) sekä maakuntauudistukseen (maku) liittyen 

Satakunnassa valmistellaan sosiaali- ja terveysalan (Satasote) sekä maakuntauudistusta. 

Loppuvuoden 2018 aikana selvinnee, eteneekö nyt suunnitelmissa oleva sote-uudistus. Mi-

käli maakunnallinen uudistus ei etene mm. lainsäädännöllisistä syistä johtuen, Satakunnassa 

on tahtotilaa uuden sote-kuntayhtymän perustamisen valmistelulle. 

 

Satasoten vammaispalvelut-työryhmä on toiminut vuodesta 2016 ja antanut väliraporttinsa 

lokakuussa 2018. Vammaispalveluiden valmistelija palvelupäällikkö Katja Alamäki on aloitta-

nut työnsä 50 %:n osuudella Satakuntaliitossa syyskuussa 2018. Vammaispalvelujen valmis-

telijan tehtävänä on mm. suunnitella, mallintaa ja jalkauttaa yhdessä työryhmän ja maakun-

nan toimijoiden kanssa vammaispalvelujen maakunnallisia toimintamalleja.  

 

Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut ovat mukana Satasairaala-hankkeessa, josta löytyy tietoa 

sairaanhoitopiirin nettisivuilta (www.satshp.fi). 

 

EHKO-erityishuollon vaativan kuntoutuksen osaamiskeskus – osana Satasairaala-hanketta 

toiminnallinen tarveselvitys on tehty vuonna 2017. EHKO käsittää sekä vaativan laitoskun-

toutuksen että vastaanotto- ja tutkimustoiminnan.  

Suunnitelmien mukaan Antinkartanon kuntoutuskeskus siirtyy osaksi Satasairaalaa Porin 

kaupungin Tiilimäen kaupunginosaan vuonna 2027. 

 

9. Lopuksi 
 

Alueellisesta suunnitelmasta tullaan informoimaan kuntia, yhteistyötahoja, asumisen ja kun-

toutuksen esimiehiä sekä koko sosiaalipalvelujen henkilöstöä ja asiakkaita. Suunnitelma kä-

sitellään myös Erityishuoltoneuvostossa 12.2.2013 (syksy 2015). Suunnitelma lähetetään 

tiedoksi sekä sairaanhoitopiirin johtoryhmälle että sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle syk-

syllä 2015.  
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Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut esittää kiitoksensa alueellisen suunnitelman 

seurantaryhmän jäsenille, jäsenkuntiensa sosiaalitoimille ja siellä työskenteleville henkilöille, 

Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry:lle sekä kaikille kehitysvammaisten asumisen 

alueellisen suunnitelman tarkentamisessa mukana olleille henkilöille ja tahoille. 

 

Päivitys 23.10.2018: 

Lämmin kiitos kaikille alueellisen suunnitelman seurantaryhmän jäsenille hyvästä panokses-

tanne ja yhteistyöstä suunnitelman päivittämisessä. 

 

Riippumatta valtakunnallisista ja/tai satakuntalaisista ratkaisuista sote-uudistuksen suhteen, 

tämän suunnitelman asiat kehitysvammaisten henkilöiden palvelutarpeista ja niiden kehittä-

misestä ovat olemassa ja niihin meidän tulee vastata jatkossakin mahdollisimman laaduk-

kaasti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. 

 

Päivitetty suunnitelma lähetetään tiedoksi edellä esitetyille tahoille sekä sairaanhoitopiirin 

johtoryhmälle ja yhtymähallitukselle. 

Alueellinen suunnitelma käsitellään myös joulukuun 2018 Erityishuoltoneuvostossa. 

 

Merja Paavola 

työryhmän puheenjohtaja 
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Valtioneuvoston periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien pal-

velujen järjestämiseksi  

 

Valtioneuvosto on 21.1.2010 tehnyt seuraavan periaatepäätöksen ohjelmaksi kehitysvammaisten asu-

misen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010─2015 ja päättänyt ohjelman toimen-

piteiden toteuttamisesta. Ohjelma toteutetaan voimassa olevan valtiontalouden kehyspäätöksen puit-

teissa.  

 

Johdanto  
Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukaan hallituskauden keskeiset asunto-

poliittiset toimenpiteet määritetään asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassa. Siinä päätettiin ohjelman 

laatimisesta vammaisten, mukaan lukien kehitysvammaisten asuntojen tarjonnan lisäämiseksi laitos-

paikkojen vähentämiseksi.  

 

Arvioidaan, että Suomessa on 35 000–40 000 kehitysvammaista henkilöä, joista suuri osa tarvitsee 

runsaasti yksilöllistä apua ja tukea asumisessaan. Suomessa on 18 laitosta, joiden toiminta on koko-

naan tai pääosin suunnattu palvelemaan kehitysvammaisia henkilöitä. Toukokuussa 2009 kehitys-

vammalaitoksissa oli noin 2 000 henkilöä pitkäaikaispaikoilla ja lyhytaikaisessa kuntouttavassa hoi-

dossa noin 400 henkilöä. Omaisten luona asuu noin 13 000 kehitysvammaista henkilöä, joista noin 

puolet on aikuisia kehitysvammaisia henkilöitä. Näistä suuri osa tarvitsee mahdollisuuden itsenäiseen 

asumiseen.  

 

Kehitysvammaisten laitoshoidon vähentäminen ja aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden lapsuu-

denkodeista muuttamisen mahdollistaminen edellyttää monia toimenpiteitä asuntotarjonnan lisäämisen 

ohella, tärkeimpinä yksilöllistä asumista tukevat palvelut sekä asumiskustannusten hallinta.  

 

Ohjelman tavoitteet  

 

Hallituksen asuntopolitiikan tavoitteena on sovittaa yhteen ihmisten asumisen toiveet ja tarpeet, yh-

teiskunnan tarpeet ja kestävä kehitys. Hallitus edistää jokaisen mahdollisuuksia tarpeitaan ja toiveitaan 

vastaavaan asumiseen. Kehitysvammaisten asumisohjelman tavoitteena on mahdollistaa kehitysvam-

maisille henkilöille yksilöllinen asuminen, joka vahvistaa heidän osallisuuttaan ja yh-

denvertaisuuttaan yhteisössä sekä yhteiskunnassa.  

 

Ohjelman tavoitteena on vuosina 2010─2015:  

 

 vähentää laitospaikkoja nopeasti, suunnitelmallisesti ja hallitusti sekä mahdollistaa muuttaminen 

lapsuudenkodeista tuottamalla kehitysvammaisten henkilöiden tarpeita ja toiveita vastaavia asumisrat-

kaisuja ja tarjoamalla yksilöllisiä palveluja ja tukea.  

 tuottaa pitkäaikaisesta laitoshoidosta muuttaville kehitysvammaisille noin 1 500 asuntoa ja lapsuu-

denkodista muuttaville aikuisille kehitysvammaisille noin 2 100 asuntoa.  

 tuottaa ohjelmakaudella yhteensä 3 600 kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettua asuntoa, josta 

vuosittain noin 600 asuntoa.  
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Toimenpiteet  

A. Asuntotarjonta ja asumiskustannusten hallinta  

 

1. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) erityisryhmien asumisen investointiavus-tuksella 

tuotetaan vuosina 2010–2015 kehitysvammaisille noin 470 uutta asuntoa vuosittain ja tuetaan vähin-

tään 60 kehitysvammaisten asunnon peruskorjaamista vuosittain. ARAn eri-tyisryhmien asumisen 

investointiavustusta osoitetaan noin 30 milj. euroa vuodessa kehitys-vammaisten asumiseen.  

 

2. Raha-automaattiyhdistys (RAY) varautuu vuosittaisen määrärahan puitteissa osoittamaan investoin-

tiavustusta enintään 4,9 milj. euroa vuodessa järjestöjen tukiasuntojen hankinnan ja rakentamisen ra-

hoitukseen. Tällä rahoituksella voidaan hankkia tai rakentaa noin 130 tukiasuntoa vuodessa.  

 

3. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) erityisryhmien asumisen investointiavus-tuksen 

avustusmäärä nostetaan enintään 50 %:iin kehitysvammaisten asuntokohteissa. Korkeinta avustuspro-

senttia sovelletaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon kohteen erityisvaatimukset ja kustannukset, eikä 

sitä näin ollen myönnetä kaikkiin avustuskohteisiin.  

 

4. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) erityisryhmien asumisen investointiavus-tusta 

myönnetään vain erittäin perustellusta syystä kehitysvammalaitosten alueella olevien rakennusten 

muuttamiseksi avohuollon asumisyksiköiksi. Kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuus valita 

asuinpaikkansa ja asumisratkaisunsa edellyttää, että heidän asumisensa järjestetään muun asuntokan-

nan seassa.  

 

5. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kehittää yhteistyössä alan toimijoiden kanssa asu-

misratkaisuja kehitysvammaisten henkilöiden erilaisiin tarpeisiin, ml. autistit, vaativaa hoitoa tarvitse-

vat ja haastavasti käyttäytyvät kehitysvammaiset, sekä asumisratkaisuihin liittyviä laatuohjeita. Työssä 

hyödynnetään ARAn, TEKESin ja muiden tahojen kehittämisrahoitusta.  

 

B. Laitoshoidon vähentäminen ja asumispalvelujen kehittäminen  

 

6. Erityishuoltopiirien/kuntayhtymien ja alueen kuntien sekä muiden keskeisten toimijoiden (asuntojen 

rakennuttajat, asumispalvelujen tuottajat, kehitysvammaisten ja omaisten edustajat) muodostama työ-

ryhmä laatii syyskuun 2010 loppuun mennessä suunnitelman siitä, miten alueellisesti edetään laitos-

hoidosta kehitysvammaisten henkilökohtaiset tarpeet huomioon ottaen yksilöllisempiin asumisratkai-

suihin.  

 

7. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laaditaan yhteistyössä erityishuoltopiirien/kuntayhty- 

mien ja Kuntaliiton sekä muiden keskeisten toimijoiden kanssa vuoden 2010 loppuun mennessä koko 

maata kattava suunnitelma siitä, miten mahdollisesti tarvittava laitoshoito tai sitä vastaava toiminta 

toteutetaan ohjelmakauden jälkeen.  

 

8. Sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä alan toimijoiden kanssa tukee laitoshoidon vähen-

tämiseen ja sitä korvaavien palveluratkaisuihin liittyvää kehittämistoimintaa ja arviointia erityisesti 

yksilöllisten asumisratkaisujen kehittämiseksi monivammaisille ja haastavasti käyttäytyville kehitys-

vammaisille henkilöille. Hyödynnetään TEKESin, KASTE-ohjelman ja muiden tahojen rahoitusta.  

 

9. Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Kuntaliiton ja kuntien 

yhteistyönä kehitetään palvelusuunnitelmien laadintaa ja henkilökohtaisen avun muotoja osana kehi-

tysvammaisten henkilöiden yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö valmiste-

lee yhdessä THL:n, Kuntaliiton, kuntien sekä alan järjestöjen kanssa verkkokäsikirjan vammaispalve-

lulain toimeenpanon ja sen seurannan tueksi.  

 

10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) edistää yhteistyössä Asumisen rahoitus- ja kehittä-

miskeskuksen (ARA) ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa ajantasaisen seurantajärjestelmän ai-
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kaansaamista kehitysvammaisten laitoshoidon tilanteesta, sitä korvaavasta asunto-tuotannosta ja -

hankinnasta sekä asumista tukevien palvelujen kehittymisestä.  
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Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja pal-

velujen turvaamisesta 8.11.2012 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3362-0 
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Keskustelu- ja suunnittelutilaisuus 
 
Aika Tiistai 30.10.2012 klo 13 - 16 

Paikka Antinkartanon kuntoutuskeskus, Monitoimitalo-Kappeli, 

 Ravanintie 359, Vanha-Ulvila 

 
STM (Sosiaali- ja terveysministeriö) pyytää erityishuoltopiirejä/kuntayhtymiä tarkentamaan ja 
täydentämään tarvittavilta osin valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuvia kehitysvam-
maisten asumisohjelmien (2010 - 2015) toimeenpanoon liittyviä alueellisia suunnitelmia lai-
toshoitoa korvaavista ratkaisuista. 
 
Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa – asumistarvekartoitus ja alueellinen suunni-
telma vuosille 2010 - 2015 on valmistunut syksyllä 2010 ja se on lähetetty kunnille.  
Kyseinen suunnitelma tulee tarkentaa ja täydentää yhteistyössä alueen kuntien, kun-
tayhtymien, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen sekä 
muiden keskeisten toimijoiden kanssa. 
 
Tarkennetut alueelliset suunnitelmat tulee lähettää STM:öön 31.12.2012 mennessä. 
 
THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) on lähettänyt viikolla 37 kuntien vammaispalveluista 
vastaaville valtakunnallisen seurantakyselyn kehitysvammaisten kuntalaisten asumises-
ta ja palveluista. THL laatii kyselyn tuloksista alueelliset yhteenvetoraportit, jotka toimitetaan 
erityishuoltopiirien/kuntayhtymien käyttöön marraskuussa 2012. Raportti koko maan tilan-
teesta valmistuu vuoden 2013 alussa. Tavoitteena on, että kyselystä olisi hyötyä kuntalaisille, 
vastaajakunnille sekä valtakunnalliselle kehittämistyölle. 
 
Kutsun ohessa asiaa koskeva STM:n kirje (28.6.2012), jossa suunnitelman tarkentamisessa 
ja toimeenpanossa pyydetään keskittymään erityisesti viiteen (5) eri toimenpidealueeseen, 
jotka on määritelty STM:n asettamassa kehitysvammaisten asumisohjelman valtakunnallisen 
toimeenpanon ohjausryhmässä. 
 
Kehitysvammaisten asumisen alueellisen suunnitelman tarkentamiseksi ja täydentämiseksi 
Satakunnassa tarvitsemme kaikkien keskeisten toimijatahojen yhteistyötä. 
 
Ilmoittautumiset 25.10.2012 mennessä johdon assistentti Anne Toivoselle 
anne.toivonen () satshp.fi tai puh. 044 707 4041. 
 
