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1 JOHDANTO
“PITÄÄ KYSYÄ VAMMAISELTA ITSELTÄÄN,
MITÄ HÄN TARVITSEE, EIKÄ VAIN TERVEET
PÄÄTÄ KAIKESTA.”

Palvelun käyttäjä

V

ammaispolitiikan tavoite on edistää vam
maisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuut
ta. Tavoitteen saavuttamista voidaan
edistää tukemalla vammaisten henkilöiden
itsenäistä elämää, kannustamalla vammaisia hen
kilöitä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen, lisäämällä
itsemääräämisoikeutta sekä poistamalla osallis
tumisen fyysisiä, asenteellisia ja kommunikointiin
liittyviä esteitä.

Julkiset palvelut tulee suunnitella kaikille kun
talaisille sopiviksi. Ympäristön tulee olla esteetön.
Tässä tarkoituksessa eri viranomaistahojen tu
lee toiminnallaan edistää vammaisten henkilöiden
elinoloja sekä pyrkiä ehkäisemään epäkohtien syn
tymistä ja poistaa haittoja, jotka rajoittavat vam
maisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallis
tumista. Päätöksentekoa tukee viranomaisten ja
kuntalaisten jatkuva vuorovaikutus.
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2

VAMMAISPOLIITTISEN
OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT
”VAMMAISUUS EI OLE VAIN SOTEPALVELUISSA HUOMIOITAVA ASIA.”
Työntekijä

2.1

YLEISSOPIMUS

YK:n yleiskokous hyväksyi vammaisten oikeuksien
yleissopimuksen joulukuussa 2006. Suomi allekir
joitti sopimuksen maaliskuussa 2007. Sopimuksen
ratifiointi on edellyttänyt muutoksia esimerkiksi ke
hitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin.
Suomi ratifioi 11.5.2016 vammaisten oikeuksien
yleissopimuksen ja sen valinnaisen lisäpöytäkirjan.
Näiden voimaantulopäivä Suomessa oli 10.6.2016.
Vammaisten yleissopimuksella pyritään erityi
sesti luomaan vammaisten syrjintää kieltäviä lakeja
ja säädöksiä, sekä takaamaan vammaisille tasapuolinen kohtelu kaikilla elämänalueilla. Sopimus ei sisällä mitään uusia erityisiä oikeuksia vammaisille,
mutta se asettaa jäsenmailleen vaatimuksia siitä,
kuinka niiden tulisi edesauttaa vammaisten hen
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kilöiden mahdollisuuksia nauttia YK:n muihin yleis
sopimuksiin sisältyvistä ihmisoikeuksista.
Tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti samat ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuin kaikilla muillakin
kansalaisilla, sekä edistää heidän ihmisarvonsa
kunnioittamista ja lisätä tietoisuutta vammaisten
henkilöiden oikeuksista. Sopimuksessa korostuu
vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus ja
osallisuus heitä koskevaan päätöksentekoon.
Sopimuksen johtavat periaatteet ovat syrjintäkielto, esteettömyys ja saavutettavuus. Vammais
poliittisen ohjelman tavoitteena on edellä esitetty
jen tavoitteiden edistäminen ja palvelupuutteiden
poistaminen.

SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

”Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle”
Suomen valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjel
ma VAMPO oli voimassa vuosina 2010–2015. Sillä
haluttiin turvata vammaisten henkilöiden oikeudenmukainen asema yhteiskunnassa puuttumal
la epäkohtiin konkreettisin korjaus- ja kehittämis
toimenpitein. Ohjelmassa todettiin vastuun kes
tävän vammaispolitiikan toteuttamisesta olevan
yhteiskunnan kaikilla toimijoilla ja sen toteuttami
seen osallistui yhdeksän eri ministeriötä ja sen suo
situsten avulla ohjattiin myös kunnallista ja alueel
lista vammaispolitiikkaa (emt. 5).
VAMPO:n kärjen muodostivat toimenpiteet,
joilla haluttiin varmistaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioin
nin edellyttämien säädösmuutosten toteutumista,
parantaa vammaisten henkilöiden sosioekonomista
asemaa ja torjua köyhyyttä, varmistaa erityispalve
luiden ja tukitoimien saatavuutta ja laatua maan eri
puolilla, lisätä laaja-alaisesti yhteiskunnan esteet
tömyyttä sekä vahvistaa vammaispolitiikkaa, lisätä
tietopohjaa sekä kehittää laadukkaita ja monipuoli
sia menetelmiä vammaispolitiikan toteuttamisen ja
seurannan tueksi.
VAMPO:n tavoitteiden saavuttamiseksi on to

