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Antinkartanon (AK) kuntoutuskeskus 

 Keskittyminen erityisen vaativaan lyhyt- ja pitkäaikaiseen kuntoutukseen ja 
tutkimustoimintaan sekä akuuttitarpeeseen ja kriisivalmiuteen vastaaminen

 Keskimäärin 54 asiakasta, joista lapsia kolmannes

 KEHAS asukkaita 14

 Arvioitu kuntoutuspaikkamäärä 35-40

 Uusien pitkäaikaissijoitusten estäminen -> minne muutetaan?

 Asiantuntijapalvelut / Erityisosaamiskeskus (kv-neuvola, vastaanotot, 
tutkimus ja kehittäminen sekä sisäinen tuki = osaamiskeskus)





Antinkartanon kuntoutuskeskus
 Akuutti kriisitilanne, jossa avohuollon palvelut riittämättömät
 Hyvin vaikea- ja monivammaiset sekä pitkäaikaissairaat lapset 

sairaalahoidon vaihtoehtona (yhteistyö lasten neurologian kanssa)
 Haastavasti käyttäytyvät tai psyykkisesti vaikeasti oireilevat autistit
 Psyykkisistä ongelmista kärsivien kehitysvammaisten jälkihoito ja 

kuntoutus
 Vaativat kuntoutus- ja tutkimusjaksot
 Tahdosta riippumaton erityishuolto (3)
 Avohoidon voimavarat riittämättömät (esim. erityistilat ja 

erityisvaatimukset palveluille, turvallisuus ym.)
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Kolmannes lapsia

 Lasten määrä lisääntyy koko ajan
 Kuntoutus osalla pitkäaikaista, vuosia kestävää
 Lisätilan tarve, mm. erityisen haasteellisten lasten tilapäishoidolle
 Moniongelmaisuus (lastensuojelu, perheen ongelmat)
 Autismin kirjo ja nepsy vahvasti edustettuina
 Adoptoidut lapset ja mamu-lapset uusia asiakasryhmiä
 Ei-dg – väliinputoajat vs. palvelujen / tuen tarve ja erityishuollon 

menetelmistä hyötyminen
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EHKO - erityishuollon vaativan kuntoutuksen 
osaamiskeskus – osana Satasairaala-hanketta

 Antinkartano perustettu yli 60 vuotta sitten
 Rakennukset elinkaarensa lopussa -> tekninen kuntoluokka? -> 

tekninen arvo -> vuokrat??
 Alun perin 350 asukasta – nyt 50-60
 n. 13 500 m2, joista asiakaskäytössä n. 8 000 m2
 Asiakaskunnan merkittävä muutos
 Tilat eivät vastaa nyk. asiakaskunnan vaativan hoidon ja 

kuntoutuksen tarpeisiin eivätkä toiminnallisesti edesauta vaativan 
moniammatillisen yhteistyön tekemistä mm. erikoissairaanhoidon 
toimijoiden kanssa
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EHKO - kokonaisuus

 Vaativan hoidon ja kuntoutuksen yksiköt (modulirakenne)

 Kehitysvammapoliklinikka

 Erityisosaamisen ylläpitämiseen liittyvät palvelut

 EHKO – toiminnallinen tarveselvitys v. 2017
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EHKO - tehtävät

 Tukea Satakunnan alueen muita toimijoita erityisesti vaikeammin 
vammaisten ihmisten tutkimuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa

 Uudenlainen kuntoutuksen yhteistoimintamalli -> fyysisen,  
psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen yhdistäminen

 Erityisosaamisen varmistaminen / säilyminen Satakunnassa
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EHKO – tilat

 Tulee suunnitella vastaamaan asiakaskunnan hoidon ja 
kuntoutuksen sekä henkilöturvallisuuden tarpeita

 Vahvat tilaresurssit (kestävyys ja pestävyys)
 vahvat henkilöstö- ja osaamisen resurssit 

 Monialaisen osaamisen haasteet; eri erikoisalat (neurologia, psykiatria, 
lastentaudit)

 Kehitysvammaiset, autistit, nepsy (neuropsykiatriset) asiakkaat
 Arvio kuntoutuspaikoista 40-45
 20 % kehitysvammaisista tarvitsee erityisen vaativia 

kuntoutuspalveluja, joissa myös erityistilojen ja –resurssien 
vaatimus
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EHKO

 Valtakunnallinen tavoite vammaisuuden ja kehitysvammaisuuden 
rajan häivyttäminen

 Case 15-vuotias nuori (viiden erikoisalan yhteistyö)