TERVETULOA! 
 
Merja Paavola 
sosiaalipalvelujen johtaja 
 
 
Liite STM kirje 28.6.2012 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja siihen liitty-

vien palvelujen järjestämistä koskevien alueellisten suunnitelmien tarkentami-
nen ja toimeenpano 

 
Jakelu Kuntien sosiaalitoimi / johtajat ja kehitysvammatyöstä vastaavat sosiaalityönte-

kijät 
 Satakunnan Tukipiiri 
 Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry 
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Keskustelu- ja suunnittelutilaisuus 
 
Aika tiistai 30.10.2012 klo 13 – 16 

 

Paikka Antinkartanon kuntoutuskeskus, Uusi Kabinetti, Ulvila 

 

Läsnä Katriina Uusitalo-Perkola, sosiaalipalvelupäällikkö, Eura 

 Leena Tarkki, sosiaalityöntekijä, Eura 

Juha Sandberg, vs. perusturvajohtaja, Harjavalta 

 Reija Miika, johtava sosiaalityöntekijä, Harjavalta 

 Sinikka Piranen, sosiaalityön johtaja, Huittinen 

 Marita Jantunen, sosiaaliohjaaja, Kiikoinen 

Ritva Vainio, perusturvajohtaja, Köyliö 

Pekka Heinonen, kunnanjohtaja, Lavia 

 Tuija Lahtinen, johtava sosiaalityöntekijä, Pori 

 Tarja Mäkelä, sosiaalityöntekijä, Posa 

 Sari Landvik, va. aikuissosiaalityöntekijä, Posa 

 Petra Laulaja, sosiaalityöntekijä, Rauma 

 Tuija Koski, Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry 

Maritta Tuominen, Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry 

 Sami Virta, asukasedustaja, Erityishuoltoneuvosto 

Minna Heinonen, sosiaalityöntekijä, Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaalipalve-

lut 

 Riitta Niemi, sosiaalityöntekijä, Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut 

 Heli Välimäki, sosiaalityöntekijä, Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut 

 Tuula Saarinen, palvelupäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut 

Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaa-

lipalvelut, pj. 

Anne Toivonen, johdon assistentti, Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaalipalve-

lut, siht. 

  

  

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi sekä avasi kokoon-
tumisen tarkoitusta. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 28.6.2012 Kehitysvammais-
ten henkilöiden asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämistä koskevien alueel-
listen suunnitelmien tarkentaminen ja toimeenpano on jaettu kokouskutsun mukana 
sähköpostilla. 
 

 
2. Osallistujat kertoivat kuulumiset omalta alueeltaan.  

 
- Pori: 

o Omat asumisyksiköt ovat täynnä. Vaihtuvuutta on vähän ja tarve on suuri. 
o Laadittu vammaispalvelusuunnitelma.  
o Uusia asumisyksiköitä ei olla nyt rakentamassa. Mahdollisesti jatkossa on 

suunnitteilla puutarhakoti-tyyppinen asumisyksikkö. Rakentamiseen tarvitaan 
luovuutta.  

o Ostopalveluja saadaan Aurinkokulma Oy:stä, Recare Oy:stä ja sairaanhoitopii-
riltä. 
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o Avohuollon ohjaajat tukevat kotona asuvia, mutta ohjaajia ei ole riittävästi. 
o Väliinputoajille tarvittaisiin tukimuotoja. 

 
 

- Posa: 
o Tilanne on hyvä, sillä kaikki tarvitsijat ovat saanet paikan. Koko palveluntarve 

tyydytetään ostopalveluina, sillä omia asumisyksiköitä ei ole. 
o Kehitysvammaisten palvelusäätiö on saanut varat uuden asumisyksikön raken-

tamiseen, mutta yksikön valmistumisajankohta ei ole tiedossa. 
o Toivottavaa on, että jo rakentamisvaiheessa otettaisi huomioon asukkaiden eri-

laiset tarpeet. 
o Haasteena on asukkaiden tarvitsemat palvelut ja niiden järjestäminen 

 
- Rauma: 

o Omat asumisyksiköt ovat täynnä. 
o Vuonna 2010 toteutetun kilpailutuksen seurauksena rakennetaan kaksi uutta 

15-paikkaista asumisyksikköä, joista toinen valmistuu vuoden 2012 lopulla. 
Antinkartanon kuntoutuskeskuksesta muuttaa sinne kaksi asukasta. 

o Vuoden 2012 loppuun Raumalla toimii itsenäisen asumien ohjaaja. Koettu hy-
väksi ja haetaan kahta lisää. 

o Asuntoja hankittu joko vapailta markkinoilta tai Kehitysvammaisten palvelusää-
tiön kautta.  

 
- Huittinen:  

o Odotellaan uuden asumisyksikön valmistumista. Neuvottelut sinne muuttavista 
asukkaista tulossa.   

o Vaikeasti vammaiset lapset tarvitsevat lisää tilapäisperhehoitopaikkoja. Tilanne 
on kuitenkin melko hyvä, sillä sairaanhoitopiirin Kamu-tupa –toiminta korvaa ti-
lapäisen perhehoidon paikkoja. 

o Yksityistä tarjontaa Huittisten alueella ei ole. 
o Tukiasukaspaikkoja tarvittaisi lisää. 
o Huittisissa on oma työhönvalmennuskeskus, jonka kanssa yhteistyö on tiivistä. 

Tukiasukkaille tarvittaisiin oma ryhmä. 
 

- Köyliö: 
o Neljä omaa kuntalaista sairaanhoitopiirin asumisyksikkö Kepolankodossa, josta 

saadaan myös tilapäishoitoa. 
o Palveluntarjonta toteutetaan ostopalveluina. 
o Pitkällä tähtäimellä asumistarvetta on, mutta ei akuuttia tarvetta.  

 
- Eura: 

o Palvelukoti Tuulenpesän laajennus kahdeksalla paikalla valmistuu helmikuussa 
2013.  

o Työ- ja asumisvalmentaja aloittanut viime vuonna. Koettu tarpeelliseksi ja saatu 
hyviä kokemuksia.  

o Entisessä sairaanhoitopiirin asumisyksikkö Lukkalankodossa on nyt työtoimin-
taa. 

o Euralaisia on nyt laitoksessa 10, joista mahdollisesti 1 - 2 siirtyy asumisyksik-
köön. 
 

- Harjavalta: 
o Uuden asumisyksikön suunnittelussa tulisi huomioida asukkaiden erilaiset tar-

peet ja rakentaa sairaanhoitopiirin asumisyksikkö Kajastuksesta kehittyneempi 
versio. 
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o Tilapäisissä ratkaisuissa hyödynnetään Hopeanuolen palvelukotia.  
o Kokonaistilanne on nyt hyvä. 
o Seuraavaksi käydään keskustelua omaisten kanssa ja kartoitetaan tarpeet. 
o Työhönvalmennuskeskuksen siirto sairaanhoitopiiriltä KVPS Tukena Oy:lle on 

koettu onnistuneeksi.  
 

- Kiikoinen: 
o Tulossa kuntaliitos Sastamalaan, josta saadaan jatkossa tarvittavat palvelut.  
o Kehitysvammaisia on vähän.  
o Ei omia asumisyksiköitä. 

 
- Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry: 

o Autismiyksikköjä puuttuu. 

o Toivotaan, että jo rakennusvaiheessa huomioidaan aistiyliherkkyydet.  

 
- Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry: 

o Avuntarvitsijoiden erilaisuus tulisi ottaa huomioon. Kehitysvammaiset ja van-
hukset ovat erilaisessa elämäntilanteessa ja tästä syystä hyvä elämä on näille 
kahdelle ryhmälle eri asia. 

 
- Asukasedustaja: 

o Oma asunto ja omat avaimet tuovat tyytyväisyyttä. 
 

 
3. STM:n kirjeessä 28.6.2012 pyydetään keskittymään erityisesti viiteen toimenpidealu-

eeseen. 
 

1. Vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja oikeuksien 
varmistaminen  

2. Vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen 
3. Palvelujen kehittäminen 
4. Laitosasumisen lakkauttaminen 
5. Osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen välinen yhteistyö 

 
Jatkotyöskentelyä varten perustettiin seutukunnallinen työryhmä, joka kokoontuu joulukuun 
alussa.  
 
Työryhmään valittiin  

- Tuija Lahtinen, johtava sosiaalityöntekijä (Porin YTA-alue),  
- Tarja Mäkelä, sosiaalityöntekijä (Posa),  
- Tiina Rannikko, erityispalvelupäällikkö (Keski-Satakunta),  
- Katriina Uusitalo-Perkola, sosiaalipalvelupäällikkö (Pyhäjärviseutu),  
- Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö (Rauma),  
- Maritta Tuominen, omaisten edustaja (Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry) ja  
- Sami Virta, asukasedustaja (Erityishuoltoneuvosto). 

 
 

4. Keskustelua 
 

- Tukipiiri:  
o Kehitysvammainen haluaa päästä osaksi yhteiskuntaa ja tähän tarvitaan henki-

lökohtaista apua. Lain tulkinnassa on ongelmia.  
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o Talous ei saisi olla esteenä henkilökohtaisen avuna saamisessa. Kehitysvam-
mainen maksaa nyt sekä omat että avustajansa kulut. Vammaispassi on han-
keasteella.  

o Kehitysvammainen voi tarvita apua henkilökohtaisen avustajan hakemiseen ja 
palkan maksamiseen.  

 
- Harjavalta: 

o Porin alue ja Keski-Satakunta liittyvät vuoden 2013 alusta avustajakeskus.fi –
palveluun.  
 

 
- Rauma: 

o Rauma käyttää jo avustajakeskuksen palveluja ja on toimintaan tyytyväinen 
o Avustajakeskus toimii Turussa ja sillä on oma toimisto Raumalla. Rauma myön-

tää palvelun ja ilmoittaa siitä keskukselle. Keskus on yhteydessä asukkaaseen 
ja käy asukkaan luona avustajaehdokkaiden kanssa. Asukas valitsee halua-
mansa avustajan ja avustajakeskus hoitaa palkanmaksun. Kyseessä on tuettu 
työnantajuus. 

o Rauman toimistoa voivat käyttää muutkin kuin raumalaiset. Kustannukset pal-
velun käyttämisestä menevät avustettavan omaan kuntaan. 
 

- Huittinen: 
o Henkilökohtaisen avustajan palkanmaksun hoitavat pankit ja tilitoimisto.  
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Suunnittelutilaisuus – kehitysvammaisten asumisen alueellinen suunnitelma 2012 – 
2020 Satakunnassa  
 
Aika tiistai 4.12.2012 klo 14 - 16 

Paikka Antinkartanon kuntoutuskeskus, Uusi Kabinetti, 

 Ravanintie 359, Vanha-Ulvila 

 
STM (Sosiaali- ja terveysministeriö) pyytää erityishuoltopiirejä/kuntayhtymiä tarkentamaan ja 
täydentämään tarvittavilta osin valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuvia kehitysvam-
maisten asumisohjelmien (2010 - 2015) toimeenpanoon liittyviä alueellisia suunnitelmia lai-
toshoitoa korvaavista ratkaisuista. 
 
Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa – asumistarvekartoitus ja alueellinen suunni-
telma vuosille 2010 - 2015 on valmistunut syksyllä 2010 ja se on lähetetty kunnille.  
Kyseinen suunnitelma tulee tarkentaa ja täydentää yhteistyössä alueen kuntien, kun-
tayhtymien, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen sekä 
muiden keskeisten toimijoiden kanssa. 
 
Tarkennetut alueelliset suunnitelmat tulee lähettää STM:öön 31.12.2012 mennessä. 
 
Ohessa asiaa koskeva STM:n kirje (28.6.2012), jossa suunnitelman tarkentamisessa ja toi-
meenpanossa pyydetään keskittymään erityisesti viiteen (5) eri toimenpidealueeseen, jotka 
on määritelty STM:n asettamassa kehitysvammaisten asumisohjelman valtakunnallisen toi-
meenpanon ohjausryhmässä. 
 
Keskustelu- ja suunnittelutilaisuudessa 30.10.2012 nimettiin työryhmä, jonka jäsenet 
edustavat Satakunnan eri alueita. Työryhmään valittiin Tuija Lahtinen, johtava sosiaa-
lityöntekijä (Porin yta), Tarja Mäkelä, sosiaalityöntekijä (Posa), Tiina Rannikko, erityis-
palvelupäällikkö (Keski-Satakunta), Katriina Uusitalo-Perkola, sosiaalipalvelupäällikkö 
(Pyhäjärviseutu), Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö (Rauma), Maritta Tuominen, 
omaisten edustaja (Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry) ja Sami Virta, asukas-
edustaja (Erityishuoltoneuvosto).   
 
Pyydämme ystävällisesti edellä mainitun työryhmän jäseniä kokoamaan omilta alueil-
taan (lähikunnat) näkemyksiä ja suunnitelmia STM:n kirjeessä mainittuihin viiteen toi-
menpidealueeseen, jotka on määritelty STM:n asettamassa kehitysvammaisten asu-
misohjelman valtakunnallisen toimeenpanon ohjausryhmässä (liite), ja jotka tulee esit-
tää tarkennetussa alueellisessa suunnitelmassa. 
 
Mahdolliset lisätiedustelut allekirjoittaneelta. 
 
Yhteistyöterveisin! 
 
