
PTL 19.9.2013 § 117 Liite 3 
Dno 648/05.00.00/2013 

 
 

 

 

 
 

 

Kirkkonummen kunnan 

Vammaispoliittinen ohjelma  
2014 – 2025 
 

 
  

 
 



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kirkkonummen kunnan vammaispoliittinen ohjelma 
Kannen kuva: J-E Rautell 

Sivun 7 kuva: Tapio Salmela 
Muut kuvat: Kirkkonummen Työkeskus 

 



 

 
 

  



 

 
 

 
Toimintakyvyn tukipalvelut vuosina 2013-2025 
 
 
Toimintakyvyn tukipalvelut on Perusturvan yksi tulosalue.  Kirkkonummen perusturvan toimialan ja 
toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueen tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä 
asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Toiminnassa keskeistä ovat 
ehkäisevä työote, sujuvat palveluketjut sekä yhteisen osaamisen vahvistaminen ja jakaminen 
toimialan ja kunnan sisällä sekä yhteistyö-kumppaneiden kanssa. 
 
Toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueelle kuuluu viisi tulosyksikköä: Kuntoutuspalvelut, 
Mielenterveyspalvelut, Päihdepalvelut, Kuntouttava työtoiminta sekä Vammaispalvelu. Vuoden 2013 
aikana kustakin tulosyksiköstä valmistuu palvelujen sisältöä, tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia 
sisältävä strateginen asiakirja. Strategiset asiakirjat suunnataan pitkälle tulevaisuuteen vuoteen 2025. 
Jotta asiasisällöt vastaavat ajanmukaista lainsäädäntöä ja muita säännöksiä tulee ne päivittää kolmen 
vuoden välein. Tulosalueen vuosittaisissa talousarvion tavoitteissa ja painopistealueissa asiakirjojen 
toimenpide-ehdotukset luovat pohjaa toiminnan kehittämiselle. Laadukkaiden palvelujen takaaminen 
sisällyttää uudenlaista asiakasnäkökulmaa ja osallisuutta, johon tulevien vuosien aikana 
tavoitteellisesti tullaan panostamaan. 
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1. Johdanto 
 
Valtakunnallisesti vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on turvata vammaisten henkilöiden 
oikeudenmukainen yhteiskunnallinen asema myös käytännössä.    Perusoikeuksien ja vapauksien 
tulee koskea kaikkia ihmisiä. Samoin kaikilla tulee olla mahdollisuus täyttää yhteiskunnalliset 
velvollisuutensa.  Tavoitteena on yhteiskunta, jossa toteutuvat vammaisten henkilöiden 
yhdenvertaisuus, osallisuus ja syrjimättömyys. Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa linjataan 
vammaispolitiikan tavoitteet vuosille 2010–2015 ja siitä eteenpäin. Ohjelma luo vahvan pohjan 
vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteuttamiselle. 
(Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010-2015 STM, 2010) 
 
VAMPOSSA todetaan, että Suomen kunnilla on myös suuri vastuu siitä, että vammaispoliittisen 
ohjelman esitykset toteutuvat. Kirkkonummen kunnan vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on 
nostaa esille kunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon eri hallinnonaloilla vammaisten 
henkilöiden yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja toimintamahdollisuuksien parantamiseksi sekä 
listata konkreettisia tavoitteita, miten tämä toteutetaan. 
 
Kirkkonummen vammaispoliittista ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä perusturvan, sivistystoimen 
sekä yhdyskuntatekniikan toimialojen kanssa. Vammaispoliittisen ohjelman valmistelua varten 
perustettiin ohjaus- ja projektiryhmät perusturvajohtaja Liisa Ståhlen 5.3.2012 tekemällä 
viranhaltijapäätöksellä, joihin sivistystoimi, yhdyskuntatekniikka ja vammaisneuvosto nimesivät omat 
edustajansa.  
 

Ohjausryhmä: 
 

 Perusturvajohtaja   Liisa Ståhle pj 
 Sosiaalipalvelupäällikkö  Jaana Koskela, sihteeri 
 Sosiaalityön päällikkö  Sirkku Pekkarinen-Keto 
 Vammaisneuvoston edustaja  Sune Främling 
 Vammaisneuvoston edustaja  Eira Palenius 
 Planläggningstekniker  Mikael Pettersson 
 Vapaa-aikapalveluiden suunnittelija Päivi Sorvari 
 

Projektiryhmä: 
 

 Sosiaalipalvelupäällikkö  Jaana Koskela, pj 

 Suunnittelija   Tapio Salmela, sihteeri 

 Johtava sosiaalityöntekijä  Tuula Malmi-Suominen 

 Toimintaterapeutti    Runa Kraemer 

 Työkeskuksen johtaja  Nina Strömsholm 

 Rakennuttajainsinööri  Ari Luomala 

 Vapaa-aikapalveluiden suunnittelija Päivi Sorvari 
 
Päätöksen mukaan ohjausryhmän tehtävänä oli ohjata, linjata ja koordinoida vammaispoliittisen 
ohjelman valmistelutyötä. Projektiryhmän tehtävänä oli puolestaan valmistella strategiaa sekä sen 
laadinta- ja valmisteluaikataulu ohjausryhmälle. Projektiryhmä sopi keskinäisestä työnjaosta, että 
vammaispoliittisen ohjelman käytännön kirjoitustyöstä vastaavat Tapio Salmela (perusturvan osalta), 
Päivi Sorvari (sivistystoimen osalta) ja Ari Luomala (yhdyskuntatekniikan osalta). Asiantuntija-apuna 
heillä ovat toimineet Runa Kraemer, Nina Strömsholm, Marjatta Kosunen, Tuula Malmi-Suominen, 
Carola Beijar, Hanna Kinnunen, Maria Uitto, Gun-Lis Wollstén, Bodil Lindholm, Kari Kopra, Kirsi 
Hatanpää, Christel Lehto, Heli Kangas, Kaisa Viljanen, Katja Kuula, Ghita Backman, Johanna 
Stenqvist, Katja Linnakylä, Margot Flinck, Marjatta Reiman, Marja-Leena Saarelma, Maaret Eloranta, 
Mikael Flemmich, Ylva Wahlström ja Jussi Yrjänä. 
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Vammaispoliittisen ohjelman valmistelutyö ja silloinen luonnos esiteltiin vammaisneuvostolle 9.4.2013 
pidetyssä vammaisneuvoston kokouksessa. Luonnos lähetettiin etukäteen vammaisneuvoston 
kokoukseen kutsutuille henkilöille tutustuttavaksi ja heiltä saatiin kommentteja ja korjausehdotuksia 
vammaispoliittisen ohjelman sisältöön. Vammaispoliittista ohjelmaa esiteltiin myös 19.3.2013 
järjestetyssä Toimintakyvyn tukipalvelujen Asiakkaan ääni –päivässä. 