 Yhteisasiakkuudet neurologian ja psykiatrian kanssa
 Päivystystoiminta
 Lääkärityövoiman rekrytointi
 Yhteistyö ja synergiat erityisesti psykiatrian kanssa
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Kehitysvammaisten terveysongelmat, mm.
 Epilepsia 11-34% vaikeasti kehitysvammaisilla
 Mielenterveys- ja käytöshäiriöt 30-50% (2-3 x vrt. muu väestö)
 Kardiovaskulaariset ongelmat 9-11%
 Näköongelmia 50%
 Liikuntavamma 24%
 Puhevamma 44%
 Eri elinten rakennepoikkeavuudet, esim. ruoansulatuskanavan 

yläosan ongelmat -> saattavat olla syynä levottomuuteen, 
unettomuuteen, tuskaisuuteen tai aggressiivisuuteen

 Säännöllisesti lääkkeitä käyttää yli puolet -> 74% tarvitsisi 
erikoislääkärin konsultaatiota (vrt. AK lääkäripalvelut)

 Tutkimukseen varattava 3-5 kertaa enemmän aikaa kuin norm.
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EHKO - Kehitysvammapoliklinikka

 Polikliinisen moniammatillisen työryhmän erityisasiantuntemusta 
tarvitaan mm. kehitysvammadiagnostiikassa, harvinaisten 
kehitysvammaoireyhtymien seurannassa, toimintakyvyn 
arvioinnissa, kommunikaatioon liittyvissä asioissa, hoidon- ja 
kuntoutuksen suunnittelussa sekä vaativien palvelutarpeiden 
arvioinnissa elämän eri taitekohdissa

 Jalkautuvat palvelut ja erilaiset tukikäynnit asiakkaan omassa 
toimintaympäristössä voivat olla vaihtoehto poliklinikalla tapahtuvalle 
arviolle tai osaamiskeskuksen tutkimus- ja kuntoutusjaksolle
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EHKO - erityisosaaminen
 Vaativien erityishuollon palvelujen erityisosaamiseen kuuluvat mm. 

 Neuropsykologia
 Autismiosaaminen
 psykiatrinen osaaminen 
 käyttäytymisen arviointi
 vaativa perhetyö
 AAC-ohjaus
 vaativa psykososiaalinen kuntoutus 
 toiminnallinen kuntoutus
 Seksuaalineuvonta
 kommunikaatio-osaaminen (mm. Puva-tulkkitoiminta ja Oiva-

vuorovaikutustyö)  
 moni- ja vaikeavammaisten lasten ja aikuisten hoitotyö.
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Laaja asiakaskunta

 palvelujen käyttäjäasiakkaiden lisäksi asiakkaiden perheet
 kuntien sosiaalitoimi maksaja-asiakkaina
 kehitysvamma-alan toimijat 
 Perusterveydenhuolto
 Koulut ym. sidosryhmät laaja-alaisesti
 Tavoitteena on eri erikoisalojen (lasten- ja aikuisneurologia, lasten-

ja aikuispsykiatria, lastentaudit, kehitysvammahuolto) 
suunnitelmallinen, tehokas ja taloudellinen hyödyntäminen yli 
sektorirajojen, asiakkaan tarpeesta lähtien ja asiakkaan 
tarpeetonta siirtelyä välttäen. 
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Näin muuallakin Suomessa 

 Suomessa kehitysvamma-alan osaamiskeskuksia on perustettu mm. 
TAYS:ssa (Pitkäniemi) ja Varsinais-Suomen KTO-kehitysvamma-
alan tuki- ja osaamiskeskus. Myös Etelä-Pohjanmaalla (Eskoo), 
Pohjois- Pohjanmaalla (Tahkokangas), Lapissa (Kolpene) ja 
Etevasssa (Uusimaa) on meneillään laaja-alaisia hankkeita 
vastaavien osaamiskeskusten perustamiselle ja rakentamiselle.

 Osaamiskeskus on perusteltu myös siitä syystä, että sekä 
perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoito eivät yksinään kykene 
aina vastaamaan monisairaiden, monivammaisten, autisminkirjoon 
(ja harvinaissairauksiin) lukeutuvien potilaiden tarpeisiin.
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Satasote

 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa (Sote/Satasote) 
vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus täydentää ja tukee 
sotekeskusten/palvelukeskusten peruspalveluja tuottamalla 
erityisosaamista vaativat erityishuollon palvelut ja konsultaatiot 
alueella. 

 Tehtävänä on tukea kehitysvammaisten henkilöiden kotona 
asumista ja tarjota tarvittaessa asiakkaan palvelutarpeeseen laaja-
alaisesti ja oikea-aikaisesti tuotetut palvelut sekä varhainen tuki 
perheille. 