Merja Paavola 
sosiaalipalvelujen johtaja 
puh. 044 707 4000, sähköposti merja.paavola@satshp.fi 
 
Liite STM kirje 28.6.2012 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja siihen liitty-

vien palvelujen järjestämistä koskevien alueellisten suunnitelmien tarkentami-
nen ja toimeenpano 

 
Jakelu työryhmän jäsenet
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Kehitysvammaisten asumisen alueellinen suunnitelma 2012 – 2020 Satakunnassa  
 
Työryhmän kokoontuminen 
 
Aika tiistai 4.12.2012 klo 14 – 16 

 

Paikka Antinkartanon kuntoutuskeskus, Uusi Kabinetti, Vanha-Ulvila 

 
Läsnä Tarja Mäkelä, sosiaalityöntekijä, PoSa 

Tiina Rannikko, erityispalvelupäällikkö, Keski-Satakunta 
Katriina Uusitalo-Perkola, sosiaalipalvelupäällikkö, Pyhäjärviseutu 
Sirkku Rehelmä, asumispalvelujen esimies, Rauma 
Sami Virta, asukasedustaja, Erityishuoltoneuvosto   
Riitta Niemi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut 
Heikki Mustonen, palvelupäällikkö, sairaanhoitopiiri sosiaalipalvelut 
Kaisa Koskela, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut 
Minna Heinonen, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut 
Heli Välimäki, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut 
Jouni Helén, palvelupäällikkö, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut, laitoshoito 
Tuula Saarinen, palvelupäällikkö, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut, asumispal-
velut 
Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut, pu-
heenjohtaja 
Anne Toivonen, johdon assistentti, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut      
 

 
Poissa Tuija Lahtinen, johtava sosiaalityöntekijä, Porin YTA-alue 
 Maritta Tuominen, omaisten edustaja, Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri  
  
 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14. Porin edustaja oli estynyt saapumasta 

paikalle, mutta on luvannut lähettää sähköpostia. 

- Keskustelu- ja suunnittelutilaisuuden 30.10.2012 jälkeen sosiaalipalvelujen palve-

lupäälliköt ja sosiaalipalvelujen johtaja ovat osallistuneet 16.11.2012 Turussa pi-

dettyyn Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivään. STM järjesti 

28.11.2012 Seinäjoella alueellisen suunnitelman työstämisen työpajan, johon 

osallistuivat sosiaalipalveluista Merja Paavola ja Tuula Saarinen. 

- Puheenjohtaja esitteli THL:n tekemästä kyselystä saatua yhteenvetoa. Kuntien lu-
valla sosiaalipalvelut on saanut THL:ltä kaikkien Satakunnan kuntien vastaukset.  

- Valtioneuvosto antoi 8.11.2012 uuden periaatepäätöksen ”Jokaiselle kehitys-
vammaiselle oikeus yksilölliseen asumiseen ja palveluihin”, joka määrittelee seu-
raavat vaiheet vuosille 2012 – 2020. http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-
/_julkaisu/1839361 

- Laitoksista yksilölliseen asumiseen: Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen ke-
hittämiseksi lähiyhteisöön (Raportteja ja muistioita 2012:5)  
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1839843 
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1. Laitosasumisen purkaminen vuoteen 2020 mennessä, vaihtoehtoiset ratkaisut 
 

- Sairaanhoitopiiri pyrkii järjestämään mahdollisimman paljon asuntoja laitosasuk-
kaille. Myös kotona asuvat kehitysvammaiset tulee huomioida suunnitelmia laadit-
taessa. 

- Vuositasolla sairaanhoitopiiri pystyy rakennuttamaan 1 - 2 asumisyksikköä. Tänä 

vuonna aloittaneet Kajastus Kokemäellä ja Joenhelmi Eurajoella. Vuonna 2013 

aloittaa Huittisten asumisyksikkö ja yksi laitoshoidon yksikkö siirtyy avohuollon 

yksiköksi Poriin.  ARA-hakuun menevät Säkylän ja Ulvilan asumisyksiköt. Harja-

vallassa on tontti uuden yksikön rakentamiseksi.  

- Kiinteistö Oy Satakruunu toimii rakennuttajana, sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut 

on tiloissa vuokralaisena ja tuottaa palvelut.  

- Tukiasuminen on lisääntynyt.  

- Porissa ei ole nyt meneillään aktiivisia hankkeita. Raumalla ollaan avaamassa yh-

tä yksikköä ja toinen on rakenteilla. Lisäksi Raumalla on optio kolmannelle.  

- Edellisten lisäksi on olemassa yksittäisiä hankkeita, mutta määrällisesti vähän. 

Tarvitaan monenlaisia asumisyksiköitä niin vakinaisille, tilapäisille kuin asumisko-

keilussa oleville. Myös vaikeavammaisille asukkaille pitäisi olla tarjota asumisyk-

sikköpaikka. 

- 15-paikkainen asumisyksikkö on suuri yksikkö ja tarvitaan pienempiä yksiköitä. 

Sairaanhoitopiiri ei pysty nykyrakentamisella vastaamaan tarpeeseen. Asumisen 

tarve on seuraavan viiden vuoden aikana n. 250 asukkaalle. Minimitarve on 30 – 

40 asuntoa vuodessa. Perhehoito pystyy vuosittain tarjoamaan joillekin kehitys-

vammaiselle asunnon. Tilapäisen asumisen tarpeeseen vastaa Kamu-tupa –

toiminta.  

 
- Keski-Satakunta: Autismin kirjon nuoret suurin ryhmä. Kokemäki tarvitsee asunto-

ja vaikeavammaisille.   

- PoSa: Tilanne nyt kohtuullisen hyvä, mutta haluttaisi erilaisia vaihtoehtoja. Tuki-

asukkaita on nyt vähän. Akuutisti tilaa on enemmän kuin tarvetta. Vaikeavammai-

sille on haasteellista löytää asuntoja. AVI:n lupakäytännöt rajoittavat toimintaa.   

- Pyhäjärviseutu: Vaikea kotiuttaa asiakkaita laitoksesta, koska asiakkaat ovat 
haasteellisia. Pienten yksikköjen hallinnoiminen saattaa tulla kalliiksi. Euran asu-
misyksikössä ei ole vaihtuvuutta eli paikkoja ei vapaudu. Tukiasumista on. Kun-
nalla on oma työ- ja asumisvalmentaja, joka kiertää tukiasukkailla. Henkilökuntaa 
on vaikea saada. Talous on tiukalla. 

- Rauma: Kahteen asumisyksikköön on nyt olemassa asukkaat. Nykytilanteeseen 
riittävät omat autetut ja ohjatut asumisyksiköt.  
 

- Todetaan, että uusien asumisyksikköjen suhteen pääurakointi jää sosiaalipalve-
luille. 
 

Lähipalvelut 
 

- Talous on tiukalla. Jäävätkö kaikki tukiasukkaat sosiaalipalvelujen hoiviin? Toivo-
taan, että kunnat voisivat järjestää tukipalveluita myös. Haasteena palveluntar-
peen ja taloustilanteen kohtaaminen.  

- Satakunnassa on hyvä tilanne. Laitosasuminen on puolittunut 2000-luvulla. Samat 
ongelmat koko maassa 

- AVI:n ja Valviran ohjeet asettavat omat rajoituksensa.  
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- Asukasedustaja toteaa, että haluaisi oman ulko-oven. Hän saa tarpeen mukaan 
terveyspalvelut terveyskeskuksesta.  

 
2. Toimenpidealueet 
 

6. Vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja oikeuksien var-
mistaminen 
  

- Keski-Satakunta: Laaditaan palvelusuunnitelma ja tiedustellaan mitä asukas haluaa. 
Muuttosuunnitelma pitäisi ulottua usean vuoden ajalle, jotta voidaan hankkia asunto-
ja. Muutto voisi alkaa tilapäishoidolla ja jatkua siitä vakituiseksi. Asuntojen välivuok-
raus on hyvä tapa hankkia asunto.   

- Rauma: Laaditaan palvelusuunnitelma. Palveluohjaus on tärkeässä roolissa. Itsenäi-
sen asumisen ohjaaja on nyt määräaikainen. Mahdollisesti vakinaistetaan, sillä toi-
minta on edullista. Itsenäisen asumisen ohjausta markkinoidaan kuntaan.  

- PoSa: Pyritään laatimaan palvelusuunnitelma. Muuttovalmennus puuttuu. Jonoja ei 
ole. Henkilökohtaiset avustajat tärkeässä roolissa.  

- meillä on asumisyksiköissä tyhjiä paikkoja, tarve satakunnassa on paljon paikkoja, 
haluttaisi että meillä on jonot 

- Pyhäjärviseutu: Muuttovalmennus on tärkeää. 
- Sairaanhoitopiirin asumisyksiköissä on nyt tyhjiä paikkoja, vaikka kartoituksen mu-

kaan Satakunnassa on tarvetta asumiselle asumisyksikössä. 
- Kunnat tekevät yksilölliset palvelusuunnitelmat. Palvelusuunnitelmassa tulisi huomi-

oida muuttovalmennus. Tärkeätä olisi kartoittaa mitä halutaan, mitä on tarjolla ja mi-
ten asioissa edetään 

 
7. Vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen 

 
- Keski-Satakunta: kotipalvelu, tukipalvelu, tukiperhe, Kamu-tupa, tilapäinen perhehoito 
- PoSa: edellisten lisäksi henkilökohtainen apu  
- Rauma: räätälöidysti 
- Pyhäjärviseutu: räätälöidysti, vaikeasti sairas lapsi laitoshoidossa 

 
8. Palvelujen kehittäminen 

 
- Rauma: Tarvitaan itsenäisen asumisen kehittämistä ja tukia myös muille kuin kehitys-

vammaisille, sillä väliinputoajia on. Esimerkkeinä tuista asumistuki ja avotöitä kehitys-
vammaisille.  
 

9. Laitosasumisen lakkauttaminen 
 
Keskustelua ei syntynyt.  
 

10. Osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen välinen yhteistyö 
 

- Epätietoisuus kuntien yhdistymisistä haittaa tulevaisuuden suunnittelemista.  
- Alueellisen suunnitelman jatkotyöstämistä varten tarvitaan kunnilta suunnitelmia ja si-

toumuksia, jotta suunnitelma voidaan allekirjoittaa yhdessä.  
- Työryhmän jäseniä pyydetään ottamaan yhteyttä edustamansa alueen kuntiin ja lä-

hettämään vastaukset sähköpostilla 14.12.2012 mennessä johdon assistentti Anne 
Toivoselle anne.toivonen () satshp.fi.    

- Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 11.1.2013 klo 13 Antinkartanon Uudessa Ka-
binetissa.  
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- Jatkossa työryhmä voisi kokoontua seurantaryhmänä pari kertaa vuodessa raportoi-
maan ajan tasaisesta tilanteesta. 
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Keskustelutilaisuus kehitysvammaisten perusterveydenhuollon palveluista 
 
 
Aika maanantai 10.12.2012 klo 14 – 16 

 

Paikka Antinkartanon kuntoutuskeskus, Uusi Kabinetti, 

 Ravanintie 359, Vanha-Ulvila 

 
STM (Sosiaali- ja terveysministeriö) pyytää erityishuoltopiirejä/kuntayhtymiä tarkentamaan ja 
täydentämään tarvittavilta osin valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuvia kehitysvam-
maisten asumisohjelmien (2010 - 2015) toimeenpanoon liittyviä alueellisia suunnitelmia lai-
toshoitoa korvaavista ratkaisuista. 
 
Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa – asumistarvekartoitus ja alueellinen suunni-
telma vuosille 2010 - 2015 on valmistunut syksyllä 2010 ja se on lähetetty kunnille.  
Kyseinen suunnitelma tulee tarkentaa ja täydentää yhteistyössä alueen kuntien, kun-
tayhtymien, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen sekä 
muiden keskeisten toimijoiden kanssa. 
 
Tarkennetut alueelliset suunnitelmat tulee lähettää STM:öön 31.12.2012 mennessä. 
 
Ohessa asiaa koskeva STM:n kirje (28.6.2012), jossa suunnitelman tarkentamisessa ja toi-
meenpanossa pyydetään keskittymään erityisesti viiteen (5) eri toimenpidealueeseen, jotka 
on määritelty STM:n asettamassa kehitysvammaisten asumisohjelman valtakunnallisen toi-
meenpanon ohjausryhmässä. 
 
Kuntien sosiaalitoimen / kehitystyöstä vastaavien sosiaalityöntekijöiden, Satakunnan Kehi-
tysvammaisten Tukipiiri ry:n, kehitysvammaisten edustajien ja SAMDYN kanssa on käyty 
keskustelu 30.10.2012. Alueellisen suunnitelman tarkentaminen ja täydentäminen jatkuu 
edelleen. 
 
Alueellista suunnitelmaa varten tarvitsemme myös terveydenhuollon näkemyksiä muun mu-
assa kehitysvammaisten lähipalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä.  
 
Ilmoittautumiset 5.12.2012 mennessä johdon assistentti Anne Toivoselle  
anne.toivonen ()satshp.fi tai puh. 044 707 4041. 
 
 
TERVETULOA! 
 
Merja Paavola 
sosiaalipalvelujen johtaja 
 
 
Liite STM kirje 28.6.2012 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja siihen liitty-

vien palvelujen järjestämistä koskevien alueellisten suunnitelmien tarkentami-
nen ja toimeenpano 

 
Jakelu Satakunnan terveystyön kuntayhtymät / johtavat lääkärit
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Keskustelutilaisuus kehitysvammaisten perusterveydenhuollon palveluista 
 
 
Aika maanantai 10.12.2012 klo 14 – 16 

 

Paikka Antinkartanon kuntoutuskeskus, Uusi Kabinetti, 

 Ravanintie 359, Vanha-Ulvila 

 
Läsnä Kaija Antola, johtava ylilääkäri, PoSa 
 Tapani Santavirta, aikuispalvelujohtaja, PoSa 
 Markku Holmstöm, lääkäri, Euran terveyskeskus 
 Linnea Kenni-Jussila, vt. ylilääkäri, Huittisten terveyskeskus 
 Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut  

Jouni Helén, palvelupäällikkö, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut 
Tuula Saarinen, palvelupäällikkö, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut 
Heikki Mustonen, palvelupäällikkö, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut 
Jaana Schuller, kuntoutusylilääkäri, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut 
Teemu Lämsä, osastonylilääkäri, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut 
Riitta Niemi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut 

 
 

- Merja Paavola avasi tilaisuuden ja esitteli sosiaalipalvelujen nykytilannetta ja tule-
vaisuutta. Kehitysvammaisten asumisen Satakunnassa – asumistarvekartoitus ja 
alueellinen suunnitelma vuosille 2010 – 2015 on valmistunut syksyllä 2010. Alueel-
linen suunnitelma pitää nyt päivittää ja tarkentaa.  

