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Suunnitteluprosessi 

Kehitysvammahuollon ohjelman laadintaa koordinoi ja ohjasi sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämä 

Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä. Työryhmän jäsenet ovat: 

 Juujärvi Tuulikki, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, puheenjohtaja 

 Ahapainen Irma, osastonhoitaja 

 Hilla Päivi, hoitaja 

 Kelloniemi Oiva, Kemijärven Kehitysvammaisten Tuki ry:n edustaja 

 Kostamo Johanna, osastonhoitaja 

 Käsmä Reijo, Kemijärven Kehitysvammaisten Tuki ry:n edustaja 

 Maaninka-Mäkinen Essi, Kemijärven Kehitysvammaisten Tuki ry:n edustaja 

 Sotaniemi Saara, Kemijärven Kehitysvammaisten Tuki ry:n edustaja 

 Vuorijärvi Riitta, hoitaja 

 Myllykangas Antero, vammaispalvelujohtaja, sihteeri 

Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmän kokouksiin ovat osallistuneet myös vastaava ohjaaja Pirkko Heikkilä, 

hoitaja Merja Häyrynen, hoitaja Kari Räisänen ja vastaava hoitaja Kristiina Tervo. 

Kehitysvammahuollon ohjelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.8.2014 § 66. 

Antero Myllykangas: teksti, kaaviot ja taulukot. 

Kehitysvammaisten henkilöiden palvelut Kemijärvellä 

Kemijärven kaupungissa asuu 114 kehitysvammaista henkilöä. Kehitysvammaisten henkilöiden osuus väestöstä 

on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Kehitysvammaisten 

henkilöiden määrä paikkakunnalla on pysynyt samana noin 10 vuoden ajan. 

Palvelujen piirissä on 107 henkilöä, 94 % kehitysvammaisista henkilöistä. Erityishuollon palveluissa on 98 

henkilöä, kuntouttavassa päivähoidossa viisi (5) lasta ja neljä (4) kehitysvammaista on vanhustenhuollon 

piirissä. Palveluja käyttäneiden osuus väestöstä on 1,2 %. Palvelujen piirissä olevien osuus väestöstä on 2,3-

kertainen valtakunnan tasoon verrattuna. Ostopalveluissa ja lähinnä laitoshoidossa olevien määrä on 

vähentynyt merkittävästi kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana. Laitoshoidon purkaminen on toteutettu 

lisäämällä autetun asumisen palveluja. Kaupunki laajensi ja monipuolisti Ainola-kodin palveluja vuonna 1998 

ja käynnisti Jokirannan ryhmäkodin toiminnan vuonna 2007. Ostopalvelut ovat vähentyneet vuoteen 2010 

saakka. 

 

KAAVIO 1. Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen 30.4.2014 (N = 114). 
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Kehitysvammaisista henkilöistä on 35 % vaikeasti ja syvästi vammaisia. Kehitysvammaiset henkilöt ikääntyvät. 

Kehitysvammaisista oli 55 vuotta täyttäneitä 40 henkilöä.  

Palvelujen kustannukset ovat kasvaneet 2000-luvulla. Kustannusten kasvu taittui hetkellisesti vuonna 2009. 

Kustannukset ovat kohonneet vaikeimmin vammaisille toteutetuissa palveluissa – sekä kaupungin omana 

tuotantona kuin ostopalveluna toteutetuissa palveluissa. Vaikeimmin vammaisten palveluihin käytettiin ¾ 

määrärahoista. 

TAULUKKO 1. Kehitysvammaisten henkilöiden palvelujen kokomaismenot eri sektoreilla vuonna 

2013. 

Toimintasektori Nettokustannukset Osuus kokonaismenoista 

Kehitysvammaisten erityishuolto 2,82 M€ 94,3 % 
Vanhustenhuolto 0,13 M€ 4,3 % 
Kuljetuspalvelut 0,01 M€ 0,3 % 
Terveyspalvelut 0,02 M€ 0,7 % 
Lasten päivähoito 0,01 M€ 0,3 % 
Yhteensä 2,99 M€ 100 % 

Haasteet tulevaisuuden palveluissa 

Haasteet palvelujen kehittämisessä liittyvät kehitysvammaisten määrään ja suhteelliseen määrään väestössä, 

heidän ikääntymiseen, erityishuollon palvelujen soveltuvuuteen ja asiakaslähtöisyyteen sekä yleisten 

kunnallisten palveluiden soveltuvuuteen kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän omaisten tarpeisiin. 

