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VAMMAISTOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

• Itsenäisyys ja turvallisuus 

• Aktiivinen mukana olon mahdollisuus

• Yhteisöllisyys ja yhteisöjen arvostaminen

• Esteettömyys tietoisuuden lisääminen kunnassa 

Osallisuus

• Itsenäinen elämä ja mahdollisuus omaan harkintaan 

• Tulla kuulluksi ja ymmärretyksi itseä koskevissa asioissa

• Syrjimättömyyden edistäminen kunnassa
Itsemääräämisoikeus

Yhdenvertaisuus

• Palveluiden suunnittelu ja toteuttaminen yksilöllisesti yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa

• Asiakkaiden mukaan ottamista palveluiden kehittämiseen edistetään

• Oikea aikaiset palvelut 
Asiakaslähtöisyys 

• Esteettömyyden edistäminen kaikilla toimijoilla niin julkiset, yksityiset kuin kolmas verkosto
• Tietoisuuden lisääminen kaikille vammaisuudesta sekä vammaisten elinoloista
• Erilaisuuden arvostaminen ja asennemuutoksen edistäminen



VAMMAISVÄESTÖN PALVELUIDEN 
PÄÄMÄÄRÄ

Vammaisväestön tarpeisiin vastaavat yksilölliset palvelut turvallisessa 
ympäristössä

Tietoisuuden lisääminen

Kotona asumisen mahdollistava palvelujärjestelmä

Yhdenvertaisuus kuntalaisena ja osallistumisen mahdollisuuksien 
luominen

Onnistuneet asumisen, koulu sekä päivä- ja työtoiminta ratkaisut



STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Turvallinen ja esteetön asuin- ja liikkumisympäristö

Monipuoliset ja aktivoivat harrastus- ja osallistumismahdollisuudet

Toimiva neuvonta- ja palvelujärjestelmä

Asiakkaan palvelutarvearvioon perustuvat riittävät ja yksilölliset palvelut



STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Asiakkaan kotona selviämistä tukeva palvelujärjestelmä sekä 

omaishoitajan jaksamista tukeva omaishoidon järjestelmä

Toimintakykyä ylläpitävän työotteen tukeminen työyksiköissä

Toimivat kuljetuspalvelut

Vaikuttamisen mahdollisuuksien luominen; osallisuuden tukeminen



STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Osallistua yhteiskuntaan ja vaikuttaa omaan elämään

Yhdenvertaisuuden lisääminen kaikissa kunnan toiminnoissa

Tietoisuus vammaisuudesta 

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja asiakkaan tarpeista lähtevät 
palvelut



VAMMAISPALVELUT
Päämäärä Päämäärän saavuttamista Toimenpiteet Vastuutaho, Mittarit

tukevat tavoitteet aikataulu ja

Väestön tarpeisiin Turval l inen ja  esteetön asuin- Esteettömyyskartoi tusten tekeminen säännöl l i s in vä lein Tekninen toimi  As iakaspalaute

vastaavat yksi- l i ikkumisympäris tö esteettömyyskävelyn järjestäminen kunnassa  yhdessä ja  sos iaa l i toimi

lölliset palvelut eri  ha l l intokuntien, as iakkaiden ja  kolmannen sektorin 2018 -> 

turvallisessa kanssa. Ens immäinen esteettömyyskävely 9.4.2018.

ympäristössä

Hal l intokuntien yhteis työ ja  eri  näkökulmien huomioi - Tekinen toimi Kunnan esteettömien

minen asuntojen ja  muiden toimiti lojen suunnittelussa 2018 -> asuntojen määrä

rakentamisessa  ta i  korjaamisessa.

Selvi tel lään turva l l i semman l i ikkumisen mahdol l i suuks ia ; Keskushal l into As iakaspalaute

es im. as iointi l i ikenne. 2018 -> Osal l i s tujien määrä

Monipuol iset ja  aktivoivat Suunnitelmal l inen yhteis työ kunnan, kolmannen ja Hyvinvointi lautakunta Eri  pa lveluihin

harrastus- ja  nel jännen sektorin, as iakkaiden ja  seurakunnan kanssa; 2018 -> osa l l i s tuneiden 

osa l l i s tumismahdol l i suudet säännöl l i set tapaamiset; vuoden ohjelman suunnittelu määrä

yhdessä  a ina  tammi- helmikuun va ihteessa. 