 
- Kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon on määrä päättyä vuoteen 2020 

mennessä. Myös kaikki nyt lapsuudenkodeissaan asuvat kehitysvammaiset pitää 
asuttaa. Lisäksi laitoshoidossa on aikuisiällä vammautuneita henkilöitä. 

 
- Laitoksista ja kodeistaan muuttavat kehitysvammaiset henkilöt ovat perustervey-

denhuollon asiakkaita.   
 

- Eura:  
o Lääkäri käy kerran kahdessa viikossa asumisyksikössä ja muuna aikana 

potilas tulee vastaanotolle. Tarvittaessa konsultoidaan Antinkartanon lää-
käriä. 

o Lääkäri tekee kuntoutussuunnitelmia lähinnä fysioterapiaa varten. 
- PoSa: 

o Vastaanotolle tullaan asumisyksiköstä 
- Huittinen: 

o Tarjotaan apua kotiin. Akuuteissa tilanteissa potilas menee terveyskes-
kukseen. 

 
- Osallistujat toteavat, että yhteistyö perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kans-

sa sujuu hyvin. 
 

- Sosiaalipalvelujen lääkärit toivovat, että asumisyksiköissä asuvat asukkaat saisi-
vat maksusitoumuksen vuosikontrolliin Antinkartanossa, jotta lääkitystä voidaan 
seurata ja kontrolloida.  
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- Pulmana terveyskeskuslääkäreille on oudot lääkkeet, lääkemuutokset ja haasta-
vasti käyttäytyvät potilaat sekä puutteet potilaan kommunikointitaidoissa. Tarvit-
taisi lisää tietoa lääkkeiden yhteensopivuudesta, lääkepitoisuuksien seurantatar-
peesta ja tiheydestä. 

 
- Osallistujat toivovat, että sairaanhoitopiiri järjestää alueellisen koulutuksen ter-

veyskeskuslääkäreille kehitysvammaisten lääkityksestä.  
 

- Teemu ja Jaana antavat puhelinkonsultaatiota tarvittaessa. 
 

- Keskustellaan kotiutumisyksikkö Mökistä ja sen käyttömahdollisuuksista. 
 

- Keskustellaan yhteisvastaanotoista. Niistä on saatu hyviä kokemuksia. 
 

- Toivotaan, että perustettuun alueellisen suunnitelman seurantaryhmään saadaan 
myös edustaja perusterveydenhuollosta. Henkilö jää vielä nimeämättä.  

 



 Muistio Liite 10. 

 
Kehitysvammaisten asumisen alueellinen suunnitelma 2012 – 2020 Satakunnassa  
 
Työryhmän kokoontuminen 
 
Aika perjantai 11.1.2013 klo 13 – 15 

 

Paikka Antinkartanon kuntoutuskeskus, Uusi Kabinetti, Vanha-Ulvila 

 
Läsnä Tarja Mäkelä, sosiaalityöntekijä, PoSa 

Tiina Rannikko, erityispalvelupäällikkö, Keski-Satakunta 
Katriina Uusitalo-Perkola, sosiaalipalvelupäällikkö, Pyhäjärviseutu 
Riitta Niemi, palvelupäällikkö, SATAHP, sosiaalipalvelut 
Kaisa Koskela, sosiaalityöntekijä, SATSHP, sosiaalipalvelut 
Minna Heinonen, sosiaalityöntekijä, SATSHP, sosiaalipalvelut 
Heli Välimäki, sosiaalityöntekijä, SATSHP, sosiaalipalvelut 
Jouni Helén, palvelupäällikkö, SATSHP, sosiaalipalvelut, laitoshoito 
Tuula Saarinen, palvelupäällikkö, SATSHP, sosiaalipalvelut, asumispalvelut 
Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, SATSHP, sosiaalipalvelut, puheen-
johtaja 
Anne Toivonen, johdon assistentti, SATSHP, sosiaalipalvelut      
 

Poissa Pirjo Ramstadius, johtava ohjaaja, Porin YTA-alue 
 Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, Rauma 
 Maritta Tuominen, omaisten edustaja, Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri  
 Tero Kujansuu, asukasedustaja, Erityishuoltoneuvosto 
  
 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15. Porin ja Rauman edustajat olivat esty-

neet saapumasta paikalle.  

 

- Käytiin läpi Kehitysvammaisten asumisen alueellisen suunnitelman luonnos.  

 

- Sovittiin, että työryhmän kokousten muistiot lisätään suunnitelman liitteiksi. 

 

- Sovittiin, että kuntakohtaisia vastauksia ei laiteta suunnitelman liitteiksi. Vastauk-

sista tehty yhteenveto sisältyy suunnitelmaan.   

 

- Päivitetty suunnitelman luonnos jaetaan työryhmän jäsenille viikon 3/2013 alussa.  

 

- Suunnitelmaan liittyvät korjaukset ja kommentit pyydetään lähettämään viimeis-

tään 17.1.2013 sähköpostilla merja.paavola () satshp.fi . 

 

- Suunnitelma esitellään 21.1.2013 sairaanhoitopiirin johtoryhmässä ja sairaanhoi-

topiirin yhtymähallituksessa 28.1.2013, jonka jälkeen se lähetään välittömästi 

STM:ään. 

 
- Tavoitteena on, että alueellisen suunnitelman työryhmä kokoontuu vuosittain ker-

ran tai kaksi tarpeen mukaan. 

 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.  



   Liite 11. 

 
 
Valtakunnallinen seurantakysely kehitysvammaisten kuntalaisten asumisesta ja palveluista 
 
http://www.sosiaaliportti.fi/File/016c1a0f-f00a-4c7f-9920-
bbe95ed8b367/valtakunnallinen+seurantakysely.pdf  
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Kehitysvammaisten asumisen alueellisen suunnitelman 
seurantaryhmän kokoontuminen 2014 
 
 
Aika  23.1.2014 klo 14.00 – 16.00 
 
Paikka Antinkartano, Uusi Kabinetti 
 
Läsnä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, puheenjohtaja 
 Katja Estola, palvelupäällikkö, SATSHP, sosiaalipalvelut, laitoshoito 
 Riitta Niemi, palvelupäällikkö, SATSHP, sosiaalipalvelut 
 Minna Heinonen, sosiaalityöntekijä. SATSHP, sosiaalipalvelut 
 Tarja Mäkelä, sosiaalityöntekijä, PoSa /vammaispalvelut 
 Sari Landvik, vammaispalvelujen päällikkö, Porin perusturva 
 Mari Levonen, sosiaali- ja puhepalveluiden palvelujohtaja, Porin perusturva 
 Maritta Tuominen, omaisten edustaja, Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri 
 Tiina Ketonen, erityispalvelupäällikkö, Kokemäen kaupunki 
 Sari Mattsson, toimistosihteeri, sihteeri 
  
Poissa Pirjo Ramstadius, johtava ohjaaja, Porin perusturva, tilalla Sari Landvik  
 Tero Kujansuu, asiakasedustaja, Erityishuoltoneuvosto 
 Katariina Uusitalo-Perkola, sosiaalipalvelupäällikkö, Pyhäjärviseutu 
 Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, Rauma 
 Tuula Saarinen, palvelupäällikkö, SATSHP, sosiaalipalvelut, asumispalvelut 
 
Kutsuttuna  Jouko Alinen, laatupäällikkö 
 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10 
 

1. Sosiaalipalvelujen toiminta ja talous / sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola 
 

- Merja Paavola alusti kehitysvammaisten tilannetta Satakunnassa. Esitys muistion liitteenä.  
- Laitoksia ei olla lakkauttamassa, vaan pitkäaikaisen laitosasumisen purkaminen on valta-

kunnallisena tavoitteena vuoteen 2020 mennessä. 
- Asumispalveluiden määrän lisääntyminen on havaittavissa valtakunnallisesti. 
- Laitoshoidon purkamisesta aiheutuu toimintojen ja resurssien sopeuttamista. 
- Huittisten asumisyksikkö Akkuna aloitti toiminnan 1.3.2013. 
- Asumispalveluihin on koko ajan jono 1 – 2 henkilöä, mikä on sosiaalipalvelujen resurssien 

käytön näkökulmasta hyvä asia. 
- Palvelukoti Männyn yhteydessä toimivan kotiutusyksikkö Mökin käyttö on lisääntynyt. Mök-

ki on tarkoitettu kotiutumisvaiheessa oleville erikoissairaanhoidon kuntoutuspotilaille.  
- Ensimmäinen ikäihmisille tarkoitettu ryhmäkoti Kuusi aloittaa Porissa 3.3.2014. 
- Palvelukoti Pihlaja-Vaahteran muutto Ulvilaan Antinkartanon alueelle tapahtuu syksyn 2014 

aikana ja samalla nimi muuttuu Helmiinaksi. 
- Henkilökunnan kuntouttavan työotteen kehittyminen on tärkeää, jotta laitosmaiset käytän-

nöt eivät siirry asumispalveluiden piiriin. 
- Tutkimuksen mukaan on todettu avopalvelujen tulevan noin 1,5 – 2 kertaa kalliimmaksi, 

kuin laitoshoito. 
 
 

2. Alueelliset toimenpiteet 
 

- Raumalle on tullut kaksi asumispalveluiden yksikköä. 
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- Kankaanpäähän on tulossa 15-paikkainen ryhmäkoti (KVPS Tukena Oy).  
- Eura on laajentanut palvelukoti Tuulenpesään 8-paikkaa lisää. 
- Poriin avataan uusi yksikkö, Misteli joka jatkanee Pihlaja-Vaahteran entisissä tiloissa, jois-

sa tullaan järjestämään sekä tilapäishoitoa, että päivätoimintaa. 
- Harkinnassa on uuden yksikön perustaminen Merikarvialle Porin YTA-alueen toimintana. 
- Pori vahvistaa yhteistyötä geriatrian ja vammaispalveluiden kanssa. 
- Erityisosaamiskeskuksen yhteisvastaanottoja tullaan jatkossa järjestämään Porissa ja 

Raumalla. 
- Maantienkadun remontin päätyttyä, tullaan sinne ottamaan asiakkaita, jotka eivät ole en-

nestään palvelujen piirissä. 
- Työ- ja päivätoiminnan lisääminen koetaan tärkeäksi kaikkialla. 

 
3. Muuttovalmennus 

 
- Muuttovalmentaja aloitti sosiaalipalvelujen toimialueella 1.10.2012. 
- Muuttovalmennuksessa oli 2013-vuoden aikana 52 asiakasta / asukasta. 
- Esitettiin myös kysymys, että onko ns. äkkinäisiä muuttoja tehty, lähinnä kotoa? 

o Tilanteen todettiin olevan niin hyvä, ettei yleensä näin ole jouduttu toimimaan, 
vaan muuttovalmentajalla on ollut mahdollisuus valmistella muuttoa. 

- Porissa tilanne on hyvä, sillä jokaiselle muuttajalle tehdään myös muuttosuunnitelma ja 
kartoitetaan tilanne ennen muuttoa. 

 
4. Vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen 

 
- PoSan alueeella on avustajia hyvin käytettävissä, missä myös lasten vanhemmilta ollaan 

kuultu hyvää palautetta. 
- Perheillä on jatkuva tilapäishoidon tarve. 
- Asumisyksiköihin ei oteta alaikäisiä pitkäaikaiseen asumiseen, eikä heidän paikkansa ole 

laitoksessakaan. Varsinkin 16 – 18 –vuotiaiden kohdalla asumispalvelut ovat haasteellisia 
järjestettäviä. 
 

5. Kuntien esittämät asiat sosiaalipalveluille 
 

- Kuntoutusjaksojen pituus pitänee harkita tarkemmin, sillä kahden viikon jaksot eivät tuota 
toivottua tulosta. Tavoitteena on yhteistyössä suunnitella jaksolle realistinen pituus, jotta 
kunnassa ja palvelun tuottajalla olisi yhtenäinen näkemys palvelun kestosta. 

- Lääkäripula tai ns. kehitysvammaisten hoitoon erikoistuneen lääkärin puute koetaan on-
gelmaksi. 

- Hinnoittelusta keskusteltiin yleisesti. 
- Keskellä vuotta nostetut palveluhinnat ovat aiheuttaneet harmia kuntatasolla. 
- Hoito- tai kuntoutusjakson aikana tulleet suulliset tai huonosti perustellut muutokset henki-

lökohtaisten hoitajien tarpeesta ovat olleet harmillisia. Toivottavaa on, että aina on selkeät 
ja kirjalliset perustelut henkilökohtaisen hoitajan tarpeelle. 

- Asiakastietojärjestelmien yhtenevyyttä toivotaan yhteistyön parantamiseksi. 
- Aluekatselu ei poista koko ongelmaa, koska kuntien sosiaalitoimen asiakastietoja ei ole sitä 

kautta nähtävissä. 
- Mikäli kunnan edustaja ei pääse osallistumaan asiakkaan hoito- tai kuntoutusjakson loppu-

palaveriin, toivotaan saatavan kirjallinen yhteenveto palaverin sisällöstä. 
- Raportti / arviointi toimenpidealueista tulee toimittaa maaliskuun loppuun mennessä Merja 

Paavolalle / sähköposti: merja.paavola () satshp.fi 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15 
 
Liite Merja Paavolan esitys 
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Kehitysvammaisten asumisen alueellinen suunnitelma 2012 – 2020 Satakunnassa 
Seurantaryhmän kokoontuminen 
 
Aika 24.2.2015 klo 13 
 
Paikka Antinkartano, Uusi Kabinetti 
 
Läsnä Tarja Mäkelä, sosiaalityöntekijä, PoSa 
 Maritta Tuominen, omaisten edustaja, Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry 
 Tiina Ketonen, erityispalvelupäällikkö, Keski-Satakunta 
 Pirjo Ramstadius, asumispalvelujen johtava ohjaaja, Porin yta 
 Katriina Uusitalo-Perkola, sosiaalipalvelupäällikkö, Pyhäjärviseutu 
 
 Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, puheenjohtaja 
 Tuula Saarinen, palvelupäällikkö, asumispalvelut 

Katja Estola, palvelupäällikkö, laitoshoito 
 Nina Jerkov, palveluesimies, Erityisosaamiskeskus 
 Minna Heinonen, sosiaalityöntekijä 
 Anne Toivonen, johdon assistentti, sihteeri 
 
Poissa Sami Virta, asukasedustaja, Erityishuoltoneuvosto 
 Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, Rauma 
 
Kutsuttuna Niko Vahala, muuttovalmentaja 
  
 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13. 
 

