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Sisältö

• Työpajasarjan lyhyt esittely 

• Työpajasarjan lopputulos: ”Mitä minä 
odotan tulevaisuudessa tarvitsemiltani 
palveluilta”

• Aineiston hyödyntämismahdollisuuksia ja 
lisätiedot



• Vammaisten henkilöiden palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 
vaihtelevat hyvinvointialueella kuntien erilaisista toimintatavoista ja –kulttuureista 
johtuen. Palveluiden käyttäjille nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut näyttäytyvät usein pirstaleisena ja vaikeaselkoisena kokonaisuutena.

• Sote-uudistuksen myötä palveluiden ohjaaminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. 
Tämä tarjoaa hyvinvointialueille mahdollisuuden nykyistä syvällisemmälle osaamiselle 
sekä mahdollistaa toiminnallisia uudistuksia.

• Samalla muutos kuitenkin luo palveluiden käyttäjille eli vammaisille henkilöille ja heidän 
omaisilleen tunteen palveluiden siirtymisestä aiempaa kauemmaksi, asiantuntijat 
hankalammin tavoitettaviksi ja vaikutusmahdollisuudet heikommiksi.

Projektin lähtökohdat



• Tämän projektin tavoitteena oli kirkastaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen lasten ja 
nuorten vammaispalveluiden tulevaisuuden tarpeita ja vaikuttavuuden 
kehityssuuntaa ennen kaikkea palveluiden käyttäjien eli vammaisten lasten ja nuorten 
sekä heidän perheidensä näkökulmasta.

• Projektissa koottiin ja tuotiin esiin palveluiden käyttäjien ajatuksia siitä, miltä 
vammaisten lasten ja nuorten palvelujen tulisi näyttää, miten niiden tulisi toimia 
ja minkälaisia vaikutuksia niillä tulisi olla.

• Projektin tuotokset toimivat syötteenä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 
strategiatyöskentelyyn.

Työ toteutettiin NHG:n pro bono –projektina

Projektin tavoitteet



• Projekti toteutettiin palveluiden käyttäjien/perheiden ja palveluiden parissa 
työskentelevien ammattilaisten yhteisissä työpajoissa 

• Osallistujat tasavertaisia palvelun kehittäjiä; ajatuksena rakentaa yhdessä yhteistä 
tulevaisuuden suuntaa

• Syksyn aikana on järjestetty 4 työpajaa:

• Työpaja 1: Nykytilanne - missä mennään nyt - 17.8. 

• Työpaja 2: Tavoitetilan kirkastus – mihin suuntaan halutaan mennä - ke 14.9. 

• Työpaja 3: Uudet ideat – millä tavoin tavoitetta voidaan edistää - ke 5.10

• Työpaja 4: Tulosten esittely – miltä tulevaisuuden pitäisi näyttää  - ke 26.10. 

• Tuloksena visuaalinen kuvaus: Mitä minä odotan tulevaisuudessa tarvitsemiltani 
palveluilta?

• Ohjenuora yhteiseen suuntaan tulevaisuudessa: pyritään kuvaamaan yhteinen tavoite, jota 
hyödyntää, kun alueen palveluita kehitetään eteenpäin

Mitä ja miten? 



Tavoitteena kartoittaa nykytilaa yleisellä tasolla sekä hahmottaa alueen palveluiden 
käyttäjien ja ammattilaisten näkemyksiä siitä, mikä toimii nyt hyvin, missä on haasteita, 
minkälaisia tulevaisuuden toiveita palveluille 

• Ennakkokysely

• Kyselyä jaeltiin työpajakutsujen mukana, THL:n vammaisasioiden postituslistan 
kautta ja vammaisjärjestöjen kautta eri kanavissa

• Kysely oli auki kesäkuun alkupuolelta elokuun alkuun

• Vastaajia yhteensä 44, lähes kaikista alueen kunnista 

• Työpaja 

• Osallistujat täydensivät ennakkokyselyn luomaa nykytilan kuvaa omilla 
näkemyksillään 

Työpaja 1: Nykytilanne



Nykytila: palveluviidakko, jossa tieto ja toimijat ovat hajallaan (esimerkkikuva) 
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Tavoitteena selvittää, mihin suuntaan halutaan edetä ja millainen tulevaisuuden tavoite 
voisi olla