Vammaisväestön messut 4.9.2018 klo: 16.00 - 19.00; Hyvinvointi lautakunta As iakaspalaute

yhdis tykset, kolmas  sektori  ja  kunnan eri  ha l l intokunnat ja  sos iaa l i toimi messui l ta

kertovat omista  pa lveluis ta . Syyskuu

Verkko-opetuksen kehittämishanke; esteettömyys Auranlaakson Osal l i s tuneiden 

osa l l i s tumiseen. Kanla isopis to määrä  ja  as iakas-

palaute

Selvi tel lään EU-Hanke rahoituksen mahdol l i suus  esteettö- Hyvinvointi lautakunta

mään vapaa-a jan toimintaan. 2018 - >

Tietoisuuden Toimiva  neuvonta- ja  Vammaispalveluis ta  ja  oikeuks is ta  kertominen as iakas- Sos iaa l i toimi As iakaspalaute

lisääminen palvelujärjestelmä ti lanteissa . Tarkis tus l i s ta

EU:n vammaiskortti  tulossa  Suomeen; osa l l i suuden apu. Sos iaa l i toimi As iakaspalaute

Haetaan Kelasta; tiedotus  vammaisväestöl le. touko- kesäkuu 2018

SOTE ja  maakuntauudis tuksesta  tiedottaminen sekä Sos iaa l i toimi  ja As iakaspalaute

henki lökunnal le että  as iakkai l le. Keskushal l into

Palveluis ta  kerrotaan joka  koti in jaettavassa  kunta- Kaikki  ha l l intokunnat As iakaspalaute

tiedotteessa; pa lvelues i tteet pidetään a jan tasa l la . ja  kolmas  sektori

sekä  nettis ivut pa lveluiden osa l ta . 

Kansala isopis ton opinto-ohjelma jaetaan joka  koti in Auranlaakson As iakaspalaute ja

kerran vuodessa. kansala isopis to osal l i s tujien määrä





Yhdenvertaisuus Vaikuttamisen mahdol l i suuks ien Vammaisneuvostoon as iakas  ja  / ta i  omaisedustus . Vanhus- ja Jäsenyys

kuntalaisena luominen; osa l l i suuden vammaisneuvosto

tukeminen Vammaisväestön as iakasraadit säännöl l i s iks i ja  sos iaa l i toimi

Osallistumisen seuraava syksy 2018; sos iaa l iohjaa ja  a lkuun aktivaattori . 2018 -> As iakasraatien määrä

mahdollisuuksien

luominen Osal l i s tua  yhteiskuntaan ja Palvelujen esteel l i syyden kartoi tus . Tekninen toimi As iakaspalaute

vaikuttaa  omaan elämään 2018 - >

Ri i ttävä  ta loudel l inen tuki  ja  ri i ttävät pa lvelut Sos iaa l i toimi Palvelusuunnitelman

2018 -> tarkis tukset, tuet

Tietoisuuden l i sääminen vammaisten oikeuks is ta . Ka ikki  ha l l intokunnat

Yhdenverta isuuden l i sääminen Henki lökunnan koulutukset, la insäädäntö muutokset; Sos iaa l i toimi Osal l i s tuneiden 

ka ikissa  kunnan toiminnoissa yhdenverta isuus laki , vammais - ja  kehitysvammala in 2018 -> määrä  ja  työnteki jöi -

uudis tus , sos iaa l ihuoltolaki den palaute

Vammaisväestön kuuleminen palveluiden Kaikki  ha l l intokunnat As iakaspalaute

suunnittelussa; as iakasraadit / pa lautekyselyt. ja  kolmas  sektori

Tietoisuus  vammaisuudesta Tietoisuuden l i sääminen vammaisten oikeuks is ta Kaikki  ha l l intokunnat Asenteiden 