- Satakunnan sairaanhoitopiiri on mukana Kaste-hankkeeseen kuuluvassa Yhteisvoimin kotona -
hankkeessa ikääntyvien vanhempien kanssa kotona asuvien kehitysvammaisten osalta. Muutto-
valmennus on aloitettu sosiaalipalveluissa vuoden 2012 syksyllä ja Niko Vahala aloitti päätoimi-
sena muuttovalmentajana 2013. Nykyään Niko työskentelee 50 % työajastaan Yhteisvoimin ko-
tona -hankkeessa ja toivoo työnsä tueksi tukiryhmää. Merja Paavola esittää, että alueellisen 
suunnitelman seurantaryhmä toimisi myös Yhteisvoimin kotona -hankkeen tukiryhmänä. Sovi-
taan, että tukiryhmään kuuluvat Tarja Mäkelä ( PoSa), Maritta Tuominen (omaisten edustaja), 
Tiina Ketonen (Keski-Satakunta), Pirjo Ramstadius,( Porin yta), Katriina Uusitalo-Perkola (Pyhä-
järviseutu), palvelupäällikkö Tuula Saarinen, erikseen nimettävä sosiaalityöntekijä sairaanhoito-
piirin Erityisosaamiskeskuksesta ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola. Lisäksi tiedustellaan 
edustajaa Raumalta. 

- Niko Vahala esitteli hanketta. Hän on käynyt neuvotteluja kuntien kanssa ja alun perin tavoitteena 
oli haastatella 5 - 8 perhettä. Kirje lähetettiin 31 perheelle, joista haastatteluluvan antoi 15 perhet-
tä. Niko haastattelee perheistä mahdollisimman monta. Perheissä vanhempien keski-ikä oli 89,6 
v ja kehitysvammaisten keski-ikä 55,6 v. Kaikki perheet ovat jossakin vaiheessa saaneet joitain 
palveluja. Perheet eivät kuitenkaan nyt olleet tietoisia palveluista ja siitä onko heille tehty palvelu-
suunnitelmaa. Haastattelujen tulosten purku tehdään yhdessä tukiryhmän kanssa.  

- Merja Paavola esitteli sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen nykytilaa ja tulevaisuutta. Esitys muis-
tion liitteenä 1.  

- Keskusteltiin muuttovalmennuksesta ja työtoiminnasta. Antinkartanossa työtoiminta on yksilöllistä 
ja jatkossa on tarkoitus keskittyä tarjoamaan palveluja Antinkartanon alueen kuntoutujille. Tode-
taan, että maakunnasta puuttuu työ- ja päivätoimintapaikkoja ja että kehitysvammaisille on vaikea 
löytää avotyöpaikkoja. 
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- 1.4.2015 astuu voimaan uusi sosiaalihuoltolaki, joka määrittelee kuntouttavan työtoiminnan sosi-
aalipalveluksi. Lisätietoja lakiuudistuksesta löytyy STM:n sivuilta. Nina Jerkov jakaa kokouksen 
osallistujille linkin ao. sivuille. 

- Omaisten edustaja toivo järjestettäväksi yhteistä itsenäistymiskurssia ikääntyvien vanhempien ja 
kotona asuvien kehitysvammaisten lasten kesken. 

- Alueellisen suunnitelman toimenpidealueet ovat: 

o Vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja oikeuksien varmistaminen 
o Vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen 
o Palvelujen kehittäminen 
o Laitosasumisen lakkauttaminen 
o Osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen välinen yhteistyö 

 

- Kirjalliset raportit on saatu Keski-Satakunnasta ja Porista. Muita pyydetään lähettämään kirjalliset 
raportit oman alueen toimenpiteistä edellä mainittuihin toimenpidealueisiin. 

 
Keski-Satakunta (liite 2): 

- Palvelusuunnitelmat laaditaan ja ne päivitetään. Asiakas on aina itse mukana. Ongelmana on ku-
ka hoitaa raha-asioita, sillä maistraatti määrää edunvalvojan vain räikeimmissä tapauksissa. 

- Käytössä kotiin annettava apu, omaishoidontuki, Kamu-tupa -toiminta sekä aamu- ja iltapäivähoi-
to. 

- Kuntayhtymällä on haasteellisia ja paljon hoitoa tarvitsevia asiakkaita. Yhteistyö sairaanhoitopiirin 
sosiaalipalvelujen kanssa on tiivistä.  

- Kokemäelle sijoittuvalle työ- ja päivätoiminnalle etsitään tiloja. 
- Ei rakennusprojekteja meneillä. 

 
Pyhäjärviseutu (liite 3): 

- Eurassa kehitetään päivä- ja työtoimintaa ja pyritään pienentämään päivätoiminnan yksikköjä. 
Ongelmana on integroida kehitysvammaiset valtaväestön mukaan, sillä työnantajat eivät palkkaa 
kehitysvammaisia. 

- Tavoitteena on myös perhehoidon kehittäminen. 
- Asumisvalmentaja tukee itsenäisesti asuvia kehitysvammaisia. 
- Rakenteilla 8-paikkainen autismiyksikkö, joka otetaan käyttöön vuoden vaihteessa.  

 
Pori (liite 4): 

- Toiminta on asiakaslähtöistä. Ostopalvelujen tarve kartoitetaan Porin toimistolla. Yhteistyö sai-
raanhoitopiirin sosiaalipalvelujen kanssa on toiminut hyvin. 

- Tilapäishoidossa käy sekä lapsia että aikuisia. 
- Pori ostaa KAMU-tupa -toimintaa. 
- Yhteistyö koulujen kanssa on parantunut. 
- Väliinputoajina ovat kehitysvammaiset, joilla ei ole työtä, ei päivätoimintaa ja asumisratkaisu 

puuttuu. Satelliittiasumista lisättävä. 
- Entisiin sairaanhoitopiirin Pihlaja-Vaahteran tiloihin muutti Sampolan työ- ja päivätoiminta sisäil-

ma ongelmien vuoksi. Autismiyksikkö Jalavan käytöstä ei ole vielä tehty lopullista päätöstä. 
- Tilapäishoito keskitetään kokonaisuudessaan yhteen paikkaan, joka tarjoaa myös kriisipaikkoja. 
- Tavoitteena on keskittää toimintaa siten, että moniongelmaiset asiakkaat saavat yhdestä paikas-

ta kaikki tarvitsemansa palvelut. Tehdään yhteistyötä asiakkaan parhaaksi.  
- Asuminen on kilpailutettu. Pori ei ole päättänyt otetaanko sairaanhoitopiirin laitoshoidosta asuk-

kaita omiin palveluihin. 
- Henkilökuntaa koulutetaan. Porilla on palveluksessa mm. työvalmentajia, palveluneuvojia ja 

Nepsy-osaajia. Porin kaupungin oma lakimies auttaa ja kouluttaa tarvittaessa.  
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PoSa (liite 5). 
- Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän nimi muuttunut 1.1.2015 alkaen Poh-

jois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymäksi.  
- Elokuussa 2014 aloittanut sosiaaliohjaaja on nyt äitiyslomalla, joten Tarjan vastuulla on nyt kehi-

tysvammapalvelut ja Tapani Santavirralla asumispalvelut. Lisäksi vammaispalveluissa työskente-
lee yksi kuntoutusohjaaja.  

- PoSa ostaa edelleen kaikki palvelut ostopalveluina. Asumispalvelut on kilpailutettu ja kilpailutus 
sitoo 2017 loppuun asti. Kilpailutuksen tulosta on noudatettava eikä aina voida kuunnella kehitys-
vammaisen mielipidettä. Laadun seuraaminen on vaikeaa, koska palvelut on hajautettu ja muka-
na on uusia palveluntarjoajia. 

- Palvelusuunnitelma laaditaan kaikille. Poikkeuksena kuitenkin kotona asuvat, joilla kaikilla ei ole 
palvelusuunnitelmaa. PoSa käyttää elämänkaarimallia, jossa yli 65-vuotiaat ovat vanhuspalvelun 
asiakkaita. 

- Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa on tiivistä, mutta muuttovalmennusta on käytetty niukasti. 
Toisinaan on jouduttu tekemään hätäratkaisuja. 

- Rakenteilla on TUKENAN 15-paikkainen kehitysvammaisten yksikkö, joka valmistuu ensi kesänä. 
Näihin sijoituksiin muuttovalmennus on alkanut ja muutot on suunniteltu tapahtuvan elokuussa. 

- Yksityinen taho on ollut kiinnostunut rakentamaan kehitysvammaisten yksikön.  
- Karviassa on valmistunut 7-paikkainen perhehoitokoti, jossa asiakkaina ikäihmisiä ja kaksi kehi-

tysvammaista.  
- Syksyllä 2014 tehtiin asiakastyytyväisyyskysely ja valtaosa on tyytyväisiä tarjottuun palveluun. 
- KAMU-tupa -toimintaa ostetaan - leirejä ja tilapäishoitoa. 
- PoSalla ei ole yhtään laitosasukasta Antinkartanossa. 
- Asumispalveluihin ei ole jonoja. 
- Asiakkaat on moniongelmaisia. Käytetään henkilökohtaista apua. Kotiin annetaan niin paljon 

apua kuin mahdollista, omaishoidon tuki alle 65 v, iltapäivähoito koululaisille. Aikuisiällä vammau-
tuneet tarvitsevat palveluja. 
 

Kehittämislinjaukset: 
 

- Omaisten edustaja tuo esiin, että lasten iltapäivätoiminta on kunnossa, mutta kehitysvammaisten 
päivätoiminta työtoimintapaikan ollessa suljettuna puuttuu. Asukas menee silloin asumisyksik-
köön ”säilytykseen”. Kehitysvammainen menee työtoimintaan saadakseen sosiaalisia suhteita. 

- Kamut-tuvat eivät voi tässä auttaa, koska tarve ei ole jatkuvaa. 
- Todetaan, että ongelma on organisaatiokeskeinen eikä nyt käytössä oleva ratkaisu ole asukas-

lähtöinen. Ratkaisuna voisi olla joustot henkilökunnan työvuoroissa.  
 

- Palvelutarpeen arviointi pitäisi tehdä laaja-alaisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kesken.  Toi-
mintamallina pitäisi olla saumaton palveluketju ja toiminta asiakaslähtöistä.  

- Keskustellaan tulevasta sote-uudistuksesta. Siihen valmistaudutaan kehittämällä omia palveluita 
lähipalveluina. Lisäksi PoSan tavoitteena on saada palveluohjaaja jokaiseen PoSan kuntaan.  
 

- Seuraava kokoontuminen 29.9.2015 klo 13 
 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15. 
 
 
Liite 1. Merja Paavolan esitys 
 2. Keski-Satakunta 
 3. Pyhäjärviseutu 
 4. Pori 
 5. PoSa 
 
Muistion laati Anne Toivonen, sihteeri



  Liite 14. 
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KEHITYSVAMMAISTEN  HENKILÖIDEN ASUMISEN  OHJELMAN 2010-2015 (KEHAS)    TOIMEENPA-
NOA KOSKEVA KYSELY JA ALUEELLISTEN  SUUNNITELMIEN PÄIVITTÄMINEN 

 
 

1. KYSELY KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISEN JA 
PALVELUIDEN  NYKYTILANTEESTA, KEHITYKSESTÄ 2010- 2015  
JA KEHAS-OHJELMAN VAIKUTUKSISTA 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää erityishuoltopiirejä ja vastaavia tehtäviä 
hoitavia kuntayhtymiä sekä kuntien ja kuntayhtymien vammaispalveluista vas-
taavia tahoja vastaamaan kehitysvammaisten asumisen ohjelman (Kehas) toi-
meenpanon tilannetta koskevaan sähköiseen kyselyyn. Kysely osoitetaan myös 
jakelussa mainituille vammaisalan järjestöille. Ne voivat pyytää myös jäsenyh-
distyksiään vastaamaan kyselyyn. 

 
Kyselyn sisältö perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksiin. Valtioneuvos to 
teki 21.1.2010 periaatepäätökseen kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 
(2010–2015) ja 8.11.2012 periaatepäätökseen kehitysvammaisten henkilöiden 
yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta. 

 
Kehitysvammaisuus ymmärretään kehitysvammaisten asumisen ohjelmassa ja 
tässä kyselyssä osaksi vammaisuutta. Tämän vuoksi kyselyyn sisältyy sekä 
vammaisuuteen että kehitysvammaisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö toivoo, että kyselyyn vastaamista varten   
erityisbuoltopiireissä ja vastaavissa, kunnissa ja kuntayhtymissä sekä 
järjestöissä ja niiden jäsenjärjestöissä kootaan joukko vastaajia, joi-   
den näkemysten pohjalta annettava vastaajatahon yhteinen vastaus   
kuhunkin kysymykseen kirjataan sähköiselle kyselylomakkeelle (ks. liit-
teenä oleva ohje kyselyyn vastaamista varten). 

 
Vastauksen laadintaan erityishuoltopiireissä ja vastaavissa, kunnissa, kun-   
tayhtymissä, järjestöissä ja niiden jäsenjärjestöissä  osallistuvat henkilöt        
voivat antaa vastauksensa vastauksen kokoavalle henkilölle tekstitiedosto-    
lomakkeilla (ks. liite), joiden avulla vastauksen kokoava henkilö antaa vas-   
taajatahon yhteisen vastauksen sähköisellä kyselylomakkeella. Esimerkiksi   eri-
tyishuoltopiiri voi hyödyntää kyselylomakkeen  tekstitiedostoversiota  ke- rätes-
sään näkemyksiä Kehas-ohjelman  alueellisen seurantaryhmän jäseniltä ja kunta 
kerätessään näkemyksiä kunnan eri viranhaltijoilta, kuntayhtymän jäsenkunnilta 
ja vammaisneuvostoilta. Kukin vastaajataho (erityishuoltopii-   ri tai vastaava, 
kunta, kuntayhtymä, järjestö  tai järjestön jäsenyhdistys)  an-     taa vastauksen 
kyselyyn vain yhdellä sähköisellä lomakkeella. 
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Kysely koostuu 15 kysymyksestä. 