 Tavoitteena ovat sujuvat palveluketjut lähi- ja peruspalveluiden sekä 
erityispalveluiden kesken.
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Kuntoutuksen kulmakivet

 Ennaltaehkäisy (liian vähän, vrt. mm. kuntatalous) -> kustannusten 
väheneminen / säästöt!   Vrt. mm. kuntien hyte-toiminta

 Oikea-aikaisuus (yhteydessä edelliseen)
 Asiakaslähtöisyys (vs. organisaatiolähtöisyys)
 Perhekeskeisyys
 Kokonaisvaltaisuus (”yhden luukun periaate” – kuntoutussuunnittelu 

ja arviointi)
 Suunnitelmallisuus (yhteydessä edelliseen)
 Jatkuvuus (yhteydessä edelliseen)
 Moniammatillinen yhteistyö / verkostotyö
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Lasten koulunkäynti

 Lapsiasiakkaillamme on yhtäläinen oikeus opetukseen, josta kuntien 
sivistystoimi on vastuussa

 Kenen kuuluisi tuottaa – AVI:kaan ei osaa vastata 
 Sairaalakoulu terveydenhuollon puolella toimii  hyvin -> siirtyminen 

sosiaalipuolelle -> opetus loppuu / kuitataan max 3 h/vko (= min.)
 Lapsimäärän lisääntyessä tuntimäärillä pelaaminen (niukasta 

resurssista yhä useammalle jakaminen)
 Kouluista tulossa lapsia…

 EOA on kiinnittänyt asiaan huomiota (erillinen selvitys)
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12 points to Rauma!

 Raumalla sekä perus- että jatko-opetus järjestetty hyvin

 jatko-opetus Naulassa, jossa ”kymppiluokka” ja jatko-opetusta 2-3 
vuotta vaihtoehtona sille, että kehitysvammainen menee 
peruskoulun jälkeen työkeskukseen, kun ei pääse esim. 
ammatilliseen koulutukseen, joista paikoista Satakunnassakin on 
pulaa (vähennetty).
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Oikeus perusopetukseen

 13-vuotias asiakas oli vuoden kokonaan ilman opetusta
 oikeus opetukseen perustuslaissa
 lapsuusiässä vammautuneita lapsia ilman perusopetusta
 lapsiasiakkaat lisääntyvät koko ajan -> ratkaisut?
 Satakunnan kouluissa on paljon tuen tarvetta -> löytyykö tukityölle 

resursseja / maksajaa?
 Ei ole kirjoja
 Ei ole varaa ostaa erityisosaamista / jalkautuvaa työtä
 Kuka maksaa työtä kouluihin / kuntiin?

 toiveena osallistuminen oppilashuoltoryhmiin – kuka kutsuu?
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Palveluntuottajien tarpeita…

 Lainsäädännön (Kvl 42 §) määrittelemä / edellyttämä 
asiantuntijatyö kuntien ja yksityisten palveluntuottajien yksiköihin 
(IMO:n edistäminen ja rajoittamisen vähentäminen)

 Edellyttää juridista päätöksentekoa (rajoittamistoimenpiteet -> päätös 
vs. ratkaisu) -> pilotti Rauman as.yksikkö Kaunummen kanssa 
(psykolgin työ)

 Kolmikanta : psykologi, sosiaalityöntekijä ja lääkäri, tarvittaessa muita 
asiantuntijoita

 Kuntoutusohjaus – kaivataan keskitettynä toimintana 
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Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa

 VN periaatepäätös 01/2010 -> kaksi suurta tehtävää
 Pitkäaikaisen laitosasumisen hajauttaminen ja lopettaminen Suomessa 

vuoteen 2020 mennessä
 Lapsuuden kodeissaan asuvien kehitysvammaisten asumisen 

järjestäminen

 KEHAS-hanke (kehitysvammaisten asuminen)
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Asuminen vs. tuen ja avun tarpeet

 Jokapäiväiset tarpeet (kodin askareet, hygienia, terveys, 
turvallisuus, sosiaaliset suhteet, vapaa-aika, harrastukset, työ)

 Kehitysvammaisuudesta johtuvat erityistarpeet (informaation 
ymmärtäminen, päätöksenteko, palvelujen suunnittelu, uuden 
oppiminen, kommunikaatio)

 Monitahoiset tarpeet (aiheutuvat kehitysvammasta ja siihen liittyvistä 
muista vaikeuksista, mm. mielenterveys- ja/tai päihdeongelmat, 
dementia ym.) + nepsyt
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n. 11 m2 huone ilman WC:tä
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Takkahuone, jossa tilapäisasukas yöpyy viikonloppuisin.