Palvelurakenteen muuttumiseen vaikuttavat osaamisen korostuminen entisestään, omaisten toiveet palveluilta, 

lainsäädännön uudistaminen ja valvontaviranomaisten ohjeet, kaupungin selvitykset palvelujen nykytilasta ja 

uudistamisen tarpeista ja kunta- ja palvelurakenteeseen tulevat muutokset. 

Suuri asiakasmäärä ja suuri kehitysvammaisten suhteellinen osuus väestöstä ovat keskeisin haaste nykyisten 

palvelujen järjestämisessä. Kehitysvammaisten osuus väestöstä on erittäin korkeana jatkossakin. Suuri 

kehitysvammaisten määrä korreloi suoraan kustannuksiin kunnan asukasta kohden. 

Asiakaskunta on heterogeenistä. Palveluihin on vaikea saada muodostettua homogeenisiä ryhmiä. Tästä syystä 

asumisyksiköissä ja päivätoiminnan ryhmissä on myös jatkossa eritasoisia ja eri-ikäisiä asiakkaita.  

Ikääntymisen tuomat uudet palvelujen tarpeen ovat vaikeasti ennakoitavissa. Asiakkaiden perushoitojen tarve 

tulee lisääntymään. Vuoteeseen hoidettavien määrä lisääntyy. 

Asiakkaat tarvitsevat enenemässä määrin yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia. Asiakkaista yhtä suurempi osa on 

haastavasti käyttäytyviä. He vaativat paljon seurantaa ja sitovat henkilöstöresurssia. Asiakkaiden 

hoitokertomuksissa suositellaan yksilöllisiä palveluja; henkilökohtaisen avun palveluja, palveluja kotiin, 

moninaisia apuvälineitä jne. 

Kaikille palveluja tarvitseville ei ole nykymuotoisessa käytettävissä sopivaa paikkaa paikkakunnan palveluissa. 

Tarpeet ostopalvelujen lisäämiseksi ovat olemassa.  

Kehitysvammaisia lapsia ja nuoria on paljon. Palvelujen piiriin on tulossa noin 15 henkilöä vuoteen 2020 

mennessä. Heidän palvelujen tarpeet ovat monessa suhteessa erilaisia nykyisiin palveluihin nähden. 

Nykyiset palvelut eivät ole kaikilta osin optimaaliset. Yksilöllisiä palveluratkaisuja on vaikea toteuttaa 

nykyisissä toimitiloissa. Kiinteistöjen toimitilat eivät ole kaikin osin esteettömiä ja asumispalvelujen 

laatukriteerien täyttäviä. Toimitiloilla ja apuvälineillä on jatkossa entistä suurempi merkitys sopivien ja 

kustannustehokkaiden palvelujen aikaansaamisessa. Kaikki tai suurin osa päiväpalveluista tulisi olla ”yhden 

katon alla”. Tämä järkevöittäisi henkilöstön joustavaa käyttöä ja lisäisi palvelujen tehokkuutta.  

Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on liian vähän paikkakunnalla. Laitoshoitoa on liian paljon. 

Paikkakunnalla ei ole ollut sopivaa hoitoyksikköä kaikille palveluja tarvitseville. Tilanne on johtanut 

lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon lisääntymiseen vuodesta 2010 alkaen. 
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Kehitysvammaisille henkilöille järjestettävien palveluissa osaaminen korostuu – niin erityishuollon palveluissa 

kuin yleisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Henkilön rekrytoinnissa tulee huomioida kehitysvammahuollon 

koulutus ja työkokemus. Osaamista tulee tukea jatko- ja täydennyskoulutuksella.  

Kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen tuo muutospaineita erityishuollon palveluihin. Tämä ohjelma lähtee 

siitä, että määritellään erityishuollon palvelut joita Kemijärven kaupungin asiakkaat tarvitsevat ja joita on 

tarkoituksenmukaista tuottaa. 

Kehitysvammaisuus ja lainsäädäntö 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 1 § mukaan kehitysvammainen on henkilö, jonka toiminta on 

estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi. 

Kehitysvammaisuutta määriteltäessä tarvitaan lääketieteelliset tutkimukset sekä psykologin tutkimus ja laaja-

alainen toimintakyvyn arviointi. Kehitysvammaisen ihmisen toimintakyky on lisäksi rajoittunut sosiaalisen, 

kielellisen ja omatoimisuustaitojen osa-alueilla. 

Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä 

toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin 

kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). 

Valtakunnalliset suositukset ja paikalliset linjaukset 

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen vuonna 2010 kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien 

palvelujen järjestämisestä vuosina 2010 - 2015. Periaatepäätöksen mukaan kehitysvammaisten henkilöiden 

laitoshoidon vähentäminen ja aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden lapsuudenkodeista muuttamisen 

mahdollistaminen edellyttää monia toimenpiteitä asuntotarjonnan lisäämisen ohella, tärkeimpinä yksilöllistä 

asumista tukevat palvelut sekä asumiskustannusten hallinta. 

