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Etelä-Pohjanmaa

Toimenpiteet hankehakemuksen mukaan

• Palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen määrittely on 
aloitettu, kansallisen ohjauksen mukaan.
• Vammaispalvelu tarkentunut 11/2020

• Palveluketjujen mallinnus aloitetaan vammaispalvelun asumisen ja 
henkilökohtaisen avun osa-alueista 3/2021 alkaen

• Ikäihmisten geneerisen asiakasohjauksen malli on 
käyttöönotettu (I&O-hankkeen pohjalta).
• Osallistuttu Monialaisen sote-keskuksen työryhmien työskentelyyn

• Jatkosuunnitelma yleisen asiakasohjauksen kuvaamiseksi ja 
toteuttamiseksi on tehty, alkaen perhe-keskuspalveluista.
• Osallistuttu sähköisen perhekeskuksen konseptointiin. 
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Vammaispalvelut

20.12.2021

1. Luotu vammaispalvelun hakemusta 
täydentävälle liitteelle sisältörunko 

2. Luotu asumisvalmennuksen määritelmä

3. Vammaispalvelun asumisen palvelutuotteiden 
määrittely 

4. Etelä- Pohjanmaan henkilökohtaisen avun 
selvitys

 Koonti toimintatavoista tuottaa kotona 
asumisen tukea vammaisille 

 Koonti vammaispalvelun asiakkuusprosessin
toimintatavoista alueella 
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Vammaispalvelun hakemusta täydentävän liite 

RUNKO

• Asiakkaan toive/ esitys, millaiseen palveluun tarve on olemassa

• Diagnoosit, 

• Kuvaus siitä miten ko. dg vaikuttaa tekemiseen, olemiseen ja liikkumiseen eri ympäristöissä

• Käytössä olevat apuvälineet ja palvelut

• Aistivammat, haitta-aste mikäli se on tiedossa

• Kuvaus asiakkaan fyysisistä tekijöistä /rajoitteista 

• Kuvaus asiakkaan kognitiivisesta tasosta

• Kuvaus asiakkaan psyykkisiä tekijöistä/rajoitteista

• Kuvaus asiakkaan sosiaalisista tekijöistä 
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Vapaamuotoinen kuvaus asiakkaan avuntarpeista

Täydentävä liite on terveydenhuollon lausunto, sosiaalihuollon arvion tueksi
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Asumisvalmennus

• Ennakolta suunniteltu, lyhytaikainen asumispalvelun palvelutuote.
• Päätös vammaispalvelun asumispalvelusta. 

• Jaksot on yksilöllisesti suunniteltuja asiakkaan tarpeen mukaan.

• Toteutus voidaan suunnitella ennakoivasti asiakkaan omaan 
ympäristöön käynteinä. 

• Asumisvalmennus on asumisen taitojen harjoittelua ja arviointia 
asiakkaan tarvitsemista palveluista turvallisessa ympäristössä. 

• Toteutetaan arviointivaiheessa asumispalveluihin siirryttäessä ja 
/tai asumista uudelleen arvioitaessa.
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Tehostettu 
palveluasuminen

•Kohtalainen tai vahva 
tuen tarve

•Palveluasunto; 
ohjausta, hoitoa  ja 
huolenpitoa sekä 
asumiseen liittyviä 
palveluja 
ympärivuorokautiseen 
hoidon ja huolenpidon 
tarpeeseen

•Toimintakykyä 
ylläpitävää ja itsenäistä 
toimintaa tukevaa 

•Valvottu 
toimintaympäristö

Erittäin vaativa 
tehostettu 

palveluasuminen

•Merkittävä tai ehdoton 
tuen tarve

•Asuminen pitkäaikaista

•Ei suoriudu itsenäisesti 
päivittäisistä 
toiminnoista

•Vaikea käyttäytymisen 
haaste, hoidollinen 
kehitysvamma, 
kehitysvamma 
psykiatria tai 
dementia , vaativa 
pitkäaikainen sairaus

•Ohjaajan läsnäoloa 
paljon

Palveluasuminen

•Vähäinen tai matala 
tuen tarve

•Päivittäisen ohjauksen 
tarve

• Soveltuva 
palveluasunto; 
osavuorokautisesti 
ohjausta, hoitoa ja 
huolenpitoa sekä 
asumiseen liittyviä 
palveluja

•Tukea sosiaalisissa 
kontakteissa ja 
osallistumisessa 
ympäröivään 
yhteiskuntaan

Tuettu asuminen

•Ajoittainen tuen tarve 
arjen sujumiseen 
liittyvissä asioissa

•Asuminen itsenäisesti 
omassa asunnossa, 
räätälöity tuki

•Tuki ja ohjaus 
itsenäisessä asumisessa 
tai siirtymisessä 
itsenäiseen asumiseen

•Tuki peruspalvelujen 
käyttöön 

Asumisvalmennus

•Asumiseen ja 
itsenäistymiseen  
valmentava palvelu 
asumisyksikössä tai 
omassa kodissa

•Yksilöllisen tarpeen 
mukaan suunniteltu 
kokonaisuus 

• Sisältää 
muuttovalmennusta, 
arviointia tai 
asumiskokeiluja

Vammaispalvelun asumisen palvelutuotteet
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Etelä- Pohjanmaan henkilökohtaisen avun 
selvitys 
Henkilökohtaisen avun työnantajamallin työnantajien 
jakautuminen alueella ja avustajien palkkauksen nykytila 
1.7.2021 
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Kehittämistyö jatkuu

20.12.2021

• Vammaispalvelut
• Työskentelytavan yhtenäistäminen alueella

• Luodaan toimintatapa vammaispalvelun asiakkuusprosessien
yhtenäistämiseksi

• Lainsäädäntö muuttumassa 2023

• Asumispalvelut

• Asumisen suunnittelu

• Vammaispalvelujen asiakasohjauksen pilotointi

• Vammaispalvelujen asumisen koordinointi

• Luodaan toimintatapa tuottaa kotona asumisen tukea vammaisille

• Henkilökohtainen apu
• Henkilökohtaisen avun toiminnan yhtenäistäminen yhdeksi 

toimintayksiköksi

• Luodaan henkilökohtaisen avun toimintamalli 
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Strateginen ohjausryhmä 29.10.2021

VAMMAISPALVELU

• Hyväksytään vammaispalvelun hakemusta täydentävän liitteen sisältörunko

ASUMISPALVELUT

• Hyväksytään vammaispalvelun asumisen palvelutuotteiden määrittely 

• Hyväksytään asumisvalmennuksen määrittely

HENKILÖKOHTAINEN APU

• Hyväksytään Etelä- Pohjanmaan henkilökohtaisen avun selvitys 