 
Vammaispoliittiseen ohjelmaan on pyritty kuvaamaan keskeisimmät vammaisten elämään liittyvät 
palvelut ja millä tavalla vammaiset on jo otettu huomioon kyseisissä palveluissa. Nykytilanteen 
kuvaamisen pohjalta on puolestaan tarkoitus ideoida erinäisiä kehittämistoimenpiteitä, miten 
kyseisissä palveluissa vammaiset kyettäisiin huomioimaan entistä paremmin. Vammaispoliittinen 
ohjelma on yksi toimintakyvyn tukipalvelujen tulevien vuosien toimintaa ohjaavista strategioista. 

2. Tausta, tavoitteet ja toteutus 
 

2.1 Ohjelman tavoitteet 
 
Suomen perustuslaki lähtee siitä, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia ja kaikilla on oltava yhtäläiset 
mahdollisuudet elää ja toimia yhteiskunnassa. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa 
eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuteen kuuluu, että 
vammaisten ihmisten oikeudet tiedostetaan ja tunnustetaan kaikilla elämänalueilla ja että vammaisten 
ihmisten ääni kuuluu heitä koskevien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. 
 
Käytännössä vammaisten ihmisten on haasteellista käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan ja 
vapauksiaan tai täyttää velvollisuuksiaan. Yhteiskunnan rakenteelliset esteet ja vallitsevat asenteet 
rajoittavat vammaisten ihmisten itsenäistä suoriutumista, itsemääräämisoikeutta ja yhteiskunnallista 
osallisuutta kaikkina ikäkausina.  
 
Valtakunnallisesti vammaispalveluissa on käynnissä pitkä kehittämisprosessi, jonka ensimmäisenä 
vaiheena oli vammaispalvelulain muutos vuonna 2009. Toinen vaihe tulee olemaan kehitysvammalain 
rakennemuutos, josta hallitus antoi 8.11.2012 periaatepäätöksen koskien kehitysvammaisten 
yksilöllistä asumista ja palvelujen turvaamista. Periaatepäätöksen mukaisesti jokaisella 
kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus asua samoin kuin muutkin kuntalaiset ja saada tarvitsemansa 
palvelut. Päämääränä on, että vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei asu laitoksessa. 
Kolmantena vaiheena tulee puolestaan olemaan kehitysvammalain ja vammaispalvelulain 
yhdistäminen osana sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistusta. 
 
Laitosasumisen lakkauttaminen edellyttää, että laitoksista ja lapsuudenkodeista muuttaville 
kehitysvammaisille henkilöille on tarjolla korvaavia yksilöllisiä palveluja. Periaatepäätöksen mukaisesti 
kuntien ja kuntayhtymien on varmistettava asiakkaiden tarvitsemien palvelujen saatavuus. Palvelujen 
uudistaminen vaatii henkilöstöltä uudenlaista osaamista ja asiakaskeskeisiä toimintatapoja. 
Lähipalvelut mahdollistavat myös vaikeimmin vammaisten henkilöiden asumisen lähiyhteisössä. 
 
Periaatepäätöksen mukaisesti jokainen muutto laitoksesta tai lapsuudenkodista tulee suunnitella 
yhteistyössä vammaisen henkilön ja hänen läheisensä kanssa. Asuminen ja palvelut tulee pyrkiä 
järjestämään tavallisilla asuinalueilla ja asunnoissa. Lisäksi tarvitaan monimuotoista ja laadukasta 
pienryhmäasumista. 
 
Vammaisia lapsia ei sijoiteta laitokseen. Lasten oikeus tavalliseen lapsuuteen ja kasvu-ympäristöön 
tulee varmistaa kotiin tuotavilla ja läheltä saatavilla palveluilla. Niiden vammaisten lasten asumiseen, 
joiden asumista lapsuudenkodissa tai perhehoidossa ei pystytä järjestämään voimakkaasti 
tuettunakaan, tulee kehittää pienryhmäkotiratkaisuja. 
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Valtakunnallisesti vammaisten ihmisten asemaa on pyritty myös turvaamaan vammaispoliittisen 
ohjelman avulla, johon on linjattu vuosien 2010 – 2015 konkreettiset vammaispoliittiset toimenpiteet. 
Vammaispoliittinen ohjelma on työkalu, jolla vammaisten henkilöiden itsenäistä selviytymistä pyritään 
lisäämään sekä turvaamaan heille yhdenvertaiset lähtökohdat muiden kuntalaisten kanssa. 
Kirkkonummen vammaispoliittisessa ohjelmassa on myös pyritty kuvaamaan ne käytännön palvelut ja 
toimenpiteet, joilla tähän tavoitteeseen pyritään pääsemään. 
 
Yhteiskunnan ensisijaisena velvollisuutena on järjestää palvelunsa niin, että ne ovat kaikkien 
kansalaisten ulottuvilla. Esimerkkinä tästä voidaan mainita sivistyspalvelujen takaaminen kaikille 
kansalaisille sekä vammaisten ihmisten huomioiminen kaavoituksessa ja rakentamisessa sekä 
julkisessa liikenteessä. 
 
Yleisten palvelujen lisäksi tulevat täydentävät palvelut. Jos vammainen henkilö ei pysty toimimaan 
normaalin palvelujärjestelmän puitteissa, taataan hänelle selviytymisedellytykset muilla palvelu- ja 
tukitoimilla. Näillä palveluilla tarkoitetaan ensisijaisesti vammaispalvelulain tarkoittamia subjektiivisten 
oikeuksien piiriin kuuluvia tukitoimia, jotka on järjestettävä täysimääräisesti kunnassa esiintyvän 
tarpeen mukaisesti. Näihin erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin tukitoimiin kuuluvat 
kuljetuspalvelu, palveluasuminen, päivätoiminta, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, asuntoon 
kuuluvat välineet ja laitteet sekä tulkkipalvelut. Muut vammaispalvelulain tarkoittamat palvelut ja 
tukitoimet kuuluvat yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin, jolloin kunta järjestää näitä palveluja ja 
tukitoimia varattujen määrärahojen puitteissa. 
 
