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Essoten vammaispalvelut 

 Toimitilat Omatorilla

 Ympäristökunnissa palveluohjauksen työpisteissä

 Sosiaalityöntekijöitä, palveluohjaajia, hk-avun 
koordinaattorit, erityistyöntekijä, asumis- ja 
päivä- sekä työtoimintayksiköissä ohjaajia

 Omaa toimintaa kehitysvammaisten päivätoiminta 
yksikkö Kipinä, jossa myös lasten aamu ja ip hoito

 Ympäristökunnissa omia tuettuja ja ohjattuja 
asumispalveluyksiköitä sekä Kangasniemellä ja 
Puumalassa omaa päivä- ja työtoimintaa
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Kotona asuminen peruspalveluiden 

turvin ja 

Oikea-aikaiset palvelut, 

erityispalvelut räätälöiden

Nykyistä pienempi määrä asuu 

ympärivuorokautisissa 

asumispalveluissa

Vain pieni osa tarvitsee 

laitoshoidon palveluja

Tavoite vammaisten palveluissa;

peruspalveluita vahvistetaan

Enemmistö asuu kotona, painopiste 

peruspalveluissa

Omais- ja perhehoidon tukeminen

Osa asuu tehostetussa 

palveluasumisessa tai perhekodissa tai 

yhteisöasumisessa palvelujen turvin 

(24/7)  

Pieni osa tarvitsee laitoshoitoa 

merkittävästi alentuneen 

toimintakyvyn vuoksi ja/tai 

lääketieteellisin perustein

Tavoite:  

itsenäinen ja 

hyvä elämä

1

2

3

4

Niina Kaukonen



VPL ASUMINEN

Palveluseteli 

Suorahankinta

Oma toiminta

HENKILÖKOHTAINEN 
APU

Työantajamalli

Ostopalvelu

Palveluseteli

KEHITYSVAMMAIS
TEN 

ASUMISPALVELUT

Palveluseteli

Suorahankinta

Oma toiminta

KEHITYSVAMMAIS
TEN PÄIVÄ- JA 
TYÖTOIMINTA

Oma toiminta

Vaalijala

Avotyötoiminta

Ostopalvelu(autis
mi)

KULJETUSPALVEL
UT

vpl,shl

erityishuollon 
ryhmäkuljetukset

harkinnanvarainen 
tuki oman oman
auton hankintaan

LASTEN 
ILTAPÄIVÄ JA 
LOMA-AJAN 
TOIMINTA

Oma toiminta

KEHITYSVAMMAPO
LIKLINIKKA

Mikkelissä 
Vaalijalan 
järjestämä

KUNTOUTUS 
Kehitysvammaiste
n/erityishuollon 

vaativa kuntoutus 
ja arviointi 
Vaalijalassa 

ASUNNONMUUTOS
TYÖT 

Essoten
palveluohjaus 
subjektiivinen 

(vamman kannalta 
välttämät.)

APUVÄLINEET

(Kela ja oma 
toiminta)

VAALIJALA

AAC, Autismikuntoutus

Muut erityispalvelut

Erityishuolto-ohjelmat

PALVELUASUMINEN 
KOTIIN

LAITOSHOITO

Vaalijalassa; 
pitkäaikanen

poistuva palvelu

OMAISHOIDONTUKI

PERUSPALVELUT

Sairaanhoidon, 
hammashoidon ja 

muut 
terveydenhuollon 

palvelut 

Sosiaalihuoltolainmu
kaiset peruspalvelut:

Kotihoito, 
jaksohoito, shl, omh, 

Ensisijaisesti 
käytetään 

peruspalveluita!

Asutaan kotona!