Valtakunnallinen suositus vammaisten ihmisten asumispalveluista (STM:n oppaita 2003:4) tukee kuntia 

vammaisten henkilöiden asumisen ja asumispalvelujen kehittämisessä. Suosituksen tavoitteena on antaa 

välineitä, näkemyksiä ja suuntaviivoja päätöksenteon tueksi. Suosituksen toivotaan tukevan myös palveluja 

toteuttavan henkilöstön toimintaa. Suositus on kuvaus tavoitetilasta vammaisten ihmisten asumisen ja sitä 

tukevien palveluiden osalta. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvityksessä sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilan tarkastelusta ja 

palvelutuotannon uudistamisen tarpeista todetaan: 

 Laitoshoitoa on paljon. Valtakunnallisena linjauksena on laitoshoidon purkaminen. Laitoshoitoa on 

korvattava muilla palveluilla. 

 Ympärivuorokautista asumispalvelua ja henkilökohtaista apua on vähän. Osavuorokautista 

asumispalvelua on paljon. 

 Kuljetuspalveluasiakkaita on vähemmän kuin maassa keskimäärin ja palvelu on kohdistettu alle 65-

vuotiaisiin. 
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Ohjelman keskeiset linjaukset ja toimintavaihtoehdot 

vuosille 2015 - 2020 

Vaihtoehto 1: palvelut nykymuotoiset 

Erityishuollon palvelut paikkakunnalla järjestetään pääosin nykyisellä tavalla ja nykyisissä toimintayksiköissä. 

Palveluja kehitetään pienin askelin asiakaskunnan tarpeet huomioiden. Ostopalvelujen määrä kasvaa. 

Päiväpalvelut ovat hajallaan 2 – 3 toimipisteessä Särkikankaan alueella. Nuoret sijoitetaan muiden kanssa 

samoihin palveluihin. Erityisosaaminen paikkakunnalla ei toteudu. Palvelurakenne henkilökohtaisen avun 

osalta ei toteudu. Palvelurakenne johtaa oman toiminnan palvelujen ja Kolpeneen palvelukeskuksesta 

ostettavien palvelujen voimakkaaseen eriytymiseen. Merkittäviä investointeja kiinteistöihin ei tehdä. Taloutta 

on vaikea saada pysymään raamissa laitoshoidon kasvavien kulujen johdosta. Kustannukset kasvavat. 

Vaihtoehto 2: kehitetään asumispalveluja nykyisissä toimitiloissa 

Erityishuollon palvelut paikkakunnalla toteutetaan pääosin nykyisellä tavalla ja nykyisissä toimitiloissa, ja 

Jokirannan ryhmäkoti muutetaan ympärivuorokautisen asumisen yksiköksi. Ostopalvelut säilyvät nykyisellä 

tasolla. Nuoret sijoitetaan muiden kanssa samoihin palveluihin. Erityisosaaminen paikkakunnalla ei toteudu. 

Palvelurakenne henkilökohtaisen avun osalta ei toteudu. Palvelurakenne johtaa oman toiminnan palvelujen ja 

Kolpeneen palvelukeskuksesta ostettavien palvelujen voimakkaaseen eriytymiseen. Merkittäviä investointeja 

kiinteistöihin ei tehdä. Taloutta on vaikea saada pysymään raamissa laitoshoidon kasvavien kulujen johdosta. 

Kustannukset kasvavat, mutta hitaammin kuin vaihtoehdossa 1. Ei saada aikaan keskipitkällä aikavälillä 

pysyviä säästöjä. Kustannusten säästövaikutus kestää muutamia vuosia, jonka jälkeen ostopalvelujen kulut 

kääntyvät kasvuun. 

Vaihtoehto 3: satsataan asumispalveluihin ja leikataan laitoshoitoa  

Rakennetaan uusi 12-paikkainen moderneilla apuvälineillä varustettu ryhmäkoti, vähennetään laitoshoidosta 

ja muusta ympärivuorokautisesta ostopalvelusta viisi (5) asukasta ja vanhustenhuollosta kaksi (2) asukasta. 