teutettu vammaispalvelujen säädöspohjan uudis
tamistoimenpiteitä mm. tulkkipalvelujen osalta ja
panemalla täytäntöön kehitysvammaisten asumista
tukenut KEHAS-ohjelma. Vammaisten henkilöiden
sosiaaliturvaa on parannettu säätämällä takuueläk
keestä. Kotikuntalaki on helpottanut vammaisten
henkilöiden mahdollisuutta valita asuinpaikkansa.
Eri toimijat ovat vahvistaneet vammaisuuteen liit
tyvää tietopohjaa tutkimuksin ja seurantaraportein.

Euroopan Unioni on aloittanut Vammaispoliittisen strategian valmistelun vuosille 2017-2023.
Sen keskeisenä tavoitteena on vammaisten
henkilöiden ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden
takaaminen. Strategian viideksi tärkeimmäksi
päälinjaksi on määritelty tasa-arvo ja syrjimättömyys, tietoisuuden ja tietopohjan lisääminen,
saavutettavuus, yhtäläinen oikeusturva sekä
hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisy.
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VAMMAISNEUVOSTO

Kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien tulee voida
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan esimerkiksi eri toimielinten jäseninä. Vammaisneuvostosta
säädetään kuntalaissa (410/2015: 28 §).
Säädöksen mukaan kunnanhallituksen tulee
vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asettaa vam
maisneuvosto, joka voi olla useamman kunnan yhtei
nen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan
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ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Vammaisneuvostolle on annettava
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toi
minnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden
toiminnoista suoriutumisen, tai heidän tarvitsemiensa
palvelujen kannalta. Kunnanhallituksen tulee huolehtia vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

VAMMAISILLE SUUNNATUT PALVELUT JA NIIDEN KUSTANNUKSET

Yhteiskunnan vammaisille henkilöille kohdentamat
palvelut ja tukitoimet ovat välttämättömiä itsenäi
sen elämän ja yhdenvertaisen osallistumisen mah
dollistajia. Kunnalla on ensisijainen vastuu palvelu
jen ja tukitoimien järjestämisestä.
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen tuottaa Evi
järven, Kauhavan ja Lappajärven sosiaali- ja ter
veyspalvelut. Kuntayhtymän muodostavat kun
nat vastaavat kukin varhaiskasvatuks-, opetus-,
kulttuuri-, liikunta- ja yhdyskuntapalvelujen tuot
tamisesta. Tästä johtuen palvelujärjestelmä koko
naisuudessaan saattaa näyttäytyä palveluja käyt
tävälle sekavana ja hajanaisena.
Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on
edistää kuntayhtymän alueen vammaisten yhden
vertaisuutta ja tasavertaista osallisuutta yhteiskun
nan toimintaan. Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan
vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden ja
omaehtoisen elämän toteutumiseen ja palvelujen
saavutettavuuteen.
Palveluiden suunnittelussa on tärkeää huomi
oida, että vammaiset ovat heterogeeninen joukko.
Vammaisuus merkitsee eri asioita henkilöstä ja hä
nen elämäntilanteestaan riippuen. Vammaisten jou
kossa on myös erityisen haavoittuvassa asemassa
olevia, kuten maahanmuuttajat. He tarvitsevat mah
dollisesti erityisiä tukipalveluja, joiden järjestämi
sessä kieli- ja kulttuuritaustan huomioimisella on
suuri merkitys.
Vammaiset henkilöt käyttävät ensisijaises
ti kaikille kuntalaisille tarkoitettuja palveluja. Kun
nämä eivät ole riittäviä tai sopivia, järjestetään vam
maispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuol
losta annetun lain mukaisia erityispalveluja, kuten
asumis- ja kuljetuspalvelua tai henkilökohtaista
apua. Vammaisten henkilöiden palvelut ja tukitoi
met nähdään positiivisena erityiskohteluna, jolla
voidaan turvata yhdenvertaisuuden toteutumista.
Koulutusjärjestelmässä erityistä tukea tarvit
sevalle lapselle tulee järjestää hänen tarpeitaan vas