 
Erityishuoltopiirit, kunnat ja kuntayhtymät vastaavat kaikkiin kysymyksiin 
(kysymykset 1-15). 

 
Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat kysymyksiin 1-9 ja 13-15. 

 
Järjestöt ja niiden jäsenyhdistykset vastaavat kysymyksiin 1-7  ja 14-15. 

 
Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja palveluiden nykytilaa ja kehi- tys-
tä vuosina 2010 - 2015 sekä Kehas-ohjelman toteutusta ja vaikutusta koskevat 
kysymykset (kysymykset 3-7) perustuvat valtioneuvoston vuonna 2012 tekemän 
periaatepäätöksen toimenpiteisiin. Kysymykset 8-14 koske-      vat Kehas-
ohjelman henkilöstövaikutuksia,  laitoshoidossa olevien määrää, laitostilojen 
käyttöä, vammaisille henkilöille suunnitteilla olevia asunto- hankkeita sekä ke-
hitysvammaisten  henkilöiden asumismuotojen tarjontaa. Kyselyyn on varattu ti-
laa myös vapaamuotoiselle  kommentoinnille. 

 
Kyselyn toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä Kehitysvam- mais-
ten asumisen ohjelman valtakunnallisen toimeenpanon seurantaryh-       män 
kanssa. Kyselyyn annetut vastaukset ovat julkisia. Kyselyn tuloksia hyödynne-
tään  seurantaryhmän loppuraporttia  laadittaessa. Valtakunnalli-      nen seuran-
taraportti valmistuu vuoden 2016 alussa. Tavoitteena on, että kyselystä olisi 
hyötyä sekä vastaajille, vammaisille henkilöille että valta- kunnalliselle kehit-
tämistyölle. 

 
Kysely toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi. Suomenkieliseen kyselyyn pyy- de-
tään vastaamaan 12.6.2015 mennessä. Kaksikielisille ja ruotsinkielisille kunnil-
le erikseen toimitettavaan ruotsinkieliseen kyselyyn pyydetään vas- taamaan 
26.6.2015 mennessä. 

 
Sähköiseen kyselyyn pyydetään vastaamaan verkossa osoitteessa Ke-      
has_Kysely2015 

 
 

2. ALUEELLISTEN   SUUNNITELMIEN  PÄIVITTÄMINEN 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää, että erityishuoltopiirit ja vastaavia   tehtä-
viä hoitavat kuntayhtymät tarkistavat tarvittavilta osin kehitysvam-   maisten 
asumisohjelman toimeenpanoon liittyviä alueellisia suunnitelmi-       aan. Tarkoi-
tuksena on, että suunnitelmat päivitetään yhteistyössä alueen kuntien, kuntayh-
tymien, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen sekä 
muiden keskeisten alueellisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että suunni-
telmien päivitykseen  osallistuisivat kaikki vammaisten henkilöiden asumisesta, 
asuin- ja elinympäristöstä sekä sosiaa-    li-, terveys- ja opetuspalveluista  sekä 
muusta vammaisten henkilöiden hy- vinvointiin vaikuttavasta toiminnasta vas-
taavat toimijat. 

 
Suunnitelmien päivittämisen keskeisenä lähtökohtana on kehitysvammais-     
ten henkilöiden palvelujen kehittäminen osana meneillään ja suunnitteilla  ole-
via sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne uudistuksia. Suunnitelmia päi- vitettä-
essä pyydetään ottamaan huomioon myös uusi sosiaalihuoltolaki 
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http://www.stm.fi/sosiaalihuoltolaki) sekä YK:n vammaissopimuksen vel- voit-
teet http://www. ihm isoikeudet.net/index.php?page=ykn-erillissopim us. 

 
Päivitetty suunnitelma kattaa vuodet 2015 - 2020. Suunnitelmien tarkenta- mi-
sessa ja toimeenpanossa sosiaali- ja terveysministeriö pyytää keskitty-    mään 
erityisesti niihin Kehas-ohjelman tavoitteisin ja toimenpiteisiin, joi-     den toi-
meenpanon alueen toimijat arvioivat edellyttävän kehittämistä, kun      ne vas-
tasivat kohdassa 1 kuvattuun kyselyyn. 

 
Päivitetyt alueelliset suunnitelmat ovat julkisia.  Suunnitelmia hyödynne-      
tään Kehas-ohjelman  seurantaryhmän loppuraporttia laadittaessa. Seuranta- ra-
portti valmistuu vuoden 2016 alussa. 

 
Päivitetty suunnitelma pyydetään toimittamaan (mieluiten word-muodossa) sosi-
aali- ja terveysministeriön kirjaamaan 15.9.2015 mennessä (kirjaamo@stm.fi) 
sekä neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassinalle     (anne-
mari.raassina@stm.fi). Suunnitelman voi lähettää myös postitse osoitteeseen 
Kirjaamo, sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 Valtio- neuvosto. Kirjee-
seen tulee merkitä viite STM/1357/2010. 

 
 

3. KYSELYN JA ALUEELLISTEN  SUUNNITELMIEN PÄIVITTÄ- 
MISEN TAUSTA 

 
Valtioneuvoston periaatepäätökset kehitysvammaisten asumisen oh- jel-
masta ja kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelu-
jen turvaamisesta 

 
Valtioneuvosto teki 21.1.2010 periaatepäätöksen  kehitysvammaisten  asu-    mi-
sen ohjelmasta 

h tt p: /va lt i oneu vosto. fi/toim i n ta/periaate paatok set/ p eri aatepaatos/fi .jsp ?oi d 

=286028. Ohjelman toimeenpanosta vastaavat sosiaali- ja terveysministeriö     
ja ympäristöministeriö.  Ohjelma toteutetaan vuosina 2010-2015. 

 
Asumisen ohjelman tavoitteena on mahdollistaa laitoksista ja lapsuudenko- 
deista muuttaville kehitysvammaisille henkilöille yksilöllinen asuminen,    jo-
hon kuuluvat esteetön ja toimiva asunto tavallisessa asuinympäristössä     sekä 
riittävät, yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut ja tuki. Tavoitteena       on 
myös tuottaa ohjelmakaudella laitoshoidosta muuttaville kehitysvam- maisille 
ja lapsuudenkodista muuttaville aikuisille kehitysvammaisille yh- teensä noin 3 
600 asuntoa Asumisen rahoitus - ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Raha-
automaattiyhdistyksen (RAY) tuella. 
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miseksi lähiyhteisöön. Sosiaali- ja terveysministeriö. Raportteja ja muisti-    oi-
ta 2012:5.  http://www.stm.fi/julkaisut/navta/-/    julkaisu/1839843). 

 

Alueelliset suunnitelmat syksyllä 2010 ja 2012 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö  edellyttivät, että osana ke-
hitysvammaisten asumisohjelmaa erityishuoltopiirit/kuntayhtymät laati-       vat 
yhdessä alueen kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa syys-  kuun 
2010 loppuun mennessä suunnitelman siitä, miten alueellisesti ede-     tään ke-
hitysvammaisten  laitoshoidosta yksilöllisempiin asumisratkaisuihin. Kesällä 
2012 alueita pyydettiin tarkistamaan ja täydentämään suunnitelmia vuoden 
2012 loppuun mennessä. Osalla alueista on jatkettu suunnitelmien toteutumisen 
seurantaa ja päivittämistä alueellisissa seurantaryhmissä. 

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman valtakunnallisen  toimeenpa-      
non seurantaryhmä 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 29.4.2013 seurantaryhmän (1) koor- dinoi-
maan, seuraamaan ja arvioimaan asumisohjelman valtakunnallista toimeenpanoa 
yksilöllisen asumisen tueksi tarvittavien palvelujen ja lai- tosasumisen lakkaut-
tamisen osalta. Seurantaryhmän tehtävä on myös (2)     edistää tietoa hyvistä yk-
silöllisen asumisen tueksi tarvittavien palvelujen asiakaslähtöisistä käytännöistä 
sekä (3) ennakoida henkilöstön osaamisen tarpeita ja tehdä ehdotuksia koulu-
tuksen kehittämiseksi sekä osaamisen varmistamiseksi kunta- ja palveluraken-
nemuutoksessa. Seurantaryhmän toimikausi jatkuu 31.12.2015 asti. 

Muita meneillään olevia uudistuksia 

 
Kehitysvammaisten asumisohjelman tavoitteet liittyvät meneillään olevaan pal-
velurakenteen uudistamiseen ja sosiaalihuollon lainsäädännön koko- naisuudis-
tukseen. Uusi sosiaalihuoltolaki tuli pääosin voimaan huhtikuussa 2015. Uusi 
perhehoito laki tuli voimaan 1.4.2015. Sosiaali- ja terveysminis- teriössä on 
käynnistynyt lainvalmistelu omaishoidon tuesta annetun lain uudistamiseksi 
seuraavalla hallituskaudella. 

 
Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän luonnos uudeksi vammais-     
ten henkilöiden erityispalveluja koskevaksi laiksi toimitetaan laajalle lau- sun-
tokierrokselle huhtikuussa 2015. Jatkovalmistelu on tarkoitus toteuttaa seu-
raavalla hallituskaudella . 

Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2016 

 
Sähköisen kyselyn tuloksia ja alueellisia suunnitelmia käsitellään tammi- kuus-
sa pidettävillä THL:n järjestämillä  vammaispalvelujen neuvottelupäi-    villä. 

 
Lisätietoja: 

 
neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, STM, p. 02951 63 405, s- posti 
anne-mari.raassina@stm .fi 
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neuvotteleva virkamies Jaana Huhta, STM, p. 02951 63 407, s-posti jaa- 

na.huhta@stm.fi 

 
Sähköisen kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset:      Osastosih-
teeri Timo Airamaa, p. 02951 63 587, s-posti ti-     mo.airamaa@stm.fi 

 
 

Yhteistyöterveisin 

 
 
 

Johtaja 

 
 
 

Neuvotteleva virkamies 

Päivi Voutilainen 

· 

 

Anne-Mari Raassina 
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                      LIITTEET  Kysely kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja palveluiden nykyti-
lanteesta, kehityksestä 2010-2015 ja Kehas-ohjelman vaikutuksista 

Linkki: Kehas   Kysely2015 

Kysely tekstitiedostona 

Ohje kyselyyn vastaamista varten 
 
 

JAKELU Kunnat 
Helsingin erityishuoltopiiri 
Eteva-kuntayhtymä 
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri  
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pir-
kanmaan  sairaanhoitopiiri 
Vaalijalan kuntayhtymä 
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) 
Keski-Suomen  sairaanhoitopiiri 
Pohjois-Karjalan  sairaanhoito- ja sosiaalipalvelu-
jen kuntayhtymä  
Eskoon kuntayhtymä (Etelä-Pohjanmaa) 
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri 
Kainuun maakunta 
Kolpeneen kuntayhymä (Lappi)  
Kårkulla samkommun 

 
Autismi- ja Aspergerliitto 
Förbundet de utvecklingsstördas väl (FDUV) Ke-
hitysvammaisten  Tukiliitto 

 
TIEDOKSI  Peruspalveluministeri Susanna Huovinen 

Valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakangas Eri-
tyisavustaja Laura Lindeberg Kansliapääl-
likkö Päivi Sillanaukee Osastopäällikkö 
Kirsi Varhila Osastopäällikkö Veli-Mikko 
Niemi Aluehallintovirastot 
Valvira 
Asuntoneuvos Raija Hynynen, Ympäristöministeriö Johtaja 
Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto Erityisasiantuntija Pirjo 
Poikanen, Suomen Kuntaliitto 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Muistio   Liite 15. 

     
                
Sosiaalipalvelujen toimialue 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 
TUKIRYHMÄN 1. KOKOUSMUISTIO 
 
 
Aika  11.6.2015 klo: 9 - 11 
Paikka Antinkartano, Kabinetti uusi 
 
  
Läsnä  
 Niko Vahala, projektisuunnittelija (Yhteisvoimin kotona -hanke) 
 Pirjo Ramstadius, johtava ohjaaja (Porin yta-alue) 
 Tarja Mäkelä, sosiaalityöntekijä (PoSa) 
 Katriina Uusitalo-Perkola, sosiaalipalvelupäällikkö (Pyhäjärviseutu) 
 Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö (Rauma) 
 Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, SATSHP 
 Sirpa-Riitta Kuusisto, omaisten edustaja (Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry), 
 varajäsen 
Poissa 
 Tiina Ketonen, erityispalvelupäällikkö (Keski-Satakunta) 

Maritta Tuominen, omaisten edustaja (Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry) 
Marika Halinen, projektipäällikkö (Yhteisvoimin kotona -hanke) 
 

 
1. Tilaisuuden avaus ja järjestäytyminen 

 Projektisuunnittelija Niko Vahala avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi  
 ensimmäiseen tukiryhmän kokoukseen. Niko Vahala toimi kokouksessa puheenjohtajana, 
 sihteerinä ja esittelijänä. 
 

2. Tukiryhmän jäsenten esittely 
 Tukiryhmän jäsenet ovat toisilleen tuttuja entuudestaan, joten pidettiin lyhyt esittelykierros. 
 

3. Keskustelua tukiryhmän roolista ja tehtävästä 
 Keskusteltiin tukiryhmän roolista ja tehtävästä projektisuunnittelijan tukena hankkeen aika-

na. Merja Paavola toi esille, että tukiryhmä voisi auttaa ja ohjata toimenpiteeseen liittyvissä 
asioissa. Niko Vahala toi esille, että on hyvä olla tukiryhmä, jolta saa tukea ja vahvistusta 
vietäessä asioita eteenpäin tulosten aukikirjoittamisen jälkeen. Tukiryhmä on moniammatil-
linen toimijoiden ryhmä, jossa on laaja-alainen alueellinen ja ammatillinen edustus sekä 
linkki eri organisaatioihin. Sen tehtävänä on tukea hankkeen työntekijää hankkeen etene-
misessä tavoitteiden suuntaisesti ja antaa uusia vinkkejä käytäntöön. Tavoitteena on va-
paamuotoinen, avoin sekä ideoiva keskustelu. Tukiryhmä kokoontuu tarvittaessa. 