as ioiden näkyvyys . Vammaisväestön ottaminen mukaan ja  kolmas  sektori muutos

kaikkien palveluiden suunnitteluun ja  kehittämiseen. 2018-> Palveluiden kehitys

Onnistuneet asumi- Itsemääräämisoikeuden As iakkaan a i to kuuleminen ja  mukana olo pa lveluiden Sos iaa l i toimi As iakaspalaute

sen, koulun sekä toteutuminen ja  as iakkaan suunnittelussa; i tsemääräämisoikeuden huomioiminen. 2018 -> 

päivä- ja työtoi- tarpeis ta  lähtevät pa lvelut

minnan ratkaisut Henki lökunnan ri i ttävä  koulutus ; i tsemääräämis la is ta . Sos iaa l i toimi  Työnteki jöiden 

Yhteis työn ti ivis täminen Suvis i iven ja  kotipa lvelu henki lö- Es imiehet 2018 -> palaute

kunnan kesken; säännöl l i set pa laveri t mahdol l i s tetaan.

Päivä- ja  työtoiminnan edel leen kehittäminen omassa Sos iaa l i toimi  As iakaspalaute

kunnassa; yhteis työn ti ivis täminen i tsenäisesti  asuvien, Suvis i iven vastaava

päivätoiminnassa  käyvien ja  Suvis i iven väen kanssa. hoita ja  2018 -> 

Koulupaikkojen yks i löl l i set ratka isut. Sivis tystoimi  As iakaspalaute

Yri tysyhteis työn selvi ttäminen avotyötoiminnan Sos iaa l i toimi Avotyön määrä

mahdol l i suuks is ta  tarpeen mukaan. yri tyks issä



SUUNNITELMA VAMMAISVÄESTÖLLE 
TOIMENPITEIDEN SEURANTA JA TARKISTUS

• Toimenpiteiden seurannasta ja tarkistuksesta vastaa kukin vastuutaho 
tahollaan suunnitellun aikataulun mukaisesti.

• Mittareina seurantaan toimivat mm. asiakaspalautteet, asiakasraadin 
kautta saadut palautteet, henkilökunnan koulutuksiin osallistuneiden 
määrä sekä eri toimintoihin osallistuneiden määrä.

• Suunnitelman laatimiseen osallistuneet kokoontuvat vuoden 2019 kevään 
aikana, jolloin tarkistetaan toimenpiteiden eteneminen kunnassa. Koolle 
kutsujana toimii sosiaaliohjaaja. 

• Suunnitelman tekemiseen kunnassa tulevat tulevaisuudessa vaikuttamaan 
valmistelussa olevat sote- ja maakuntauudistus sekä uusi 
vammaispalvelulaki.  

• Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa on kaikkien toimialojen yhteinen 
tehtävä tulevaisuudessakin. 



SUUNNITELMAN VAMMAISVÄESTÖN TUEKSI 
2018 - 2020 TYÖRYHMÄÄN OSALLISTUNEET

Kunnanvaltuusto

Kunnan johtoryhmä

17.5.2018

Työntekijöiden sekä asiakas- ja 
omaishoitajaedustajien työpajat 

12.3., 26.3. ja 9.4.2018 

Vammaisväestön asiakasraati 
10.2.2018

Suunnitelman valmistelusta ovat vastanneet:
- Marika Hirvensalo, sosiaaliohjaaja (pj)
- Carita Enberg, vastaava hoitaja Suvisiipi
- Minna Kuokkanen, lähihoitaja kotipalvelu
- Arja Raunio, kotisairaanhoitaja
- Kirsti Keskitalo, vapaa-aika sihteeri
- Taina Jurttila-Nurminen, kirjastonhoitaja
- Ritva Maijala, varhaiskasvatusjohtaja
- Kaarina Saarenpää, diakoni
- Heli Koivulahti,suunnittelijaopettaja
- Aila Rouna, vammaisneuvoston edustaja
- Saana Sullström, vammaispalveluasiakas
- Jari Ketonen, omaishoitaja 
- Annukka Hakala, toimistosihteeri