Ostopalveluista saadaan säästöjä 600 000 – 700 000 €/v. Ryhmäkoti lisää kaupungin verotuloja ja 

vuokratuloja noin 80 000 €/v. Ryhmäkodin investoinnin kustannukset ovat 1,5 M€, johon haetaan 

kehitysvammaisten asumisratkaisuihin tarkoitettua ARA-avustusta vuonna 2014. Ryhmäkoti rakennetaan 

vuonna 2015 ja otetaan käyttöön vuonna 2016. Palvelu ryhmäkotiin järjestetään kaupungin omana toimintana, 

jolloin saadaan aikaan tavoitteena oleva kustannusten säästö ja voidaan hyödyntää synergiaetu tukipalveluissa. 

Laitoshoidon vähentäminen toteutuu. Ostopalvelujen vähentäminen toteutuu. Päivätoiminta järjestetään 

kahdessa toimipisteessä. Nuorille kehitysvammaisille on omaa toimintaa. Erityisosaaminen paikkakunnalla 

toteutuu. Henkilökohtaisen avun nivouttaminen palveluihin tehostuu. Kustannukset ovat 400 000 €/v 

alemmat kuin vaihtoehdossa 1 ja 200 000 €/v alemmat kuin vaihtoehdossa 2. Kustannusten kasvu pysähtyy 

keskipitkällä aikavälillä. Uusi ryhmäkoti ostopalveluna leikkaa säästöistä puolet pois. 

 

KAAVIO 2. Erityishuollon kustannukset toimintavaihtoehtojen perusteella vuoteen 2020 

mennessä. 
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TAULUKKO 2. Palveluindikaattoreiden toteutuminen eri toimintavaihtoehdoissa. 

Palveluindikaattori Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 

Ympärivuorokautisessa hoidossa 25 % 
 

Toteutuu Toteutuu Toteutuu 

Laitoshoidossa 2 % 
 

Ei toteudu Ei toteudu Toteutuu 

Henkilökohtaista apua saa 30 % 1000 
Kelan vammaisetuisuuden saajaa kohden 

Ei toteudu Ei toteudu Toteutuu 

Kaikilla erityishuoltoa tarvitsevilla on 
voimassa erityishuoltopäätös 

Toteutuu Toteutuu Toteutuu 

Vuotuinen toimintasuunnitelma vuosille 2015 - 2020 

 

TAULUKKO 3. Vuotuiset toimenpiteet eri vaihtoehdoissa. 

 Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 

2014 Jokirannan ryhmäkodin 
hälytysjärjestelmä talousarvioon 

Jokirannan ryhmäkodin 
hälytysjärjestelmä talousarvioon 
Suunnitelma ja sopimukset 
asukkaiden muuttamisesta uuteen 
ryhmäkotiin 
 

ARA-avustushakemuksen teko 
Ryhmäkoti investointiohjelmaan 
vuodelle 2015 
Jokirannan ryhmäkodin 
hälytysjärjestelmä talousarvioon 
Ryhmäkodin suunnittelun 
käynnistäminen 

2015 Hälytysjärjestelmä Jokirannan 
ryhmäkotiin 
Varaudutaan talousarviossa 
ympärivuorokautisen 
ostopalvelun lisääntymiseen 

Jokirannan ryhmäkodin 
kolmivuorohoito talousarvioon 
 

Ryhmäkodin rakentaminen 
Hälytysjärjestelmä Jokirannan 
ryhmäkotiin 
Suunnitelma ja sopimukset 
asukkaiden muuttamisesta uuteen 
ryhmäkotiin 
Suunnitelma ja sopimukset 
erityisosaamisesta paikkakunnalle 

2016 -- Jokirannan ryhmäkotiin 
kolmivuorohoito 
Laitoshoidosta siirretään kaksi 
asukasta ja vanhustenhuollosta 
kaksi asukasta 

Ryhmäkodin toiminnan 
aloittaminen 
Ostopalvelujen purkaminen 
Kehitysvammalääkäripalvelu ja muu 
tarvittava erityisosaaminen 
ostopalveluna 

2017 Päivätoiminnat kahteen 
toimipisteeseen 
 

Päivätoiminnat kahteen 
toimipisteeseen 
 

Päivätoiminnat kahteen 
toimipisteeseen 
Ryhmäkodin toiminta vakiintuu 

2018 -- -- Henkilökohtaisen avun  lisääminen 
Kustannusten kasvun taittuminen 

2019 -- --  
2020 -- --  

 

Ohjelman seuranta 

Kehitysvammahuollon ohjelman toteutumista seurataan Kemijärven kaupungin talousarvion toimeenpano-

ohjeiden ja muiden määräysten mukaisesti. Tilinpäätöksen yhteydessä arvioidaan toiminnan toteutuminen 

palveluindikaattoreiden valossa. Talousarvion laadinnassa suunnitellaan toiminta ja investoinnit 

palveluindikaattoreiden mukaisesti. 
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