 
4. Perheiden haastattelun tulosten läpi käyminen 

 Niko Vahala esitteli pidettyjen haastatteluiden pohjalta saatuja alustavia tuloksia. Esitys on 
muistion liitteenä. 
Haastateltujen perheiden vanhempien keski-ikä oli 80 vuotta, nuorimman ollessa 65-vuotias 
ja vanhimman ollessa 94-vuotias. Kehitysvammaisten keski-ikä on 51 vuotta, nuorimman 
ollessa 37-vuotias ja vanhimman ollessa 66-vuotias. 

 Työtoiminnassa haastateltujen perheiden lapsista 14 käy ja 3 ei käy toiminnoissa, ja heistä-
kin 2 on sellaista, joilla on toimintaa, mutta eivät syystä tai toisesta käy enää. 

 Tilapäishoitopaikka on 6 kehitysvammaisella. Heistäkin muutama käyttää tilapäishoitopaik-
kaa epäsäännöllisesti tai ei lainkaan. Tilapäishoitopaikkaa ei ole 11 kehitysvammaisella, ja 
suurin osa heistä ei ole koskaan asunut poissa kotoaan. 

 Voimavaroista ja jaksamisesta keskusteltaessa vanhemmat kokivat jaksavansa ja pärjää-
vänsä.  



 
Muistio   Liite 15. 

     
                
Sosiaalipalvelujen toimialue 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Useilta tuli esille se, että eivät kumpikaan pärjäisi yksinään kotona asumassa, mutta yhdes-
sä asuminen onnistuu. 

 
 Tuista ja palveluista keskusteltaessa perheiden tietämys vaihteli suuresti perheiden kohdal-

la. Tuloksista kävi ilmi ettei perheillä ollut selkeää kuvaa palveluistaan eikä myöskään tietoa 
oliko heille tehty palvelusuunnitelmaa. Palvelut, joita perheiden lapset saivat, olivat usein 
monen vuoden takaa. Eli useiden perheiden palvelun tarpeita ei ollut päivitetty.  

 
 Keskusteltaessa tuloksista nousi tukiryhmältä esille se, että ei liikaa palveluita, vaan ohja-

taan oikeisiin palveluihin. Katriina Uusitalo-Perkola toi esille, että tarvitseeko kaikki palvelui-
ta ja pitääkö kaikkien perheiden olla tiedossa.  

 
 Pirjo Ramstadius kertoi että palvelusuunnitelmia tehdään kokoajan, mutta useimmiten niitä 

tehdään nuoremmille perheille. Tällöin ikäperheet jäävät vähemmälle huomiolle. 
 
 Tarja Mäkelä kertoi, perheiden olevan Posan alueella tällä hetkellä tiedossa. Aikaisemmin, 

kun kuntia liittyi Posaan ja työntekijöitä vaihtui, hävisi myös tietoa perheistä. 
 
 Tukiryhmä oli yhtä mieltä siitä, että helposti perheet sanovat olevansa tyytyväisiä, vaikka 

mahdollisesti olisivatkin jonkin palvelun tarpeessa. Tällöin palvelusuunnitelmapalaveri on 
hyvä keino ja syy tavata perhe.  

 
Niko Vahala esitteli tavoitekaavion (liite 2), jossa tavoitellaan, että palvelusuunnitelmapala-
vereihin otettaisiin mukaan tarvittaessa myös ulkopuolinen asiantuntija. Esimerkkinä oli, et-
tä otetaan muuttovalmentaja palaveriin mukaan.  

 
 Vesa Kiiski toi esille, että mielellään voisi ottaakin ulkopuolisen asiantuntijan mukaan, mutta 

taloudellinen tilanne on se, että omaa väkeäkin joudutaan karsimaan. Samalla Kiiski sanoi, 
että palvelusuunnitelmaneuvotteluissa ja muutenkin suunnitteluissa olisi hyvä huomioida 
yksityinen puoli, koska se on myös tärkeä osa palveluiden suunnittelussa. 

 
 Pirjo Ramstadius toi esille, että haluaisi olla mukana, kun tätä projektiluontoisesti kokeiltai-

siin Porin yta alueella. Niko Vahala kertoi mielellään tulevansa mukaan. 
  

 
5. Jatkosta sopiminen 

Sovittiin, että hankkeen tilannetta ja tuloksia käydään seuraavaksi läpi Kehitysvammaisten 
asumisen alueellisen suunnitelman seurantaryhmän kokouksessa 7.9.2015. 

 
6. Muut esille tulevat asiat 

Muita asioita ei ollut. 
 

7. Tilaisuuden päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
 
 

 



           Liite 16. 
                                                  

 

 
 

Seurantapalaveri – kehitysvammaisten asumisen alueellinen suunnitelma 2012 - 2020 Satakunnassa 
 
Aika Maanantai 7.9.2015 klo 13.00 - 15.45 
 
Paikka Antinkartanon kuntoutuskeskus, uusi kabinetti 
 Ravanintie 359, Vanha-Ulvila 
 
Läsnä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja (SHP), puheenjohtaja 
 Katja Alamäki, palvelupäällikkö (SHP), laitoshoito klo 14.20 asti 
 Katja Heikkilä, sosiaalityöntekijä (SHP), asiantuntijapalvelut 
 Nina Jerkov, palveluesimies (SHP), asiantuntijapalvelut 
 Tiina Ketonen, erityispalvelupäällikkö, Kokemäen kaupunki klo 15.40 asti 
 Tiina Kortesoja, opiskelija, SAMK  
 Sari Landvik, vammaispalvelujen päällikkö, Porin perusturva 
 Tarja Mäkelä, sosiaalityöntekijä, PoSa /vammaispalvelut 
 Tuula Saarinen, palvelupäällikkö (SHP), asumispalvelut, klo 15 asti 
 Maritta Tuominen, omaisten edustaja, Satakunnan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry 
 Sami Virta, asiakasedustaja, Arantilankoto (SHP) 
 Sari Mattsson, toimistosihteeri, sihteeri (SHP) 
  
Poissa Pirjo Ramstadius, johtava ohjaaja, Porin perusturva, tilalla Sari Landvik  
 Katriina Uusitalo-Perkola, sosiaalipalvelupäällikkö, Pyhäjärviseutu 
 Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, Rauma 
 
Asiat 
 

1.  Kokouksen avaus / Merja Paavola 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05. 
 

2.  STM toimeksianto 14.4.2015 / Merja Paavola 
 
Merja kertoi STM:n velvoittavan alueellisen suunnitelman päivittämistä. Palvelujen kehittäminen on 
hyvin keskeinen osa tulevaa sote-asiaa.  
 

3. Kehitys 2010 - 2015 ja KEHAS-ohjelman vaikutukset 
 

a. Toimenpiteet alueittain (päivitys) / kuntien / alueiden edustajat 
 

- Käytiin kuntakohtaiset päivitykset läpi kaikilta osin. Keskusteltiin vallitsevasta tilan-
teesta ja laitoshoidon purkamisen onnistumisesta alueittain. 

- Rauman muutokset on liitetty ohjelmaan, edustaja ei ollut paikalla. 
- Pyhäjärviseudulla ei ollut edustajaa kokouksessa. 
- Tiina Ketonen totesi meneillään olevan eri lakien yhdistämisen yhdeksi kokonaisuu-

deksi. 
 

b. Laitosasumisen tilanne / Katja Alamäki 
 

- Katja kertoi sosiaalipalvelujen tämänhetkisestä laitosasumisen hajauttamisen tilan-
teesta. Katja kertoi, että 1.9.2015 päivitetty tilanteen mukaan KEHAKSEN piiriin kuu-
luvia asukkaita laitosasumisessa on 35. He tarvitsevat kaikki erityistä tila- ja henki-
löstöresurssia. Loppuvuoden aikana tapahtuu vielä 10 - 12 muuttoa. 

- Vapautuneille laitospaikoille on tullut kuntoutusasiakkaita (lyhyt- ja pitkäaikaisia).  
- Kuntoutuskeskuksen alueelle jää 5 palvelukotia (sairaanhoidollis-neurologiset yksi-

köt Helmiina ja Mänty sekä psykososiaaliset yksiköt Kataja, Kaisla ja Paju).  
- Palvelukoti Kuntolan toiminta päättyy 5.11.2015 ja Tekunkorven ryhmäasunnot aloit-

tavat samana päivänä. 
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- Kuntoutuskeskuksessa on tällä hetkellä 77 asukasta/asiakasta luvun vaihtuessa päi-
vittäin. 
 
 

c. Asumispalvelut Satakunnassa / Tuula Saarinen 
 

- Tuula kertoi sosiaalipalvelun avohuollon asumispalvelujen tilanteesta. Sosiaalipalve-
luissa on tällä hetkellä 15 asumisyksikköä. Liinahaan ryhmäkodin kiinteistössä lop-
puu toiminta. Uudet tilat asukkaille on saneerattu Etapista ja Liinahaan ryhmäkodin 7 
asukasta muuttaa näihin uusiin tiloihin 15.9.2015. Lisäksi yksikköön muuttavat Ra-
vaninkodosta 3 ikäihmistä sekä tukiasukkaita. Uusia tukiasukkaita muuttaa myös 
muualta. Uuden yksikön nimi on Länsiliina. Länsiliinassa kokonaisuudessa on ympä-
rivuorokautisessa asumisessa 12 asuinpaikkaa sekä tukiasumisessa 1.10.2015 al-
kaen 8 asiakasta. 

- Ravaninkodon toiminta päättyy kokonaisuudessaan 5.11.15. 
- Harjavallan yksikön rakentaminen alkaa vuoden 2016 alussa. Tontille rakennetaan 

8-paikkainen ryhmäkoti sekä 7 rivitaloasuntoa vahvasti tukea tarvitseville asiakkaille. 
- Ulvilan Kamu-Tuvan toimintaa laajennetaan 2016.  
- Nahkurin asumisyksikkö on muuttunut vuoden 2015 alusta ympärivuorokautiseksi 

yksiköksi. Yksikössä on tällä hetkellä 8 vakituista asukasta sekä yksi tilapäisasunto.  
- Huittisten ja Kankaanpään Kamu-Tuville on mahdollisuus ottaa uusia tilapäisasiak-

kaita. 
 

d. Kehittämistarpeet / kunnat ja SHP 
 

- Sari Landvik lupasi tarkistaa Porin alueen yksityiset palveluntarjoajien listauksen 
paikkansa pitävyyden. 

- Työ- ja päivätoiminnan järjestäminen koettiin yleisesti kehitettäväksi asiaksi. 
- Päivitettiin kehittämisen painopistealueet alueelliseen suunnitelmaan. 

 
e. Palvelutarpeen selvitys (YPA) ja sosiaalihuoltolaki / Nina Jerkov 

 
- Nina kertoi maaliskuussa 2015 käydyistä käyttöpäiväneuvotteluista. Neuvotteluihin 

osallistuivat kaikki Satakunnan kunnat sekä kolme kuntaa Pirkanmaalta. 
- Käyttöpäiväneuvotteluissa kunnat nostivat esiin mm. huolensa kehitysvammaisten 

henkilöiden mielenterveyspalveluiden saatavuudesta. Tämän lisäksi tärkeäksi on 
nähty lähipalveluiden edelleen kehittäminen, yhteistyön lisääminen sekä yksilöllisen 
palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen. Käyttöpäiväneuvotteluiden pohjalta sosiaali-
palvelut on hakenut STM:ltä rahoitusta kolmivuotiselle mielenterveyshankkeelle. 

- STM toteutti keväällä 2015 valtakunnallisen kyselyn kehitysvammaisten henkilöiden 
asumisen ja palveluiden nykytilanteesta, kehityksestä 2010 - 2015 sekä KEHAS-
ohjelman vaikutuksista. Alustavien tietojen mukaan kyselyyn on vastannut vain 3 
kuntaa. Tämän vuoksi sosiaalipalvelut toteuttaa syksyn 2015 aikana vielä oman 
asumis- ja palvelutarpeen kartoituksen, joka lähetetään kuntiin sähköisenä kyselynä.  

- STM julkistaa valtakunnallisen kyselyn tulokset myöhemmin.  
 

4. Sote/ Merja Paavola 
- Merja Paavola kertoi tarpeesta kuvata palveluprosessit ja selkiyttää työnjakoa ja yh-

teistyötä tulevaa sote-ratkaisuakin ajatellen. 
- Perustetaan työryhmä, jossa on edustettuina kaikki Satakunnan seutukunnat. 

 
 

5. Omaisten näkökulmat ja arvio /  Maritta Tuominen 
 

- Asuminen on haasteellinen alue. Monia asioita tulee esille sopeutumisessa, myös 
takapakkeja.  

- Tukipiirissä ollaan tyytyväisiä asuntojen järjestymisen suhteen. Kehitysvammaisen 
jääminen lähelle sosiaalista tukiverkkoa on positiivinen asia.  

- Toimintakeskustoimintaa tarvitaan enemmän, koska ongelmat ilmaantuvat oppivel-
vollisen päättäessä peruskoulun ja jäädessä ilman jatkokoulutuspaikkaa. Toiminta-
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keskuksen ovet sulkeutuvat aikaisin ja näin ollen iltapäivähoidon järjestäminen tuot-
taa ongelmia.  

- Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta koskevaan lainsäädäntöön on tulossa muutok-
sia, mitkä voivat aiheuttaa uudenlaisia haasteita työ- ja päivätoiminnan sisältöjen 
edelleen kehittämiseen. Uusi sosiaalihuoltolaki korostaa kuitenkin jo nyt yksilöllistä 
palvelutarpeen arviointia, mikä asia tulee ottaa huomioon myös sosiaalista kuntou-
tusta suunniteltaessa. 

