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1. Kokouksen avaus 
 

Kokous aloitettiin klo: 17.10 paikalla olleiden jäsenten päätöksellä. 
 

2. Vammaispalveluiden ja erityisryhmien toiminnan esittely 
 

Vammaispalveluista sekä omasta työstään kertoi Kaisa Kuusikko. Työ koostuu mm. 
arvioinneista, päätöksistä, suunnitelmista ja  ohjauksesta sekä neuvonnasta. Asiakasmäärä tällä 
hetkellä 259. Vuoden alusta on tehnyt 75 palvelutarpeen arviointia ja 89 palvelusuunnitelmaa 
sekä käsitellyt 445 hakemusta. Työhön kuuluu paljon kotikäyntejä ja yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa mm. terveydenhuolto, kotihoito, erityisryhmät. Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä 
Kaisa kuuluu myös Kempeleen kunnan erityishuollon johtoryhmään, missä päätetään 
kehitysvammalain mukaisesta erityishuolto-ohjelmasta. 
 
Kaisa kertoo, miten kuljetuspalvelut on kilpailutettu ja järjestetty Kempeleessä sekä käytössä 
olevista taksikorteista. Käyty keskustelua uudesta asiakasmaksulaista sekä sen tuomista 
muutoksista kuljetuspalveluiden maksuihin sekä niiden perimiseen. Kunnassa edelleen 
valmistellaan asiaa ja mietinnässä on, tuleeko käyttäjille monta eri korttia käyttöön.  



 

 

Kaisa muistuttaa seuraamaan uuden VALAS-lain valmistelua. Laki on tulossa voimaan 1.1.2023 
ja uudessa laissa on tarkoitus yhdistää vammaispalvelulaki sekä kehitysvammahuollon 
erityishuoltolaki. 
 
Erityisryhmien palveluohjauksesta ja työstään kertoi Piia Kangas- Mustonen ja Nina Järvitalo.  
Piia hoitaa yli 16v. asiakkaat ja Nina alle 16v. 
Asiakkaita 190 ja näistä alle 16v. 70.  
Erityisryhmien palveluohjauksen asiakkaina ovat omaishoidontuen asiakkaat (alle 65v) ja 
erityishuoltolain piiriin kuuluvat asiakkaat. Omaishoidontuen saajia on tällä hetkellä 87 ja 
heistä aikuisia 20. Omaishoidontuki kohdentuu Kempeleessä lapsiin. Erityisryhmien 
palveluohjaaja vastaa Kempeleen kunnassa erityishuoltolain mukaisista palveluista osana 
sosiaalipalveluja. Palveluohjaaja arvioi asiakkaan ja perheen palvelun tarpeen ja kokoaa hänelle 
kuuluvia palveluja ja etuuksia koskevat tiedot yhteen. Hän laatii asiakkaalle 
palvelusuunnitelman / omaishoidontuen suunnitelman yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä 
tarvittaessa moniammatillisen verkoston kanssa. Palveluohjaaja seuraa asiakkaan palvelun 
tarvetta ja annettavien palvelujen riittävyyttä ja tarvittaessa ehdottaa tai tekee muutoksia 
palvelukokonaisuuteen. Hän vastaa palvelusuunnitelman päivityksestä. Palveluohjaaja antaa 
asiakkaille ja perheille ohjausta sekä neuvontaa ja tiedottaa palveluista. Lisäksi palveluohjaaja 
huolehtii tarpeen mukaan yhteyksistä asiakkaan ja viranomaisten välillä sekä viranomaisten 
kesken. Palveluohjaaja valmistelee sijaishoitoon sekä tukihenkilötoimintaan liittyviä 
sopimuksia ja tekee viranhaltijapäätöksiä omaishoidontuesta ja erityishuoltolain mukaisista 
palveluista. Hän valmistelee erityishuollon -päätöksiä erityishuollon johtoryhmän jäsenenä. 
Palveluohjaaja kuuluu osana moniammatilliseen työryhmään ja toimii tarvittaessa työparina. 

Jani Kiljo kertoo toimintakeskuksen työtoiminnasta sekä avotyöstä. Jani on ollut ohjaajana 
vuodesta 1997.Työtoiminnassa on päivittäin noin 25 asiakasta ja työpäivä vaihtelee 4-6 
tuntiin ja samoin työpäivien määrä. Päivän pituus sekä määrä mietitään aina 
asiakaskohtaisesti. Toimintakeskuksella on hyviä yhteystyökumppaneita yrityksistä ja 
kahdeksalta yritykseltä tulee erilaisia alihankintatöitä. Työt on hyvin erilaisia mm. 
kokoonpano, pussitus, lakkaus, kalvon poisto. Työt jaetaan pieniin osiin ja tehdään tarvittavia 
apuvälineitä, niin että kaikille löytyy sopivaa hommaa. Asiakkaat saavat työstään 
kuukausittain työosuusrahaa, mikä maksetaan suoraan heidän tililleen. Työn lisäksi asiakkaille 
järjestetään liikuntaa kaksi kertaa viikossa (erityisliikunta koordinaattori vetää ryhmät) ja 
päivän aikana voi käydä välillä pelailemassa lautapelejä tai biljardia. Janin työ on 
pääsääntöisesti työnjohdollista ohjaustyötä, työnorganisointia ja tarkastusta. Avotyön 
ohjaajana sekä Janin työparina toimintakeskuksessa toimii Marja-Leena Holappa. Avotyössä 
tällä hetkellä 7 henkilöä ja toimivat keittiöillä, päiväkodissa, kaupassa.  