Kehitysvammaisten palveluntarve on turvattu lailla kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). 
Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä 
toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen 
tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Esimerkkinä Kirkkonummen kunnan tarjoamista 
kehitysvammapalveluista ovat Kirkkonummen työkeskuksen sekä Papinmäen koulun iltapäiväkerhon 
toiminta. Muut kehitysvammapalvelut tuotetaan pääasiassa yhteistyössä kunnan ulkopuolisten 
organisaatioiden kanssa, joista merkittävimpiä ovat Eteva kuntayhtymä sekä Kårkulla samkommun.  
 
Vammaisten tasavertaisuus toteutuu vammaisten oikeuksien tiedostamisella ja tunnistamisella sekä 
huomioimalla vammaisten mielipiteet heitä koskevissa asioissa. Ohjelman tavoitteena on vaikuttaa 
päätöksentekijöihin, palveluntuottajiin ja muihin tahoihin ratkaisujen löytämiseksi vammaisten 
osallisuuden edistämisessä. Tavoitteena on myös kolmannen sektorin hyödyntäminen sekä 
vammaisneuvoston ja vammaisjärjestön välinen yhteistyön lisääminen. Erilaisia ratkaisuja miettiessä 
pyritään huomioimaan tahojen yhteistyötoiminnan mahdollisuus. 
 
Suomen vammaispoliittisen ohjelman mukaan vammaisten henkilöiden oikeuksia painottava 
näkökulma onkin 2000-luvulla siirtänyt vammaispolitiikan painopisteen toimenpiteisiin, joiden 
tavoitteena on varmistaa vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen osallisuus ja yhdenvertaisuus. 
Sen mukaisesti yhteiskuntaa tulee kehittää niin, että kaikilla on mahdollisuudet elää ja toimia 
yhdenvertaisesti muiden kanssa. 
 
YK:n, Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston jäsenvaltiona Suomi on sitoutunut edistämään kaikille 
avointa ja syrjimätöntä yhteiskuntaa. Vammaisten henkilöiden yhdenvertainen kohtelu sekä 
elämänhallinnan, työ- ja toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen ovat olleet jo pitkään hallituksen 
keskeisiä vammaispoliittisia tavoitteita. Viime vuosina vammaisten henkilöiden asemaa on parannettu 
kehittämällä merkittävästi lainsäädäntöä ja palveluja. Samoin on lisätty yhteiskunnan esteettömyyttä ja 
saavutettavuutta eri osa-alueilla. 
 

2.2  Ohjelman toteutus 
 
Kirkkonummen vammaispoliittinen ohjelma koostuu vammaisille henkilöille tarjottavien palvelujen 
kuvauksista sekä näihin liittyvistä kehittämistavoitteista. Ohjelmassa on kuvattuna, miten vammaiset 
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henkilöt on huomioitu kaikille kuntalaisille tarkoitettujen palvelujen toteutuksessa, kuten julkisessa 
liikenteessä, kaavoituksessa, rakentamisessa ja sivistyspalveluissa. Tämän lisäksi ohjelmasta käyvät 
ilmi vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut, joilla on tarkoitus turvata heidän mahdollisuutensa 
itsenäiseen ja omatoimiseen elämään. Kunkin palvelukokonaisuuden yhteydessä on kuvattuna 
kyseisen palvelun tavoite sekä toimenpide-ehdotuksia, millä keinoin palveluilla olisi mahdollista 
vastata entistä paremmin vammaisten henkilöiden palvelutarpeeseen. 
 
Kuten johdannosta kävi ilmi, ulottuu Kirkkonummen vammaispoliittinen ohjelma aina vuoteen 2025 
asti. Jotta asiasisällöt vastaavat ajanmukaista lainsäädäntöä ja muita säännöksiä tulee ne päivittää 
kolmen vuoden välein. Laadukkaiden palvelujen takaaminen sisällyttää uudenlaista 
asiakasnäkökulmaa ja osallisuutta, johon tulevien vuosien aikana tavoitteellisesti tullaan 
panostamaan. 
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3. Itsenäisen elämän tukeminen 
 

Kunnan tekemän vammaistyön tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen tukeminen sekä 
mahdollisimman itsenäinen elämä omassa kodissaan. Asiakkaan toimintakyky on palveluiden 
järjestämisen lähtökohta. Tarpeenmukainen palvelu tukee asiakkaan omatoimisuutta. Palvelut ovat 
yksilöllisiä ja niitä täydennetään erityispalveluilla. Vammaispalveluilla ja tukitoimilla on tärkeä merkitys 
vammaisten henkilöiden elämänhallinnalle, yhteiskunnalliselle osallistumiselle ja samalla 
syrjäytymisen ehkäisemiselle. 
 
Vammaispalvelulain perusteella tarjottavat palvelut ja tukitoimet on jaettu subjektiivisiin ja 
määrärahasidonnaisiin palveluihin ja tukitoimiin.  Subjektiivisten palveluihin kuuluvat sellaiset palvelut 
ja tukitoimet, jotka ovat vaikeavammaisten henkilöiden tavanomaisissa elämäntoiminnoissa itsenäisen 
suoriutumisen kannalta välttämättömiä ja jotka kuuluvat erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. 
Tällaisia vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja ovat esimerkiksi kuljetuspalvelu, henkilökohtainen 
apu, palveluasuminen, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet.  
 

Muut kaikille vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat niin kutsuttuja määrärahasidonnaisia 
palveluja. Tällaisia palveluja ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatetuskustannukset, 
erityisruokavalio sekä mahdolliset muut kunnan hyväksymät tukitoimet. Mainittuja tukitoimia ja 
palveluja järjestetään kunnan varaamien määrärahojen edellyttämässä ja mahdollistamassa 
laajuudessa. Tämän lisäksi vammaisille henkilöille voivat tulla kyseeseen myös muut kunnan 
tarjoamat palvelut, kuten kotihoito tai kuntoutus. 
 
Asiakkaan mahdollisimman itsenäisen elämän ja kuntoutuksen tukemiseksi asiakkaan ja hänen 
läheistensä kanssa tehdään erilaisia suunnitelmia, kuten palvelu- ja kuntoutussuunnitelmia. 
Palvelusuunnitelma on asiakkaan, omaisten, eri palvelujentuottajien ja terapeuttien yhteistyön väline. 
Palvelusuunnitelman avulla asiakkaalle pyritään järjestämään yksilöllisen tarpeen mukainen palvelu. 
Lisäksi saadaan asiakkaiden tulevista tarpeista tietoa kunnan päättäjille riittävien resurssien 
varaamiseksi. 
 