JAKSO- JA 
TILAPÄISHOITO

Sos.huoltolain
mukainen omissa 

yksiköissä 

Ostopalveluna 
(Oksakuja 1 paikka)

Perhehoito(kiertävät ja 
perhehoitokodeissa)

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI

SOPEUTUMISVALMENNUS

KelaERITYISKOULUT

Vaalijala, Valteri

VPL PÄIVÄTOIMINTA

Oma 
toiminta/Kiiskinmäki

VAMMAISEN ASIAKKAAN PÄÄSÄÄNTÖISET 
PALVELUVAIHTOEHDOT ESSOTEN ALUEELLA



Essoten vammaispalveluiden 2019 kuulumiset ja vuoden 

2020 suuntaviivat
 Aloitettu vammaispoliittisen toimintaohjelman työstäminen (Vampo)

 Kuljetuspalveluiden muutos 1.1.2020 alkaen

 Henkilökohtaisen avun prosessin uudistaminen (Suoratyö, Oman avun päiväkirja) 

 Asunnonmuutostöiden keskittäminen Järvi-Saimaan palveluille (Essoten inhouse
yhtiö)

 Vammaispalveluiden raportoinnin tehostaminen; tiedolla johtaminen

 Kehitysvammaisten palveluissa vahvat peruspalvelut

 Erityishuolto-ohjelmien ja palveluiden koordinoiminen omana toimintana vuoden 
2020 aikana

 Oman toiminnan vahvistaminen ja kehittäminen, uusi asumisyksikkö?

 Jaksohoidon ja omaishoidon vapaiden järjestäminen omissa tai 
palveluseteliyksiköissä

 Uusien palvelutoimintojen kehittäminen; kiertävät perhehoitajat, 
tukihenkilötoiminta, asumiskokeilut 

 Avotyötoiminnan kehittäminen 

 Osallisuus: kehittäjä asiakkaat, asiakasraadit?
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Vammaispoliittisen toimintaohjelman tekeminen 

Essoten alueelle:
Tausta ja tarve opinnäytetyölle

 Aihe toimeksiantona 
oppilaitoksen (Xamk) kautta. 
Toimeksiantaja on Etelä-Savon 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
Essoten vammaispalvelut.

 Essoten kuntayhtymän vanhus- ja 
vammaisneuvoston kokous 25.4. 

 ->sovittu että syksyllä lähdetään 
työstämään vammaispoliittisen 
ohjelman laadintaa alueelle.

 Vanhus- ja vammaisneuvoston 
kokouksessa asiantuntijana oli 
kuultu Essoten vanhus- ja 
vammaispalvelujen johtajaa

 Tavoitteena on osallistavilla 

menetelmillä määritellä 

keskeiset alueen 

kehittämisen kohteet. 

 Mitä palveluita tarvitaan tai 

on liian vähän? 

 Mitkä ovat vammaisen 

ihmisen hyvän elämän 

edellytykset Essoten alueella?
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VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN LAATIMISTA 

OHJAAVAT LINJAUKSET

 Sosiaalihuoltolaki

 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista 

ja tukitoimista

 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä 

palveluista ja tukitoimista

 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

 Laki sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

 Suomen perustuslaki

 Hallintolaki

 Yhdenvertaisuuslaki

 YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja 

sopimuksen valinnainen pöytäkirja

 Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. 

Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010-2015

 Vammaispalvelujen käsikirja THL

 Essoten strategia

 Etelä-Savon alueellinen hyvinvointikertomus ja –

suunnitelma 2018-20

 Omais- ja perhehoidon suosituksia maakunnallisiin 

linjauksiin vuosille 2018–2025 strategia-asiakirja

 Ikääntyvien palvelukokonaisuus Etelä-Savossa vuoteen 

2025
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Vampo
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Ota kantaa.fi

 Avoin kommentointi viikoilla 48-49

 https://www.otakantaa.fi/fi/
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Kuljetuspalvelujen muutos

 1.1.2020 Kyytineuvo poistuu ja tilalle tulee Sansian välityskeskus MYK

 Ympäristökunnissa pl. Juva, kyytienvälitys tapahtuu myös Sansian kautta

 Kaikki kuljetukset tilataan samasta numerosta erillisten ohjeiden mukaan

 Kuljetuspalveluohjeistusta tehty ja käyty läpi mm. neuvostoissa

 Erillisoikeuksina edelleen voidaan myöntää tarvittavia asioita, perustuu 

palvelutarpeen arviointiin

 Tavoitteena, laadukkaat, sujuvat ja kustannustehokkaat palvelut
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Essoten nykytilanne kuljetuksissa

 Mikkelissä kyytineuvo josta sote-kuljetusten tilaukset ja välitys pelkästään Mikkelin 

kaupunkialueella. 