Merja Piilonen kertoi omasta työstään tekstiilityön ohjaajana toimintakeskuksessa. Merja on 
myös tehnyt pitkän työuran toimintakeskuksessa ja kertoi miten asiat ovat olleet aiemmin ja 
kuinka ovat muuttuneet. Merja ohjaa erilaisia luovia toimintoja mm. kankaanpainantaa, 
miten piirustuksista tulee kortteja, erilaisia askarteluja, maton kudontaa yms. ja asiakkaat itse 
keksivät erilaisia luovia toimintoja. Lisäksi Merja ulkoilee paljon asiakkaiden kanssa ja pitää 
porinapiiriä sekä välillä leivotaan tai laitetaan ruokaa. Toimintakeskuksella on ollut myymälä 
mutta asiakkaat eivät ole löytäneet sitä, nyt saatu myyntivitriini Zeppelinin kirjastoon ja sieltä 
voi ostaa toimintakeskuksessa tehtyjä tuotteita. 

Lea Nivalainen kertoo toimintakeskuksen pesulan toiminnasta. Lea toimii pesulassa työparin 
kanssa ja sen lisäksi osallistuu tekstiilityön innovaatioihin. Pyykit tulee kotihoidosta, 
päiväkodeista, kierrätyksestä, ympäristöpalveluista sekä Oulun taksipalvelulta. Pyykkiä 
pestään kuukaudessa noin 350kg. Toimintakeskuksen asiakkaat käyvät pesulassa välillä 



 

 

auttelemassa ja mm. silittävät. 

 

Päivi Rautio kertoo toimintakeskuksen päivätoiminnasta, mitä vetää yhdessä Inga 
Melleniuksen kanssa. Myös Päivi on tehnyt pitkän työuran toimintakeskuksessa. 
Päivätoiminnan sisältönä voi olla esimerkiksi arjen taitojen harjoittelu, liikunta ja ulkoilu sekä 
retkeily, luova toiminta, rentoutus ja virkistystoiminta. Toiminta voi olla joko ryhmämuotoista 
tai yksilöllistä toimintaa. Jokaiselle asiakkaalle mietitään hänelle sopivaa päivätoimintaa ja 
tuetaan näin hänen psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavarojaan. Ikäjakauma 
päivätoiminnassa on tällä hetkellä 20-55v.  

Toimintakeskuksessa kuljetukset hoituu talon omalla autolla ja autoa kuljettaa vuosien 
kokemuksella Jouni Autio, joka tuntee asiakkaat. 

Kehitysvammaisten asumisen tuessa toimivat Anne Jokelainen ja Sirpa Jefremoff. 
Asumisentuki toimii arkisin klo 8-16 välillä. Kehitysvammaisten asumisen tuen palveluiden 
asiakkaille myönnetään palvelua erityishuoltolain perustella. Palvelua voi olla 1-5 krt/viikossa 
ja se on osa Kempeleen kunnan sosiaalipalveluita. Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan 
Kempeleen kunnan alueella. Toiminta-ajatuksena on turvata kehitysvammaisille hyvä- ja 
turvallinen elämä vastaamalla heidän asumisensa ja kuntoutuksensa tarpeisiin. Palvelua 
tuotetaan asiakaslähtöisesti huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tuetaan 
elämänhallintaa sekä kunnioitetaan itsemääräämisoikeutta. Asiakasmäärä tällä hetkellä 17. 
Asiakaskäyntien pituudet 45min- 2h. Ohjausta mm. siivous, pyykkihuolto, ruoanlaitto, 
kaupassa käynti, asiointi. Ohjaajan työhön kuuluu lisäksi viikko-ohjelman suunnittelu, 
asiakaskäyntien kirjaukset, asiakaspalavereihin osallistuminen. 

Kehitysvammaisten lasten loma-ajan hoito. Palvelu järjestetään yhteistyössä erityisryhmien ja 
koulun kanssa. Pääsääntöisesti koulunkäynnin ohjaajat toteuttavat hoidon ja paikkana 
Santamäen koulu, missä on sopivat tilat. Lapsille, joilla on kehitysvamma ja on tehty 
erityishuolto-ohjelma, järjestetään tarvittaessa koulun loma-ajoilla hoitoa. Hoidon 
tarvitsijoiden määrä on kasvanut kunnan kasvun myötä. Hoidon organisoimista varten ollaan 
tekemässä prosessikuvaus, että saadaan järjestettyä laadukasta ja hyvää hoitoa. 

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja asumisentuki, Zytkäri.  Toimintaa vetää kaksi 
ohjaajaa, Anita Halkola sekä Janne Kullberg. Tilat löytyvät Hovintieltä. Toiminta-ajatuksena on 
edistää mielenterveyttä ja tukea mielenterveys – ja päihdetyötä. Palvelu toteutetaan osana 
kunnan sosiaalipalveluita. Asiakkaille myönnetään sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista 
kuntoutusta. Sosiaalinen kuntoutus voi sisältää Zytkärin päivätoimintaa 1-3 krt/viikossa ja/tai 
asumisentukea yksilötapaamisina. Päivätoimintaa ma-ke ja pe, tällöin erilaisia ryhmiä aamu- 
ja iltapäivällä. Toimintaan kuuluu retkiä, teemapäiviä, askartelua, bingoa, pelejä. Zytkäri on 
matalan kynnyksen paikka. Ohjaajan työ on motivointia, tukemista, kuulemista, omaohjaaja 
työskentelyä, ryhmätyöskentelyä, verkostoyhteistyötä, raportointia ja tiimikokoontumisia. 

3. Muut asiat 

ei muita asioita. 

 



 

 

4. Seuraava kokous 

 
Sihteeri selvittää, milloin taksikortti-asia on menossa kunnanhallituksen käsittelyyn ja sen 
perusteella päätetään uusi kokousaika. Vammaisneuvosto haluaa ottaa kantaa siihen, ettei 
tulisi monia eri kortteja. 
 

5. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19.17 

 