taavat palvelut. Palvelut tuotetaan mahdollisimman
pitkälle integraation periaatteen mukaisesti taval
listen palvelujen yhteydessä, tarvittaessa käytetään
pienryhmää tai luokkaa.
Vammaisten henkilöiden tulee päästä kou
lutukseen yhdenvertaisesti muiden kanssa niissä
yhteisöissä, joissa he elävät. Vammaisten henkilöi
den tulee saada yleisessä koulutusjärjestelmässä
tarvitsemansa tuki. Suomen tulee kehittää koulua
siten, että kaikki lapset pääsevät omaan lähikou
luunsa ja pääsemme eroon koulutusjärjestelmästä,
joka erottelee vammaiset lapset ja nuoret omiin ry
hmiinsä. Sama koskee myös ammatillista koulutus
ta.
Terveydenhuollon palvelut toteutuvat ensisi
jaisesti kaikille kansalaisille suunnattujen palvelujen
kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen jär
jestämisvastuun siirtyminen 1.1.2019 alkaen kunnilta
maakunnille on valmisteilla.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL seuraa
sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumista ja niiden
kustannuskehitystä. Se on todennut, että vammais
palvelujen asiakasmäärät ja kokonaiskustannukset
ovat kasvaneet rajusti vuonna 2009 toteutetun
henkilökohtaista apua koskeneen lakimuutoksen
jälkeen. Kun henkilökohtaisen avun saajien määrä
on vuonna 2009 ollut 6 598 henkilöä, oli se vuonna
2011 11 304 henkilöä.
Vammaispalvelujen mukaisten palvelujen kus
tannukset ovat vastaavana aikana kasvaneet 22
prosenttia. Vuosien 2007–2011 välillä kustannusten
kasvu on ollut 54 prosenttia. (Tutkimus vuoden
2009 vammaispalvelulain muutosten vaikutuksis
ta asiakasmääriin ja kustannuksiin, THL Raportti
1/2014: 21)
Myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen
vammaispalvelujen kustannukset ovat nousseet.
Nousu noudattaa yleistä valtakunnallista trendiä.
(Liitteet)

5

2.5

KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN ALUEEN VAMMAISPOLIITTISEN
OHJELMAN 2010-2015 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueelle on laadittu
vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2010–2015. Sen
tavoitteet noudattivat valtakunnallisen vammais
poliittisen ohjelman linjauksia.
Vammaispoliittisen ohjelman toteutumisen
osalta suurimpana plussana voidaan todeta ole
van selkeä parannus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen
alueen kehitysvammaisten asumisessa. Kauhavalle
ja Lappajärvelle on rakennettu palveluasumisyksik
köjä. Lisäksi vammaisten kotona asumista tukevia
palveluja on tehostettu.
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Vammamisten
asumispalveluja
tuotetaan
myös intensiivisen henkilökohtaisen avun ja muiden
kotiin annettavien palvelujen turvin asiakkaan tar
peiden mukaisesti kuntayhtymän omana palveluna
tai ostopalveluna.
Vammaispoliittisen ohjelman toteutumi
sen
osalta suurinpina miinuksian voidaan todeta olevan,
ettei esteettömyyden ja työllistymisen edistämi
seen liittyvät tavoitteet toteutuneet toivotulla ta
valla.

OHJELMAN LAADINTA,
KYSELY JA TULOKSET

Kuvio 1. Webropol-kyselyn keskiarvoja.

