
Vammaispalvelulain 
uudistus uusissa 
rakenteissa –
hyvinvointialueen kommenttipuheenvuoro

Päivi Lauri, vammaispalveluiden toimialuejohtaja 

VAMMAISNEUVOSTOPÄIVÄ 
2.11.2022



POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE  -
POHDE

• POHDE yksi suurimmista hyvinvointialueista rakentuu 

ns. sirpalemaakunnasta 

• 30 kuntaa, 19 sote-organisaatiota, 2 pelastuslaitosta, 

• n. 413 000 as.; Oulu 200 000 as. 

• n. 18 000 työntekijää

• erot väestömäärän, palvelutarpeen ja palvelurakenteen 

osalta 

• välimatkat
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Uusi VPL 2 § Soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön
Yleispalvelut tulee järjestää niin, että vammaiset henkilöt voivat käyttää niitä, 
huomioitava saavutettavuus ja esteettömyys
Vammaispalvelut täydentävät yleispalveluita 

POHDE – organisointi, strategia ja järjestämissuunnitelma
Turvataan vammaisten henkilöiden oikeus ensisijaisiin palveluihin 

Vahvistetaan peruspalveluita, osaamista sekä konsultatiivista ja moniammatillista 
yhteistyötä
Tiivis yhteistyö kuntiin jäävien palvelujen osalta sekä muiden toimijoiden kanssa



VAMMAISPALVELUIDEN TOIMIALUE 

Asiakasprosessin ja asiakkaan osallisuuden 

vahvistaminen

• Laajemmat hartiat – organisaatiorakenne, työnjako 

ja tehtävänkuvat uudistettu varmistamaan riittävät 

resurssit, vahvistamaan osaamista ja turvaamaan 

yhdenvertaiset palvelut

• Erityispalvelut, yhteiset palvelut ja alueellisesti 

organisoidut palvelut tarpeen mukaan lähipalveluina, 

digitaalisina tai jalkautuvina palveluina

• OYS Konsti – kehitysvammahuollon vaativien 

erityispalvelujen osaamiskeskus; toimintakonsepti 

uudistus toteutettu 
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VAMMAISPALVELUIDEN TOIMIALUE

Asiakasprosessin ja asiakkaan osallisuuden 

vahvistaminen

• Osaamiskeskus – asiakastyön ja vammaissosiaalityön 

vahvistaminen; omatyöntekijä

• Asiakasohjausyksikkö - ohjaus, neuvonta ja ensiarvio 

sekä asiakkaiden palveluiden koordinointi ja 

asiakaskohtainen järjestäminen

• Yhteiset keskukset - perhe-, omaishoito- ja 

henkilökohtaisen avun keskus sekä matkapalvelukeskus 

• Sosiaalihuollon ammattihenkilöstön resurssien uudelleen 

allokointi koko hyvinvointialueella resurssien ja työn 

tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi tarpeeseen 

perustuen, lakisääteisten tehtävien turvaamiseksi sekä 

päällekkäisen työn poistamiseksi; sis. 

Terveyssosiaalityöntekijät, luovutaan yhdennetyistä 

tehtävistä 
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AIKATAULUT – sotelait kesällä 2021 ja HE 
uudesta vammaispalvelulaista 22.9.2022

• POHDE aloittaa 1.1.2023

• Uusi VPL voimaan 1.1.2023 ? Päätös yhtä aikaa voimaantulon kanssa 

• Uusi, yhteinen asiakastietojärjestelmä 1.1.2023 vaiheittain – iso haaste; 

vaihtoehtona 19 eri organisaation järjestelmää ja keskitetyt vammaispalvelut 

• Lakikoulutukset ? Koulutusten ja henkilöstön aikataulujen yhteensovitus (59 pv)

• Siirtymäaika 3 vuotta – uudet asiakkaat 1.1.2023 

• palvelupäätöksiä niin vanhan kuin uuden lain nojalla; asiakasmaksujen 

hallinta siirtymäaikana; yhteisymmärrys palvelupäätösten tarkistamisesta 

siirtymäaikana; uudet palvelut, kohderyhmän laajentuminen, palvelujen 

tuottamista ja toteuttamistapaa koskevat muutokset
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Yhdessä kohti tulevaa

• Toimivat, yhteen sovitetut, oikea-aikaiset, yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut eivät 

toteudu yksin organisaatioita ja rakenteita uudistamalla 

• Tarvitsemme myös meidän ammattilaisten ajatusten uudistamista, uusia toimintamalleja, 

asiakkaan monialaisten tarpeiden varhaisempaa tunnistamista ja uudenlaisia yhteistyön 

ja yhteistoiminnan muotoja eri toimijoiden kanssa, jotta saamme yhteiset resurssit 

monialaisesti käyttöön ja irti ”pois lähettämisen” kulttuurista 

• Tarvitsemme rohkeutta ja luottamusta toinen toisiimme ja avoin vuoropuhelu on tie 

parhaaseen lopputulokseen
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