 

 
Tavoite 
 
Vammaispalvelulaissa- ja asetuksessa määriteltyjä eri palvelujen järjestämisen 
edellytyksiä tulkitaan siten, että vammaisuuden vuoksi vammaispalvelulaissa 
tarkoitettujen palvelujen tarpeessa olevat henkilöt myös pääsevät palvelujen piiriin. 
Vammaispalvelujen asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma heidän 
tarpeistaan lähtien. Terveys- ja kuntoutuspalveluja tarvitsevalle henkilölle tehdään 
puolestaan kuntoutussuunnitelma. Palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat tarkistetaan 
säännöllisesti ja tarvittaessa, mikäli asiakkaan tilanne muuttuu. 
 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Eri suunnitelmien luominen sellaisiksi, että ne tukevat ja täydentävät toisiaan. 

 Suunnitelmien toteutumisen ja täytäntöönpanon varmistaminen 

 Riittävät työntekijäresurssit 

 Esteettömyyden parempi huomioiminen valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa 
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3.1 Henkilökohtainen apu 
 
Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vammaispalvelulain mukaista vaikeavammaisen henkilön 
välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, 
harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 
Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan 
edellä mainittuja toimia suorittaessaan. 
 
Henkilökohtaista apua myönnetään siinä 
laajuudessa kuin kyseinen henkilö sitä välttämättä 
tarvitsee. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 
ylläpitämiseen järjestetään henkilökohtaista apua 
vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä 
pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan 
vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä 
avuntarvetta. 
 
Henkilökohtainen apu on Kirkkonummella 
nykyisellään mahdollista järjestää kahdella eri 
tavalla. Näistä ensimmäinen on ns. 
työnantajamalli, jossa henkilökohtainen avustaja 
on suorassa työsuhteessa työnantajana toimivaan 
vaikeavammaiseen henkilöön ja kunta korvaa 
avustettavalle avustajan palkkaamisesta 
aiheutuvat kustannukset työnantajan 
maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine 
maksuineen. Toisena mahdollisuutena 
henkilökohtainen apu on järjestää ostopalvelujen 
avulla. 
 
Kirkkonummen kunta tukee työnantajamallin 
mukaista henkilökohtaista apua huolehtimalla 
keskitetysti henkilökohtaisten avustajien 
palkanlaskennasta työnantajien puolesta sekä tukemalla työnantajia työntekijän hankinnassa ja 
muissa työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. 
 
 

 
Tavoite 
 
Henkilökohtaisella avulla on tarkoitus lisätä vaikeavammaisten henkilöiden 
tasavertaisuutta, valinnanvapautta ja itsenäisyyttä. 
 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Koulutus- ja infotilaisuuksien järjestäminen sekä työnantajina toimiville 
vammaisille henkilöille että avustajille 

 Palvelusetelin käyttöönotto yhtenä palveluntuottamismuotona 

 Yhteistyön lisääminen muiden kuntien ja organisaatioiden kanssa mm. 
sijaistuksen kehittämiseksi 
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3.2  Kuljetuspalvelut 
 
Kuljetuspalveluja järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi 
välttämättä tarvitsevat ne suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kuljetuspalveluja 
järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka 
ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman 
suuria vaikeuksia.  
 
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voidaan 
myöntää asiointiin ja yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen ja virkistykseen vähintään 18 
yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa joko 
Kirkkonummen kunnan alueella tai lähikuntiin. 
Kirkkonummen lähikunniksi luetaan Espoo, Vihti 
ja Siuntio. Toiminnalliseksi lähikunnaksi voidaan 
huomioida myös muu lähialue, mikäli asiakkaalla 
on sellainen vammasta tai sairaudesta aiheutunut 
tarve palveluihin, joita ei ole saatavilla 
asuinkunnan tai kuntaan rajoittuvien lähikuntien 
alueella. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua 
voidaan myöntää myös työ- ja opiskelumatkoihin. 
 
Kuljetuspalvelut järjestetään Kirkkonummen 
kunnalla pääsääntöisesti myöntämällä 
vaikeavammaiselle henkilölle ns. 
kuljetuspalvelukortti, jota käytetään 
maksuvälineenä tilattaessa matka Lähitaksista. 
 
Kuljetuspalveluja voi anoa Kirkkonummen kunnan 
vammaispalveluista. Kuljetuspalveluhakemus ja 
tarkemmat ohjeet kuljetuspalvelujen 
myöntämiselle ovat löydettävissä kunnan 
kotisivuilta osoitteesta www.kirkkonummi.fi. 
 
 
 
 

 
Tavoite 
 
Kuljetuspalvelun tavoitteena on edistää vaikeavammaisten tasa-arvoista liikkumista ja 
tukea tätä kautta heidän omatoimista suoriutumista jokapäiväisessä elämässä. 
 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Kutsutaksijärjestelmän kehittäminen (enemmän vuoroja ym.) 

 Esteettömyyden lisääminen julkisissa kulkuvälineissä (esim. matalalattiabussit 
ym.) 

 Julkisen liikenteen kuljettajien opastaminen vammaisten henkilöiden 
kohtaamiseksi (vammaisneuvosto, Liikenneturva) 

 

 
 
 

http://www.kirkkonummi.fi/
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3.3  Palveluasuminen 
 
Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista voidaan järjestää asiakkaan kotona tai 
palveluasumisyksikössä. Palveluasuminen on asiakkaalle maksutonta. Palveluasuminen omassa 
kodissa voidaan järjestää esimerkiksi kunnan kotihoidon tai henkilökohtaisen avun välityksellä. 
 
Palveluasuminen tarkoittaa itsenäistä asumista, riittäviä asumispalveluja ja hyvää, tarvittaessa 
ympärivuorokautista asumisturvallisuutta. Asunnon muutostöillä ja asuntoon kuuluvilla välineillä 
tuetaan itsenäistä suoriutumista kodissa tai muussa asumisessa. Toimenpiteitä voivat olla esim. 
esteiden poistaminen, 
nostolaitteet, hälyttimet, 
tarkoituksenmukaiset ratkaisut 
esim. keittiössä ym. tekniset 
ratkaisut. 
 