3.1

WEBROPOL-KYSELY

Vammaispoliittisen ohjelman 2017–2020 laadinta
aloitettiin internet-kyselyllä, johon oli avoin linkki
Kuntayhtymän sekä kuntien internetsivuilla, lisäk
si kysely lähetettiin kohdennettuna sähköpostina
kuntien luottamushenkilöille, yhteistyötahoille, jär
jestöille jne. Kyselyllä haluttiin selvittää kuntalaisten
mielipiteitä ja kannanottoja vammaispoliittiseen
ohjelmaan liittyviin teemoihin.
Kyselyyn vastasi 132 palvelujen käyttäjää, luot
tamushenkilöä, omaista ja työntekijää. Arvioinnissa
käytettiin asteikkoa 1–4. Alueella tyytyväisimpiä oltiin asumiseen (keskiarvo 3,13).

Myös avoimissa vastauksissa asumisasiat
mainittiin positiivisina. Tyytymättömimpiä oltiin
työllisyyteen kaikissa muodoissaan (keskiarvo alle 2),
päivätoimintaan sen sijaan oltiin tyytyväisiä (keskiarvo yli 3).
Nämä asiat tulivat esille myös avoimissa vas
tauksissa. Niissä toivottiin enemmän myös harrasteja kulttuurimahdollisuuksia. Vastaajat toivat esille
sen, että pelkät harrasteryhmät eivät riitä vaan,
vammaiset henkilöt tarvitsevat usein avustajan
osallistuakseen toimintaan. Myös esteettömyydessä
on edelleen kehitettävää.
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3.2

KESKUSTELUILTA

Kuntalaisten mielipiteiden kuulemiseksi järjestettiin
myös keskusteluilta. Webropol-kyselyn tuloksis
sa keskeisimmin esille nousseet asiat tiivistettiin
neljään teemaan, joita keskusteluillassa erityisesti
käsiteltiin. Teemat olivat;
•
•
•
•

Sivistys, varhaiskasvatus, koulutus ja kult
tuuri,
Rakennettu ympäristö ja esteettömyys,
Työllisyys,
Sosiaali- ja terveyspalvelut.

Keskusteluilta koettiin positiiviseksi iltaan osallistuneiden kesken, palautteista ilmeni, että kunta
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VAMMAISPOLIITTINEN
OHJELMA 2017-2020

4.1

TAVOITTEET, TOIMENPITEET,
VASTUUTAHOT

V

ammaispoliittisen ohjelman keskeisiksi
kehityskohteiksi nousivat työllisyys, kun
toutus, vapaa-ajan harrastukset ja esteet
tömyys kaikissa muodoissaan.

laiset kokivat tulleensa kuulluksi ja tämän kaltaisia
tilaisuuksia toivottiin lisää. Iltaan osallistui yhteensä
noin 60 henkilöä.
Illassa työskenneltiin ryhmissä, joihin kuhunkin
osallistui palvelujen käyttäjiä, omaisia, työnteki
jöitä, luottamushenkilöitä ja virkamiehiä. Työryh
mien tuloksissa toistuivat samat teemat kuin Webropol-kyselyssä. Esiin nousi myös uusia asioita, ku
ten opinto-ohjaus jatko-opintoihin siirryttäessä ja
kuntoutuksen tukeminen.
Keskusteluillan sekä Webropol-kyselyn tulokset
ovat ohjanneet Vammaispoliittisen ohjelman 20172020 tavoitteiden asettamista.

“IHMISELLE ON VAMMASTA
HUOLIMATTA TÄRKEÄÄ KOKEA
ITSENSÄ TÄRKEÄKSI.”
Keskusteluilta/palvelun käyttäjä

Kehittämistavoitteet koskevat kaikkia vam
maisryhmiä. Vammaiset henkilöt, läheiset ja
työntekijät osallistuvat asiantuntijoina palvelujen
kehittämiseen.

ESTEETTÖMYYS JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Rakentaminen

TAVOITE JA TOIMENPITEET

VASTUUTAHO

Yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet kaikille

Tekninen toimi,
Evijärvi,
Kauhava,
Lappajärvi

Esteettömyysluokitus käytössä kaikessa
rakentamisessa ja suunnittelussa

Valaistus,
kuuleminen,
näkeminen
Kommunikointi,
tiedonsaanti
Liikkuminen

Uudisrakentamisessa, remontoinnissa vammaisneu
voston/vammaisten henkilöiden/vammaistyönteki
jöiden lausunnon pyytäminen

Vammaisneuvostot

Seinien/lattioiden väreissä huomioidaan näkövam
maiset eri kontrastein, ml. porrasrappujen merkinnät

Tekninen toimi

Henkilökohtainen yhteydenotto palvelun käyttäjään.
Selkokielinen informaatio.