• Työpajassa tarkastelussa ja yhteisessä työstössä lapsen ja nuoren tavoitepolku 

• Tärkeimmät huomioitavat asiat eri ikäisten lasten ja nuorten polulla omien 
kokemusten pohjalta

• Erityishuomio siirtymävaiheissa, miten siirtymävaiheita voidaan parantaa nykyisestä 
tilanteesta

• Tärkeimmät teemat ja tavoitteet tulevaisuudessa: mihin pitäisi erityisesti kiinnittää 
huomiota tulevaisuuden palveluita kehittäessä 

Työpaja 2: Tulevaisuuden tavoitetilan kirkastaminen





Tavoitteena jakaa ajatuksia siitä, millä tavoin tavoitetta voidaan edistää, miten voidaan 
päästä lähemmäs lapsen ja nuoren tavoitepolkua

• Yhteinen ideointi: 

• Kuinka voisimme mahdollistaa palveluiden koordinaation ja tiiviin ja saumattoman 
yhteistyön ja tiedonjaon eri ammattilaisten välillä?

• Kuinka voisimme mahdollistaa, että lapsi ja nuori tulee kuulluksi ja kokee, että hän 
voi osallistua ja vaikuttaa niin omaan elämäänsä kuin laajemmin yhteiskuntaan?

• Kuinka voisimme mahdollistaa, että lapsen ja nuoren koko perhe saa riittävästi tukea 
polun aikana? 

• Mikä tulisi olla vammaisneuvoston rooli hyvinvointialueella, osana verkostoa ja 
yhteistyön tiivistämistä?

Työpaja 3: Tavoitepolun edistäminen 



Tiivis ja saumaton 
monialainen yhteistyö 
ja tiedon kulku 

erityisesti muutostilanteissa.

Omanlainen ikätason mukainen hyvä elämä

Riittävät tarpeenmukaiset palvelut kestävästi

Yksilöllinen, säännöllinen lapsen, nuoren ja koko perheen tarpeiden 
arviointi ja huomiointi palveluissa sekä hankinnoissa. Mahdollistetaan 
elämänpiirin laajentuminen ja itsenäistyminen vaikuttavin palveluin.

Yhdessäkulkijuus

Koordinoiva taho tuen suunnitteluun ja 
hallinointiin, erityisesti muutostilanteissa ja 
siirtymissä. Varmistetaan, että tuki 
kohdistuu sinne, missä siitä on eniten 
hyötyä ja vähiten kuormitusta. 
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selkeä viestintä. 
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Lapsen, nuoren ja perheen 
oma ääni kuullaan niin 

palveluiden suunnittelussa kuin 
yhteiskunnassa laajemminkin.



• Koostettua aineistoa ja visualisointia voi hyödyntää esim. seuraaviin tarkoituksiin:

• Hyvinvointialueen strategiatyö ja sen alaiset ohjelmat (hallitus, valtuusto ja johtavat viranhaltijat)

• Vammaispalveluiden asukasinfot, sähköisten asiointipalveluiden ja –ratkaisujen muotoilu, digihoito- ja 
palvelupolkujen määrittäminen, kokemusasiantuntijuutta hyödyntävät hankkeet ja projektit

• Henkilöstön ja opiskelijoiden perehdytys ja mentorointi

• Hyvinvointialueen ja kuntien vammaisneuvostot

• Järjestötoimijat, yksityisen sektorin palveluja tarjoavat toimijat (hankinnat ja kilpailuttaminen)

• Opiskelijoiden ja tutkijoiden opinnäytetöiden ideointi ja aineistonohjaus, tutkimus- ja kehitystyö

• Muut?

• Tulemme mielellämme esittelemään lopputuloksia: Mika Kaartinen, Senior partner, NHG, 
mika.kaartinen@nhg.fi, 040-830 7914

• Lisätietoja: Satu Meriläinen-Porras, Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat -projektin 
projektipäällikkö, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu, satu.merilainen-porras@luvn.fi

Keskustelu & mitä seuraavaksi 

mailto:mika.kaartinen@nhg.fi
mailto:satu.merilainen-porras@luvn.fi
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