Kunnan on järjestettävä 
vaikeavammaiselle henkilölle 
palveluasuminen, jos henkilö 
vammansa tai sairautensa 
vuoksi välttämättä tarvitsee 
palvelua suoriutuakseen 
tavanomaisista elämän 
toiminnoista. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Tavoite 
 
Palveluasuminen järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan joko hänen 
omassa kodissaan tai asumisyksikössä. 
 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Vammaisille soveltuvien vuokra-asuntojen määrän lisääminen 

 Asumisharjoittelupaikkojen tai asumisvalmennuksen lisääminen itsenäisen 
asumisen tukemiseksi 

 Vammaisten sekä heidän omaistensa jaksamisen tukeminen takaamalla lisää 
kodin ulkopuolisia lyhytaikaisjaksoja niitä tarvitseville 
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3.4 Asunnonmuutostyöt ja apuvälineet 
 
Asunnonmuutostöillä ja apuvälineillä tuetaan vammaisten henkilöiden itsenäistä asumista ja kotona 
selviytymistä. Vammaispalvelulain mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle 
asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle 
aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee 
näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. 
 
Jokaisen vammaisen kohdalla katsotaan asiakaskohtaisesti, mitkä ovat juuri hänen kannaltaan 
välttämättömiä muutostöitä ja millä tavalla hänen itsenäistä ja omatoimista selviytymistä kotona 
voidaan edesauttaa. Asumistason ja asumismukavuuden parantamisesta aiheutuvia kustannuksia ei 
korvata, kuten ei myöskään asunnon normaaleja perusparannustöitä. Muutostöiden tulee olla vamman 
kannalta välttämättömiä. 
 
Mahdollisia korvattavia asunnonmuutostöitä voivat olla henkilön vamman tai sairauden vuoksi 
suoritettavat välttämättömät rakennustyöt kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, 
kylpyhuoneen, WC:n, kiinteiden kalusteiden muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa 
asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Asunnon muutostöiksi katsotaan myös muutostöiden 
suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä. Saunan rakentamisesta 
tai muutostyöstä aiheutuvia kustannuksia ei korvata. 
 
Apuvälineitä ovat puolestaan lääkinnällisin perustein todetun toimintavajavuuden korjaamiseen 
tarkoitetut välineet, laitteet ja vastaavat, joita vajaakuntoinen henkilö tarvitsee selviytyäkseen 
päivittäisistä toiminnoista.   
 
Apuvälinepalveluilla tuetaan itsenäistä selviytymistä kotona ja kompensoidaan vammasta, sairaudesta 
tai ikääntymisestä aiheutuvaa toimintakyvyn heikkenemistä. Apuvälineen avulla voidaan myös 
helpottaa avustavan henkilön työtä.  
 
Apuvälinepalveluihin kuuluvat apuvälineiden tarpeen määrittely, välineiden sovitus, luovutus omaksi 
tai käytettäväksi, käytön opetus ja seuranta sekä välineiden huolto. Palveluiden piiriin voi hakeutua 
itse tai muiden asiantuntijoiden kuten lääkärin, kotihoidon tai hoitavan terapeutin suosituksesta. 
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ovat osa muuta hoitoa ja kuntoutusta ja niiden luovutus 
perustuu yksilölliseen tarvearvioon.  
 
 

 
Tavoite 
 
Edesautetaan vammaisen henkilön itsenäistä ja omatoimista selviytymistä kotona.  
 
Toimenpide-ehdotuksia 

 

 Apuvälineiden huollon kehittäminen yhteistyössä Toimarin kanssa 

 Yhteistyön kehittäminen Toimarin kanssa pienimuotoisten 
asunnonmuutostöiden tekemiseksi 
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3.5  Muut vammaispalvelulain mukaiset palvelut 
 
Osa vammaispalvelulain tarkoittamista palveluista ja tukitoimista on ns. määrärahasidonnaisia 
tukitoimia tai palveluja, jotka eivät kuulu subjektiivisten oikeuksien piiriin. Tällaisia palveluja ovat 
kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat 
välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatetuskustannukset, erityisruokavalio sekä muut tämän lain 
toteuttamiseksi tarkoitetut tukitoimet. Mainittuja tukitoimia ja palveluja järjestetään kunnan varaamien 
määrärahojen edellyttämässä ja mahdollistamassa laajuudessa.  
 
Kun kyse on määrärahasidonnaisista tukitoimista, kunnan korvausvelvollisuus ulottuu kohtuullisiin, 
tarpeen mukaisiin vammasta tai sairaudesta johtuviin kustannuksiin. Tällaisiin kustannuksiin kuuluvat 
ne kustannukset, jotka edesauttavat vammasta tai sairaudesta johtuvien rajoitusten tai esteiden 
poistamista ja jotka ovat siis tarpeen päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa. 
 
Määrärahasidonnaisia tukitoimia myönnetään perusturvalautakunnan 14.12.2011 hyväksymien 
ohjeiden mukaisesti. Ohjeet ja tarkemmat tiedot myönnettävistä palveluista on löydettävissä 
Kirkkonummen kunnan kotisivuilta. 
 

 
 
 

 
Tavoite 
 
Määrärahasidonnaisten tukitoimien tavoitteena on edistää vaikeavammaisten 
omatoimista suoriutumista jokapäiväisessä elämässä. 
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3.6  Kotihoito 
 
Kotihoito on tarkoitettu kunnassa asuville toimintarajoitteisille vanhuksille, vammaisille, 
pitkäaikaissairaille, saattohoitoasiakkaille sekä muille päivittäin lyhytaikaista apua tarvitseville 
henkilöille, jotka eivät selviydy jokapäiväisistä toiminnoistaan kotona ilman apua. Kotihoidon 
tarkoituksena on tukea asiakkaan selviytymistä omassa kodissaan, jotta esimerkiksi ennenaikaisilta 
laitossijoituksilta kyettäisiin välttymään. Kotihoidon tarjoamien palvelujen keskeisenä periaatteena on, 
että asiakas pystyisi mahdollisimman pitkälle itse tekemään arkipäiväiset asiansa, jolloin asiakkaan 
aktiivisuus ja omatoimisuus säilyisivät. Erityisen tärkeää on korostaa asiakkaan kannustamista 
omatoimisuuteen ja tavanomaisen elämän ylläpitämiseen. Myös kodin ja asiakkaan omaan 
turvallisuuteen tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota, tarvittaessa erilaisia apuvälineitä ja laitteita 
hankkien. 
 
Kotihoidon sisältö katsotaan aina asiakkaan tarpeen mukaan tapauskohtaisesti ja siihen voi kuulua 
kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotipalveluun kuuluu erinäisiä kodinhoitoon 
liittyviä tehtäviä, siinä missä kotisairaanhoito puolestaan kattaa asiakkaan hoitoon liittyviä tehtäviä, 
kuten haavojen hoitoa. Näiden lisäksi kotihoitoon voi kuulua myös erilaisia tukipalveluja, kuten ateria-, 
kauppa-, sauna-, turva- tai vaatehuollon palvelua. Säännöllisestä kotihoidosta perittävä maksu 
määräytyy perheen bruttokuukausitulojen mukaan. 
 