Kuntayhtymä
Kaksineuvoinen

Ajorata/jalkakäytäväliittymät ja pinnoitteet kaipaavat
edelleen parannusta.
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja niiden
kunnossapito.

Tekninen toimi
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SIVISTYS, KULTTUURI JA VAPAA-AIKA
TAVOITE JA TOIMENPITEET
Nivelvaihe

VASTUUTAHO

Nivelvaiheissa huomioidaan suunnitelmallisesti tuen
jatkuvuus aina varhaiskasvatuksesta jatko-opintoihin
asti monialaisessa yhteistyössä perheiden ja lasten/
nuorten kanssa.

Sivistystoimi

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään
erilaisin tukitoimin osana lapsiryhmän toimintaa.
Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään
oikea-aikaisesti, jolloin estää lapsen ongelmien
monimuotoistumista ja vähentää oppimisvaikeuksia
jatkossa.

Sivistystoimi

Perusopetus

Perusopetuksessa kaikki koululaiset osallistuvat
tasa-arvoisina jäseninä koulutoimen tarjoamaan
opetukseen. Jokaiselle oppilaalle tarjotaan riittävät
tukitoimet yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Sivistystoimi

Jatko-opinnot

Ohjaussuunnitelma laaditaan perusopetuksen vuo
siluokille 1–9. Jokaiselle yläkouluikäiselle nuorelle
annetaan henkilökohtaista oppilaanohjausta, jossa
huomioidaan yksilölliset tarpeet. Oppilaanohjaus
edistää koulutyön onnistumista, opintojen sujumista
sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Sivistystoimi

Kulttuuri ja
vapaa-aika

Kulttuurikaverin markkinointi.
Ystäväkortin hyödyntäminen.
Selkokielisen materiaalin lisääminen.
Harrasteryhmiin osallistuminen mahdollista kaikille.

Vapaa-aikatoimi

Varhaiskasvatus

TYÖLLISYYS
TAVOITE JA TOIMENPITEET

VASTUUTAHO

Työllistyminen
työmarkkinoille

Markkinointia alueen yrityksille.

Tuettu työ
Avotyö

Työharjoittelut
Projektirahoituksen hakeminen

Kuntayhtymä
Kaksineuvoinen
Toimintakeskukset
Työpajat
TE-toimi

Työvalmentajan/koordinaattorin toimi
Päivä- ja
työtoiminta

Mielekkään tekemisen järjestäminen
ja aikuisuuden tukeminen
Alihankintatyöt

Kuntayhtymä
Kaksineuvoinen
Toimintakeskukset
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SOTE-PALVELUT
TAVOITE JA TOIMENPITEET

VASTUUTAHO

Perusterveydenhuoltopalvelut
(neuvola, suun
terveydenhuolto,
poliklinikkatoiminta yms.)

Tarpeen mukaiset ja saavutettavat palvelut

Kuntayhtymä
Kaksineuvoinen

Erityisosaaminen

Erikoissairaanhoidon ja vammaispalvelujen
erityisosaamisen hyödyntäminen tarvittaessa.
Erikoislääkärien jalkautuvat palvelut.
Koulutus.

Kuntayhtymä
Kaksineuvoinen

Kuntoutus
(ml. apuvälineet)

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.
Panostaminen oikea-aikaiseen ja tarpeenmukaiseen
kuntoutukseen (ryhmä- ja yksilömuotoinen)

Kuntayhtymä
Kaksineuvoinen

Ky/kuntoutustyöryhmät.
Kotikuntoutustiimi

Kuntoutustyöryhmät

Tuki oman elämän ratkaisuissa.