M.Paavola



Vaikeavammaisen nuoren aikuisen huone
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Rivitalon inva-asunto
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Liikuntavammaisten solun asunto
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Liikuntavammaisten solun wc
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Asumistarvekartoitus Satakunnassa x 3

 Vuosi asumistarvearvio 1-5 vuotta

 2009 184

 2012 208

 2016 384

 Virkamiesarviot
 yht. 1500 /n. 1600
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Asumistarve TOP 5
 Kunta arvio 1-5 v mukana olleiden kv määrä

 Pori YTA 145 545

 Rauma 52 161

 Eura 30 111

 Kankaanpää 27 78

 Huittinen 22 83
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Hankkeilla…

 Merikarvian as.yksikkö (ryhmäkoti ja tukiasuminen -> yht. 18 
asuntoa -> ARA-avustus n. 40 % -> rakentaminen alk. s-18 tai k-19 
(Satakruunu)

 Eurajoen (sis.Luvia) kanssa selvittelyt / neuvottelut menossa

 Satakruunu, YH-asunnot, vapaat vuokra-asuntomarkkinat, KVPS
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Asuminen ja oikeudet
 Kyse perusoikeuksista ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta 

 Ihmisoikeudet / YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva 
yleissopimus -> artikla 19 velvoittaa valtiota varmistamaan, että 
vammaiset henkilöt voivat valita asuinpaikkansa, -muotonsa ja –
kumppaninsa aivan kuten muutkin ihmiset voivat tehdä

 Ohittaako hankintalaki perustuslain kun kilpailutetaan 
kehitysvammaisten asumista? (palveluihin sijoiteltava joukko vai aito 
asiakkaan kuuleminen (vrt. VPL ja SHL ym.)

8.3.2018 Merja Paavola



Asumispalveluiden nykytilanne

 Useita erilaisia kehityskulkuja
 Innovatiivisia
 Yksilöllisiä asumisratkaisuja
 Yksilöllisiä tuen muotoja
 uuslaitostumista

 Erilaisten asuntomallien kehittäminen
 Ryhmäkoti-mallit -> kytkeytyy laitosasumisen 

hajauttamiseen
 Asuntoryhmämallit -> oma asunto ja siihen liittyvät 

yhteistilat (2-oven periaate)
 Erilliset asunnot (yksiöt ja kaksiot) -> etsitään ensisijaisesti 

normaalista asuntokannasta
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Asumispalveluiden tiloista

 Useampia yksiköitä, jotka rakennettu 1980- ja -90 –luvuilla, jotkut 
jopa 1950-luvulla -> remontti 1980 -luvulla

 Huonekoot pienemmillään < 10 m2 (8,3 m2->)
 Vielä 2 hh huoneita (16-23 m2)
 Yksityisillä palvelutuottajilla huonekoot 12-25 m2
 Esim. 9 asukkaan ryhmäkodissa vain yhdellä asukkaalla on oma wc
 Esim. 8 asukkaan ryhmäkodissa kaikki huoneet 8,3 – 12 m2
 Useita yksiköitä, joissa +- 30 m2 / asunto (omat keittiö- ja 

saniteettitilat)
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Tukiasuminen kärkihankkeena

 SHP sosiaalipalveluissa 57 tukiasukasta (+ kunnat)
 Vuokra-asunnot

 Satakruunu
 YH-asunnot
 KVPS
 Vapaat vuokra-asuntomarkkinat

 Tukiasumisen hinnoittelun uudistaminen 

 KASTE-hanke Yhteisvoimin kotona -> osio: ikääntyneiden 
vanhempien luona asuvat kehitysvammaiset Satakunnassa.
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Työllistyminen

 Arviolta 2 % työikäisistä kehitysvammaisista on ansiotyössä

 Kaikkien voimavarat käyttöön suomalaisessa työelämässä

 Työnantajatutkimuksen mukaan kehitysvammaiset työntekijät ovat
 sitoutuneita työhönsä ja suoriutuvat työtehtävistään
 Vaikuttavat positiivisesti työyhteisön ilmapiiriin ja organisaation imagoon
 Tulevat hyvin toimeen työtovereiden ja asiakkaiden kanssa
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38

Kasvupalvelut:
Rekrytointi- ja osaamispalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut:
Vammaispalvelut

(Työllistymistä tukeva toiminta)
Sosiaalinen kuntoutus 

KELA
Ammatillinen kuntoutus

Muu kuntoutus
Etuudet

Työllistymistä 
edistävä 

monialainen 
yhteispalvelu



Kiitos

Ei työ meitä väsytä, vaan kaikki se mikä vielä on tekemättä.

— Friedrik Wislöff
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