Palvelun ja hoidon tarvetta arvioiva kartoituskäynti tehdään viikon sisällä asiakkaan yhteydenotosta. 
Kiireellisissä tapauksissa yhteydenotto tehdään vielä saman päivän aikana. Itse kotihoitokäynnit 
toteutetaan ympärivuorokautisesti kullekin asiakkaalle tehdyn yksilöllisen palvelu- ja 
hoitosuunnitelman mukaisesti. Apua järjestettäessä otetaan huomioon avuntarpeen kiireellisyys ja 
asiakkaan mahdollisuudet saada apua myös muualta, esim. omaisilta, muilta läheisiltä tai tuttavilta. 
Kotihoito perustuu luottamuksellisuuteen ja hyvään yhteistyöhön asiakkaan, työntekijän, omaisten ja 
muiden asiakasta auttavien henkilöiden kanssa. Yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa 
laadittu ja aika ajoin tarkistettava palvelu- ja hoitosuunnitelma auttavat palvelun tavoitteiden 
saavuttamista. 
 
 

 
Tavoite 
 
Kotihoidon sisältämien palvelujen avulla pyritään tukemaan asiakkaan selviytymistä 
kotona mahdollisimman pitkään.  
 
Toimenpide-ehdotuksia 

 

 Ryhmäasumisen tukeminen, jolloin asiakkaiden kokemaan yksinäisyyttä voisi 
olla mahdollista vähentää 

 Sopivan palvelukokonaisuuden muodostaminen kotihoidon ja 
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun kautta 

 Yhteistyön kehittäminen mielenterveys-, päihde- ja kuntoutuspalvelujen sekä 
kolmannen sektorin kanssa  
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3.7  Omaishoidon tuki 
 
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen tai sairaan 
henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi hoitajalle maksettavasta 
hoitopalkkiosta sekä omaishoidettavalle ja hoitajalle annettavista palveluista ja tuesta. Omaishoidon 
tuki on harkinnanvarainen etuus, jota voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, 
sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen 
syyn vuoksi tarvitsee hoitoa ja muuta 
huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää 
hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen 
omaisensa tai läheisensä kanssa ja muiden 
hoitoa täydentävien palvelujen avulla. 
 
Omaishoidon tuen tarkoituksena on 
mahdollistaa hoidettavan kotona asuminen sitä 
tukevine perus- ja erityispalveluineen. 
Omaishoidon tuen tavoitteena on edistää 
vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona 
asumista ja välttää joutuminen laitoshoitoon tai 
tehostettuun palveluasumiseen. 
 
Omaishoidontuki on porrastettu 
Kirkkonummella nykyisellään viiteen luokkaan 
hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella. Tuki 
myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi 
voimassaolevana. Omaishoidontuki 
tarkistetaan asiakkaan hoitoisuuden tai hoidon 
tilanteen muuttuessa. Tarkastuksen yhteydessä 
pyydetään tarvittaessa uusi lääkärintodistus. 
Hoitajana toimivalla tulee ikänsä, kuntonsa, 
elämäntilanteensa ja muiden edellytystensä 
puolesta olla mahdollisuus toteuttaa kotihoito 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
 
 

 
Tavoite 
 
Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan kotona asuminen sitä 
tukevine perus- ja erityispalveluineen. Omaishoidon tuen tavoitteena on edistää 
vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona asumista ja välttää joutuminen laitoshoitoon 
tai tehostettuun palveluasumiseen. 
 
Toimenpide-ehdotuksia 

 

 Vapaapäiväjärjestelyjen monipuolistaminen ja tarpeisiin vastaaminen 

 Omaishoitoa tukevien uudenlaisten työstekentelymallien kehittäminen 
esimerkiksi yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 

 Asiakaspalautteen keräämisen ja tiedottamisen parantaminen 
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3.8  Kehitysvammapalvelut 
 
Kehitysvammaisen asiakkaan toimintakyvyn ja perheiden tukeminen on palvelujen järjestämisen 
lähtökohta. Peruspalvelujen lisäksi kehitysvammaiselle voidaan myöntää hänen tarvitsemiaan 
palveluja kehitysvammaisten erityishuoltona. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi työ- ja päivätoiminta, 
asumispalvelut sekä kehitysvammaisten neuvolapalvelut. Lisäksi kehitysvammaisten lasten on 
mahdollista saada kuntoutuksellista päivähoitoa, joka on asiakkaalle maksutonta. 
 
Suomen hallituksen 8.11.2012 tekemän periaatepäätöksen mukaan kehitysvammaisella ihmisellä on 
oikeus asua samoin kuin muutkin kuntalaiset ja saada tarvitsemansa palvelut. Päämääränä on, että 
vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei asu laitoksessa. Laitosasumisen lakkauttaminen 
edellyttää, että laitoksista ja lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille henkilöille on tarjolla 
korvaavia yksilöllisiä palveluja. 
 
Erityishuollon palvelut hankitaan pääosin Kirkkonummella ostopalveluina. Palveluntuottajina toimivat 
mm. kuntayhtymä Eteva, Kårkulla samkommun ja Rinnekotisäätiö. Kirkkonummella sijaitsee Etevan 
asumisyksikkö Amandantiellä sekä Kårkulla Boende keskustan tuntumassa. Tämän lisäksi 
Kirkkonummen kunta järjestää myös omia palveluja Työkeskuksessa ja Papinmäen koululla. Palvelut 
pyritään järjestämään asiakkaan omalla äidinkielellä. 
 
Papinmäen koulu järjestää erityisopetusta 
mm. kehitysvammaisille lapsille. Koulun 
opetus on suunnattu oppilaille, joilla on 
sellaisia vaikeuksia oppimisessa, etteivät 
yleisopetuksen tukitoimet riittävästi auta 
oppilasta selviytymään koulunkäynnistä. 
Papinmäen koulun toiminta-ajatuksena on 
olla turvallinen, onnistumisen elämyksiä 
antava elämänkoulu, joka kasvattaa 
hyvinvoivia selviytyjiä. Koulu antaa 
yksillöllisen kehittymisen mahdollisuuden 
lapsesta yhteiskuntaan sopeutuvaksi ja 
ammatilliseen koulutukseen kelpaavaksi 
nuoreksi. Tämän lisäksi Papinmäen 
koululla järjestetään aamu- ja 
iltapäivätoimintaa. 
 