 Essoten jäsenkuntien sisällä 7 eri mallia miten kuljetukset on järjestetty (kilpailutus, 

sopimukset, ohjeet ym.)

 Autojen saatavuus nykyisin haastavaa ja kuljetuksia hylätään paljon.

 Asiakkailta paljon palautetta kuljetusten toimimattomuudesta ja saatavuudesta.

 Valvonta ja asiantarkastus manuaalityötä ja vie paljon työaikaa Essoten sisällä. 

 Raporttien ja tilastointi useasta järjestelmästä joka vie työaikaa sekä haasteellista. 
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Essoten kuljetuspalvelut yhteistyössä Sansia kanssa 

 Sote-kuljetusten (Shl- ja Vpl ja päivä- ja ryhmätoiminnat) kokonaispalvelu joka pitää sisällään:

 Toiminnan suunnittelun

 Operatiivinen toiminta kaikkiin Essoten jäsenkuntiin (välityskeskus, tilaus- ja välitystietojärjestelmän, 

ohjeet ym.) 

 Hankinta (tietojärjestelmä, tilauskeskus, autoilijat)

 Sopimuksien hallinta 

 Autoilijatilitykset

 Reklamaatiot

 Tulevaisuudessa myös kaikki Essoten henkilöliikennekuljetukset hoidetaan Sansian kanssa 

yhteistyössä.
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Asiakas Essote Sansia Liikennöitsijä

Sansian kuljetuspalveluprosessi 1.1.2020 alkaen

Hakee 

kuljetuspalveluoikeutt

a Essoten 

vammaispalveluista 

Tilaa kyydin Sansista 

sovelluksella, 

sähköpostilla, 

tekstiviestillä tai 

soittamalla, 

tulevaisuudessa 

sovelluksen kautta

Kyydin päättyessä 

maksaa omavastuu

Luo asiakkaalle 

asiakasprofiilin Sansian 

tietojärjestelmään 

Lähettää asiakkaalle 

tiedon päätöksestä sekä 

asiakasohjeen 

kuljetuspalvelun 

käyttämisestä

Essoten 

vammaispalveluissa 

sosiaalityöntekijä tekee 

päätöksen

Essote maksaa Sansialle

Reitittää kyydin ja 

lähettää tilauksen 

sopimusliikennöitsijälle 

mobiilisovelluksen kautta

Sansia lähettää 

autoilijalle raportin 

ajetuista matkoista 

hyväksyttäväksi ja 

maksaa autoilijalle ja 

laskuttaa Essotea

Hakee asiakkaan sovitusta 

paikasta ja suorittaa 

kuljetuksen

Autoilija hyväksyy tai 

tekee muutokset ja saa 

korvauksen
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Henkilökohtainen apu

 Tänä vuonna otettu käyttöön oman avun päiväkirja; työ-

ja keskusteluväline avun tarpeen arvioimiseen ja 

hahmottamiseen

 Henkilökohtaista apua järjestetään pääsääntöisesti 

työnantajamallilla ja lisäksi tarpeen vaatiessa 

palvelusetelillä ja ostopalveluna

 Siirrytään 1.1.2020 Suoratyö palvelun käyttöön

 Avustajilla sekä avustettavilla mahdollisuus viedä itse 

tunnit sähköisesti suoraan järjestelmään

 Henkilökohtaisen avun prosessin kehittäminen ylempi amk 

työnä 2020

 Henkilökohtaisen avun koordinaattorit
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Haasteet ja tulevaisuuden suuntaviivat

 Työntekijöiden saatavuus; erityisesti sosiaalityöntekijöiden

 Talouden haastava tilanne

 Lakiuudistuksen tuleminen; muutokset palveluissa?

 Sotepalveluiden järjestäminen maakunnassa?

 Digitalisaation hyödyntäminen vammaispalveluissa

 Oman toiminnan kehittäminen ja palvelujen toimintavarmuuden 

varmistaminen 
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Kiitos!