- Maritta: Eläkkeensaajan asumistukien poistumisen uhka aiheuttaa huolta. 
- Etäkehitysvammalääkäripalvelujen toteuttamisen mahdollisuus? 
- Nina: Kehitysvamma-alaan erikoistuneita lääkäreitä on valtakunnallisesti tarkasteltu-

na hyvin vähän. Tämän vuoksi jatkossa tulisikin ehkä keskittyä enemmän konsulta-
tiivisen yhteistyön kehittämiseen niin erikoissairaanhoidon muiden alojen kuin myös 
jo olemassa olevien kehitysvamma-alan osaamisverkostojen kanssa.  

 
 

6. Asiakasedustajan näkökulmat ja arvio / Sami Virta 
 

- Sami totesi, että kaikille täytyy antaa mahdollisuus edes kokeilla muutakin asumis-
muotoa, kuin laitoksessa asumista. Ennen, kuin on kokeiltu, ei voi tietää, etteikö joku 
pärjäisi.  

- Sami itse asui 10 vuoden ajan Veikkolassa, nyt Arantilankodossa 8 vuoden ajan.  
- Arantilankodon silloinen esimies oli tekemässä asumiskartoitusta ja puhui Arantilan-

kodosta mahdollisuutena Samille. Ensin Sami ei uskaltanut ajatella koko asiaa. Kul-
kiessaan bussilla vanhempien luokse, hän näki, kuinka rakennustyöt edistyvät. Esi-
mies tuli hänen luokseen väripaletin kanssa kysymään, että minkä väriseksi haluat 
huoneesi seinät? Silloin selvisi, että hän todellakin pääsee muuttamaan omaan kotiin.  

- Omat avaimet tekevät asunnosta oman kodin, jossa on sekä yksityisyys, että mahdol-
lisuus liittyä ryhmään.  

- Perjantaisin on pyykkipäivä, jolloin itse saa täyttää uuden pesukoneen. Manuaalisesti 
valittavat ohjelmat oli ensin haaste.   

- Koti isolla K:lla. 
 

7. Kehittämislinjaukset – yhteenveto 
 

- Sari Landvik: Yhteistyö on laajentunut, jota kiire kuitenkin vaikeuttaa. 
- Todettiin, että päivä- ja työtoiminta on edelleenkin haasteellinen asia.  
- Sari: Palvelujen monimuotoistuminen ja palvelusetelin käyttöönotto ja sen hyödyntä-

minen. 
- Maritta totesi henkilökohtainen avun saannin olevan hankalaa. Joko sitä ei myönnetä 

tai sitä ei ole saatavilla ollenkaan.    
- Sami peräänkuulutti yksilöllistä aikaa katsella ja tutustua tilanteisiin. 
- Tukiasumisessa on tullut esille, että kaverukset haluavat asua samassa asunnossa.  

 
- Maritta: Iäkkäät ihmiset ja heidän jaksamisensa. Palveluneuvonnan saaminen ja asi-

oiden selvittämisessä avustaminen. 
- Nina: Yksilöllistä palvelutarpeen arviointia tulee edelleen kehittää yhteistyössä kuntien 

perustason kanssa. 
- Ei-laitoksissa olevat ihmiset ovat heikolla kosketuspinnalla. Joidenkin asiakkaiden 

kanssa ei mitään aiempaa kontaktia ole. Vastassa on korjaavan työn haasteellisuus ja 
tilanteiden muutokset.  

- Maritta totesi, että perheitä ei näy palveluissa lasten ollessa pieniä, vasta peruskoulun 
päätyttyä ongelmat ilmenevät.  

   
 

8. Jatkosta sopiminen 
 

- Sovittiin, että muistiosta ja suunnitelmasta suoritetaan sähköinen jakelu tarkastusta 
varten. 

- Sovittiin myös, että kaikki suunnitelmassa olevat taulukot tarkastetaan ja päivitetään. 
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- Merja Paavola kertoi anoneensa lisäaikaa STM:stä suunnitelman päivittämiseen, jon-
ka palautuspäivä on 15.9.2015. 

- Perustetaan työryhmä (kehitysvamma-/erityishuollon palvelut ja sote) 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45. 
 
  
 

Liite Nina Jerkovin pp-esitys ilman STM:n kyselyä koskevia tuloksia, joita ei voida tässä vaiheessa 
julkaista. Asiasta sovittu STM:n kanssa. 
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Seurantapalaveri – kehitysvammaisten alueellinen suunnitelma 2012–2020 Satakunnassa 
 
 
Aika 11.9.2018 klo 13–15 
 
Paikka Antinkartanon kuntoutuskeskus, Uusi Kabinetti 
  
Läsnä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, puheenjohtaja 
  Katriina Uusitalo-Perkola, sosiaalipalvelupäällikkö, Eura 

Tiina Ketonen, erityispalvelupäällikkö, Keski-Satakunnan ky 
  Maritta Tuominen, omaisten edustaja 
  Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, Rauma 
  Leena Marin, vs. johtava sosiaalityöntekijä, Pori 
  Tarja Mäkelä, sosiaalityöntekijä, PoSa 
  Riitta Niemi, palveluesimies, Erityisosaamiskeskus 
  Riikka Säntti, palvelusuunnittelija, KAS-ryhmä 
  Katja Heikkilä, palvelusuunnittelija, KAS-ryhmä 
  Katja Alamäki, palvelupäällikkö, kuntoutuskeskus 
  Tuula Saarinen, palvelupäällikkö, asumispalvelut 
  Anne Toivonen, johdon assistentti, sihteeri 
 
Poissa Sami Virta, asukasedustaja  
 
 
1. Kokouksen avaus ja alustus käsiteltäviin asioihin 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13 ja alusti kokouksen.   
 

2. Kehitys 2015–2018 ja KEHAS-ohjelman vaikutukset 
 
a. Laitosasumisen tilanne ja asiakasprofiili / Katja Alamäki 
 
Katja Alamäen esitys liitteenä 1. Suurimmat muutokset edelliseen päivitykseen on asiakkaiden 
monialaisuus ja lapsiasiakkaiden määrän lisääntyminen.  
 
b. Asumistarvekartoitus kevät 2016 / Riikka Säntti 
 
Vuonna 2016 tehdyssä asumistarvekartoituksessa 380 henkilöä oli asumisratkaisun tarpeessa.  
Näistä 196 henkilöä on aikavälillä 1–5 vuotta asumisratkaisun tarpeessa.  

Ø Pyhäjärviseutu 49 hlö, 1–5 v 29 hlö 
Ø Keski-Satakunta 82 hlö, 1–5 v 53 hlö 
Ø PoSa 52hlö, 1–5 v 32 hlö 
Ø Rauma 52 hlö, 1–5 v 10 hlö 
Ø Pori 146 hlö, 1–5 v 72 hlö 

 
- Lisäksi 156 asiakasta, joita ei ole vielä voitu arvioida, koska he ovat lapsia. 
- Asumisen tarve on suuri.  
 
c. Asumispalvelut Satakunnassa / Tuula Saarinen 

 
Tuula Saarisen esitys liitteenä 2.  
 

3. Sote / Satasote ja vammaispalvelut / Merja Paavola 
 
Vesa Kiiski ja Katja Alamäki kertoivat vammaispalvelutyöryhmän kuulumisia. 
- Väliraportti on jätetty toukokuussa ja loppuraportti on työstettävänä.   
- Alatyöryhmät työstävät vielä tehtäviään.  
- Tavoitteena on suunnitella, mallintaa ja jalkauttaa toimintamalleja yhdessä maakunnallisten  
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toimijoiden kanssa. Odotetaan, että päästään tekemään konkretiaa.  
- Kehitysvammaiset kuuluvat jatkossa ryhmään vammaiset. Kaikki vammaisryhmät pääsevät  

vaikuttamaan maakunnallisessa vammaisneuvostossa.  
 
- Esitys erityishuoltoneuvoston toiminnan jatkumisesta on tehty.   
- Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluista siirtyivät laatupäällikkö Jouko Alinen  

13.8.2018 alkaen maakuntauudistuksen projektitoimiston laatujärjestelmän ja -työkalujen  
käyttöönoton valmistelijan tehtävään.  

- Palvelupäällikkö Katja Alamäki siirtyy 1.9.2018 alkaen 50 %:sti Satakunnan maakuntauudis- 
tuksen projektitoimiston vammaispalvelujen valmistelijan tehtävään.  

 
4. Omaisten näkökulma ja arvio / Maritta Tuominen 

 
- Omaiset kaipaavat Huittinen-Kokemäki suunnalle autisteille tarkoitettua asumista.  
- Kuljetuspalveluissa kuntarajat tulevat vastaan. 
- Toivotaan, että jatkossa omaiset saavat lisää muuttovalmennusta. 
- Keskusteltiin asumisen kilpailutuksesta. Pyritään siihen, että pakkomuuttoja ei tapahtuisi.  
 

5. Asiakasedustajan näkökulmat ja arvio / Sami Virta 
 
Asukasedustaja oli estynyt saapumasta kokoukseen.  
 

6. Kehittämislinjaukset - yhteenveto 
 
- Raportti täydennetään syyskuun loppuun mennessä ja lähetetään vielä kommenttikierrokselle  

kokoukseen osallistuneille ennen lopullista hyväksymistä. 
- Kommenttikierroksen jälkeen raportti lähetetään Satakunnan sairaanhoitopiirin hallitukselle tie-

doksi ja tallennetaan sairaanhoitopiirin www-sivuille. 
 

7. Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous pidetään touko-kesäkuussa 2019.  
Asumistarvekartoitus tehdään keväällä 2019 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15. 

 
 
Liitteet 1. Katja Alamäen esitys  
  2. Tuula Saarisen esitys 
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Kehitysvammaisten asumispalvelut Satakunnassa  
Päivitys 11.9.2018 
 
 

1. Porin seutu / yhteistoiminta-alue: Merikarvia, Pori, Ulvila 
 
Kunnan järjestämät: 

 
Pori 
Aurora……………………....…………...…...6 + 1 
Asuntola Apollo…………..........................22 
Asuntola Kirjosiipi………..........................14 
Asuntola Orvokki…………………………..14 
Tyrni…………………………………………20 
Asuntola Tynkäkuja………………………..24 
Asuntola Angervo………………………….16 
Olgakoti……………………………………..12 
 
Merikarvia 
Wassan asuntola……………………………5 
 
Lavia 
Kotiranta 1……………………………………6  

 
Yksityiset palveluntuottajat: 
 

Pori 
Attendo, Juhanantupa……………………..15 
  
Merikarvia 
Mehiläinen 
Omakoti Annikakoti…………………………………...14 + 2 
 
Noormarkku 
Aurinkokulma Ky 
Aurinkokulma……………………………….16  
Aurinkolinna………………………………...16 
Aurinkotupa…………………………………..4 tilapäisyksikkö 

 
Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut: 
 

Pori 
Asumisyksikkö Länsiliina…………………12 
Asumisyksikkö Tekunkorpi.………………14 
Ryhmäkoti Kuusi…………………………..15 
 
Ulvila 
Ryhmäkoti Akseli………………………….15 
Ryhmäkoti Aukusti...................................10 
Ryhmäkoti Naskali...................................15 
Ryhmäkoti Nahkuri…………………………9 

 
Tukiasuminen 
Peräsimentien tukiasuminen, Pori 
Länsiliina, Pori……………………………...12 + tukiasuminen 
Akseli, Ulvila.………………………………...6 + 1 
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2. Rauma 
 
Kunnan järjestämät: 

Kannastupa, tukiasuminen………………….5 
Sampustenkoto, ohjattu asuminen…..…….8 
Kinnon asuntola, autettu asuminen………..? 

 
Yksityiset palveluntuottajat: 
 

Mehiläinen 
Riekkomäen Palvelu Oy, asumispalvelut…19 
 
Attendo 
Asumisyksikkö Jalmaritupa………………...15 
 
Esperi Care Oy 
Asumisyksikkö Kivitasku……………………15 
 
Ryhmäkoti Lumikki Oy 
 

 

3. Pyhäjärvenseutu: Eura, Köyliö, Säkylä 
 
Kunnan järjestämät: 
 

Eura 
Nuutti  
 
Kiukainen 
Tuulenpesä…………………………….……11 + 1 
Joenpesä……………………………….……..9 
Peiponpesä…………………………….……..8 
 
Säkylä 
Sinisiipi…………………………………….…12 

 
Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut 
 

Ryhmäkoti Kepolankoto, Köyliö………..….15 
 
 

4. Keski-Satakunta: Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Huittinen, Eurajoki 
 
Kunnan järjestämät: 
 

Kokemäki 
Asuntola Kirsikkakoti………………………..8  
 

Yksityiset palveluntuottajat: 
 

Tukena Oy, Harjavalta 
Hopeanuolen palvelukoti……………….….11+1 
 
Pienkoti Tyllintupa Oy, asumispalvelut…..16 
 
Attendo 
Hermanni palvelukoti……………………...10 
 
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 
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Kaunummen koti Oy 
 

 
Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaalipalvelut: 
 

Asumisyksikkö Huovi………………………15 
Asumisyksikkö Kajastus, Kokemäki……...15 
Asumisyksikkö Akkuna, Huittinen………...15 
Asumisyksikkö Joenhelmi, Eurajoki………15 
Ryhmäkoti Arantilankoto, Nakkila…………15 
Ryhmäkoti Huhkolankoto, Huittinen………11 

 
Tukiasuminen 
Tuki-Ovi, Nakkila 

 
 

5. Pohjois-Satakunta: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku, Siikainen 
 
Yksityiset palveluntuottajat: 
 

Esperi Care 
Sinirinta, Kankaanpää…………………………15 + 5 
 
Recare Oy / Erkki Lammi 
Armaskoti, Jämijärvi……………………………13 
Onnikoti………………………………………….15 
Kerttukoti, Kankaanpää………………….........14 
 
Tukena Oy  
Kultakankaan asumispalvelut, Kankaanpää...15 
 
Tilkkutäkki Oy, Pomarkku 
Asumisyksikkö Etelärinne……………………..10 
Asumisyksikkö Tiilitupa………………………..22 
 