 
 

 
Tavoite 
 
Palvelut järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaisesti asiakkaan itsenäisyyttä ja 
omatoimista elämää tukien. 
 
Toimenpide-ehdotuksia 

 

 Itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille ja aikuisille uuden asumisyksikön 
perustaminen 

 Kehitysvammaohjaajan palkkaaminen itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten 
tukemiseksi, joka neuvoisi heitä arkipäivän asioissa 

 Tukihenkilötoiminnan kehittäminen 
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3.9  Työkeskus 
 
Työkeskus on osa Kirkkonummen kunnan vammaispalveluja ja sijaitsee hyvällä paikalla aivan 
keskustan ja Etevan Amandantien asumisyksikön tuntumassa osoitteessa Hietapellontie 7. Työkeskus 
järjestää aikuisille kehitysvammaisille työ-, päivä- ja senioritoimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia 
heidän toimintakykynsä ylläpidosta. Erityisinä tuettavina asioina ovat myös henkilöiden omatoimisuus, 
elämänhallinta sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. 
 
Kirkkonummen työkeskusta on laajennettu vuonna 2004 ja tällä hetkellä se tarjoaa viihtyisät tilat n. 30 
päivittäiselle asiakkaalle. Asiakkailla on mahdollisuus tehdä monipuolisia töitä ja päivätoimintaa omien 
kykyjensä ja voimavarojensa mukaan. Työkeskuksella tehdään myös erilaisia retkiä ja muita 
aktiviteetteja, kuten leikkimielisiä olympialaisia tai retkiä lähiseudun ulkoilualueille. Työkeskuksen 
toimintamuotoina ovat alihankinta, ompelu, kudonta, käsityöt, maalaus ja muut kädentaidot, puutyöt, 
senioriryhmä sekä päivätoiminta. Työtoimintaa järjestetään tarvittaessa yksilöllisesti, asiakkaan 
toiveiden ja valmiuksien mukaan. Lähtökohtana on aina asiakaslähtöisyys. 
 
Työkeskuksen ohjelmaan kuuluu myös musiikkituokioita ja keskusteluryhmiä. Tavoitteena on, että 
jokaisella kehitysvammaisella olisi monipuolinen ja vaihteleva toiminta. Työkeskukselta löytyy oma 
myymälä, josta valmistuneita tuotteita on 
mahdollista ostaa. Tämän lisäksi tuotteita on 
mahdollista ostaa myös työ- ja toimintakeskus 
Toimarista. 
 
Oman toiminnan lisäksi työkeskus tarjoaa myös 
avotyötoimintaa aikuisille kehitysvammaisille 
tavallisilla työpaikoilla ympäri Kirkkonummea. 
Avotyötoimintaa koordinoi työkeskuksen 
palveluksessa oleva työvalmentaja, joka toimii 
sekä asiakkaiden että avotyöpaikan henkilökunnan 
tukena sekä hoitaa käytännön asioita, kuten 
työsopimusten tekemisen asiakkaan ja työpaikan 
välillä. Työkeskuksen palveluihin on mahdollista 
hakeutua ottamalla yhteyttä kehitysvammahuollon 
sosiaalityöntekijään. 
 

 
Tavoite 
 
Monipuolisen työ-, päivä- ja senioritoiminnan järjestäminen kehitysvammaisille 
henkilöille heidän omatoimisuutensa ja elämänhallintansa tukemiseksi sekä 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Alihankintatyön kehittäminen. Monipuolisesta toiminnasta huolimatta 
Työkeskukselle ei tule kovinkaan paljon alihankintatöitä. 

 Ryhmäavustajien käyttäminen työkeskuksen ohjaajien tukena. 

 Asiakaspaikkojen lisääminen Työkeskuksella 

 Työparin saaminen työvalmentajalle. Tällä hetkellä avotyöhön on enemmän 
hakijoita, mitä työvalmentaja ehtii avustamaan. 

 Ryhmätoiminnan kehittäminen peruskoulun päättäneille kehitysvammaisille 
nuorille esim. luku- ja kirjoitustaidon ylläpitämiseksi. 

 Avotyössä olevien kehitysvammaisten palkkion suurentaminen 
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3.10 Terveydenhuolto 
 
Terveydenhuolto jakaantuu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Kirkkonummen 
terveyspalveluissa on saatavissa perusterveydenhuollon palvelut, kuten lääkäri-, sairaanhoitaja-, 
ensiapu-, kouluterveydenhoito-, laboratorio-, röntgen- ja suun terveydenhoitopalvelut. Näiden lisäksi 
terveyskeskuksesta on löydettävissä myös toimintakyvyn tukipalveluihin kuuluvat fysioterapia-, 
apuväline-, psykologian, toimintaterapian, puheterapian ja terveyssosiaalityön palvelut. Palveluita 
tuotetaan useassa eri pisteessä.  Terveysasemat sijaitsevat keskustassa, Veikkolassa ja Masalassa. 
 
Neuvolapalvelut palvelevat kaikkia kirkkonummelaisia lapsiperheitä. Äitiys- ja lastenneuvolan 
tavoitteena on ylläpitää sekä edistää lasta odottavien perheiden sekä alle kouluikäisten lasten ja 
heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Toisaalta tarjotaan neuvontaa ja tukea vanhemmuuteen 
ja lasten kasvatukseen ja hoitamiseen, toisaalta seurataan ja seulotaan niin somaattisia kuin 
psykososiaalisia vaikeuksia ja vaikeuksien riskitekijöitä.  
 
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkaa lastenneuvolassa aloitettua lapsen kasvun ja kehityksen 
seurantaa. Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa. 
Kouluterveydenhuollossa toimii kouluterveydenhoitajia ja lääkäreitä. Kouluterveydenhuollon 
tavoitteena on turvata jokaiselle koululaiselle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys ja sen kautta 
luoda perusta terveelliselle aikuisuudelle. Opiskeluterveydenhuollon keskeisenä tehtävänä on 
puolestaan opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukykyisyyden seuranta ja edistäminen. 
Tavoitteena on edistää ja ylläpitää sekä opiskelijassa että olosuhteissa olevia suojaavia tekijöitä ja 
toisaalta vähentää olosuhteissa olevia altistavia ja laukaisevia riskitekijöitä. 
 
Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta tarjoaa kuntalaisille omalääkärin ja sairaanhoitajan 
palveluita kolmella terveysasemalla: keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa. Terveyskeskuspalvelut 
on tarkoitettu kaikille kuntalaisille yhdenvertaisesti, hoidon tarpeen arvioon perustuen.  
 