Kaikki toimijatahot (asianomainen, läheiset,
työntekijät, asian
tuntijat ja muut)

Päätöksenteko
omaa elämää
koskevissa asioissa
Tuettu
päätöksenteko
Palveluohjaus

Perussosiaalityön
palvelut;
aikuissosiaalityö,
lasten ja perheiden
palvelut,
vammaispalvelut

4.2

Kehitysvammaisuuden tai autisminkirjon
perustieto henkilökunnalla

Palvelu-, kuntoutus- ja hoitosuunnitelmien yms. laa
timinen aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen lähtö
kohdistaan käsin
Palveluohjauksellinen työote
Tiedottaminen palveluista ja
tukitoimista
Tiedottaminen palveluista ja tukitoimista asiakkaille
ja yhteistyötahoille

Kuntayhtymä
Kaksineuvoinen

Monialainen yhteistyö päällekkäisyyksien
välttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi

SEURANTA

Vammaispoliittinen ohjelma 2017-2020 ohjaa kaik
kia julkisia toimijoita siten, että kuntien eri toi
mijat sisällyttävät vammaispolitiikan osaksi omaa
työskentelyään ja toimivat keskenään yhteistyössä
vammaispoliittisten tavoitteiden toteutumiseksi.
Toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamiseksi
on seurantaa tehtävä jatkuvasti. Lisäksi vammais
poliittinen ohjelma tulisi liitetään osaksi kuntien
hyvinvointikertomusta ja sen toteutumista tulisi

arvioidaan hyvinvointikertomuksen vuosittaisten
arviointien yhteydessä. Lisäksi vammaisneuvostot
ja vanhusneuvostot seuraavat osaltaan vammais
poliittisen ohjelman toteutumista ja tarvittaessa
tekevät yhteistyötä päättäjien kanssa ohjelman to
teutumisen edistämiseksi.
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LIITTEET
VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN PALVELUJEN ASIAKASMÄÄRÄT
KOKO MAASSA 2009-2012 (THL:N RAPORTTEJA 1/2014)
Vpl kuljetuspalvelut
Henkilökohtainen apu
Asunnon muutostyöt
Kehitysvammalaitoksen
asiakkaat 31.12.
Kehitysvammalaitosten
pitkäaikaisasiakkaat

2007
86 726
5 034
8 599
2 220

2010
94 828
8 985
9 580
1 930

2012
101 208
13 457
9 753
1 612

Muutos 2007-2012
16,7 %
167,3 %
13,4 %
-27,4 %

2 089

1 790

1 480

-29,2 %

VAMMAISPALVELUJEN KOKONAISKUSTANNUSTEN KEHITYS
KOKO MAASSA 2007-2011 (MILJ. EUR) (THL:N RAPORTTEJA 1/2014)
VPL-palvelut ja
tukitoimet
josta kuljetuspalvelut

2007
276

2010
411

Muutos
54 %

93

131

41 %

KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VAMMAISPALVELUJEN
KUSTANNUKSET (MILJ. EUR) 2011-2015
Henkilökoht. apu
VPL-palvelut ja
tukitoimet

TP 2011
0,8
1,4

TP 2013
1,1
2,1

TP 2015
1,3
2,3

TP 2016
1,7
2,1

2011
500

2013
461

2015
539

2016
517

350
60
42

324
75
65

365
95
41

334
114
36

ASIAKKAITA VUODEN AIKANA
Vaikeavammaisten
kuljetuspalvelu
Heistä 65 täyttäneitä
Henkilökohtainen apu
Asunnon muutostyöt

VAMPO 2017-2020 TYÖRYHMÄ
Pj. Pekka Keltto
Eija Ala-Toppari-Peltola
Piia Liinamaa
Anna-Maija Vuorinen
Vuokko Sulkakoski
Sari Kujala
Timo Rintala
Kajsa Lähdemäki
Riikka Ekola

Kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen
Sosiaalipalvelujen johtaja
Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä
Kauhavan kaupunginhallituksen jäsen
Evijärven kunnanhallituksen nimeämä
jäsen, toimintakeskuksen ohjaaja
Lappajärven kunnanhallituksen jäsen
Vammaisneuvoston jäsen
Vammaisneuvoston jäsen
Sosionomi YAMK-opiskelija
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