Kirkkonummen terveyskeskuksessa on kaksi vuodeosastoa. Hoitolaitokset, esim. Volskoti ja 
Lehmuskartano sekä kotihoito tuottavat ikäihmisten palveluita. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS), jossa Kirkkonummen kunta on yhtenä jäsenenä. 
 
 

 
Tavoite 
 
Terveydenhuollon tarkoitus on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- 
ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta. Terveyskeskuspalvelut on tarkoitettu 
kaikille kuntalaisille yhdenvertaisesti, hoidon tarpeen arvioon perustuen. 
 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Yhteistyön suunnitelmallinen lisääminen vammaissosiaalityön ja 
terveyspalvelujen kanssa 
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3.11 Kuntoutus  

Kuntoutuksella pyritään ylläpitämään ja parantamaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, sekä edistämään ja tukemaan heidän itsenäistä 
suoriutumista jokapäiväisistä toiminnoista. Kunta huolehtii siitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen 
palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin väestön kuntoutuksen tarve kunnan 
alueella edellyttää. Palveluja järjestetään kunnan varaamien määrärahojen edellyttämässä ja 
mahdollistamassa laajuudessa. Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestävät perusterveydenhuolto ja 
erikoissairaanhoito osana sairaanhoitoa. 

Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat 1) neuvonta ja ohjaus, 2) potilaan työ- ja toimintakyvyn sekä 
kuntoutustarpeen arviointi, 3) kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan 
kuntoutusmahdollisuuksia, 4) toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat ja 
muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet, 5) apuvälinepalvelut sekä 6)  kuntoutus- ja 
sopeutumisvalmennus laitoksessa tai avohoidossa. Alle 65-vuotiaat vaikeavammaiset, joille on 
myönnetty Kelan korotettua hoitotukea tai vammaistukea, kuuluvat Kelan kuntoutettaviin ja siten Kelan 
korvausten piiriin. Sama koskee lapsia, joille on myönnetty lasten korotettua hoitotukea. Yli 65-
vuotiaiden pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaa puolestaan 
kunta. Se toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäkuntoutuksena, avohoidossa tai laitoksessa. 
 
Kuntoutuksen suunnittelulla ja kuntoutussuunnitelmalla on keskeinen merkitys potilaan 
kuntoutusprosessissa. Lääkinnällinen kuntoutus tulee suunnitella siten, että se muodostaa potilaan 
hoidon ja mahdollisen muun kuntoutuksen kanssa kokonaisuuden. Kunnan tehtävä on laatia potilaalle 
hänen kanssaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelman laatimisesta vastaa 
lääkäri. Kuntoutussuunnitelmassa määritellään potilaan kuntoutuksen tarve ja tavoitteet, 
kuntoutumisen toteutumiseen tähtäävät keinot sekä suositeltavat järjestäjätahot. Suunnitelma tulee 
yhteen sovittaa potilaan muihin hoito- ja palvelusuunnitelmiin. 
 
Kirkkonummen perusturvassa pääosa kuntoutussuunnitelmista tehdään aikuisten 
kuntoutustyöryhmässä, jossa potilaan työ- ja toimintakykyä ovat arvioimassa omalääkäri ja lähitiimi 
(mm. terveyssosiaalityöntekijä, fysio-, puhe- ja toimintaterapeutti).  Kuntoutussuunnitelman 
päätavoitteena on potilaan työelämään paluun ja arjessa selviytymisen tukeminen. Suunnitelman 
tekeminen ei keskity pelkästään fyysisen toimintakyvyn arviointiin, vaan toimintakykyä arvioitaessa 
otetaan huomioon myös sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky. Kuntoutussuunnitelma tehdään 
yhteistyössä kuntoutujan ja läheisten kanssa. Kuntoutuksessa keskeisessä osassa onkin yhteistyö 
kuntoutujan, läheisten ja työryhmän välillä. Kunnassa on myös neuvolaikäisten että kouluikäisten 
lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmät, jotka kokoontuvat säännöllisesti tavoitteenaan lasten 
kuntoutusasioiden parantaminen. Lisäksi kunnassa on toiminnassa myös lakisääteinen kuntoutuksen 
asiakasyhteistyöryhmä, joka käsittelee sekä yleisiä kuntoutusasioita että asiakastapauksia. Lisää 
tietoa kuntoutuksesta on löydettävissä kunnan kotisivuilta. 
 

Tavoite 
 
Kuntoutuksella pyritään ylläpitämään ja parantamaan vammaisten ja 
pitkäaikaissairaiden henkilöiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, sekä 
edistämään ja tukemaan heidän itsenäistä suoriutumista jokapäiväisistä toiminnoista. 
Kuntoutuspalveluista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä on kerrottu tarkemmin 
kuntoutuspalvelujen strategiassa 2013-2025. 
 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Selkeät ja helposti saatavilla olevat palveluprosessikuvaukset nopeuttavat 
palveluiden löytämisen 
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3.12 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
 
Päihdehuolto on osa Kirkkonummen kunnan Toimintakyvyn tukipalveluita. Päihdehuolto koostuu A-
klinikasta ja Nissnikun kuntoutuskeskuksesta. A-klinikka sijaitsee hyvällä paikalla Kirkkonummen 
keskustassa osoitteessa Kirkkotallintie 1 B 2krs, 02400 Kirkkonummi. Nissnikun kuntoutuskeskus 
sijaitsee Masalassa osoitteessa Hvittorpintie 6, 02430 Masala. Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä 
ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä 
edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. 
Erityistapauksissa, kuten liikuntavammaisen asiakkaan tapauksessa, voidaan hoito- ja 
kuntoutussuunnitelman tekeminen suorittaa tarpeen mukaan myös asiakkaan omassa kodissa. 
 
Kirkkonummen A-klinikka on 
keskittynyt polikliiniseen 
päihdetyöhön sekä riippuvuuksien 
hoitoon. Toiminta on tarkoitettu 
päihteiden ongelmakäyttäjille 
(alkoholi, lääkkeet huumausaineet ja 
tupakka) ja erilaisista toiminnallisista 
riippuvuuksista kärsiville sekä 
päihderiippuvaisten läheisille ja 
omaisille. Polikliininen päihdetyö A-
klinikalla koostuu pääosin 
yksilötapaamisista sekä pari-, perhe- 
ja verkostotapaamisista. Työntekijät 
pitävät myös erilaisia 
keskusteluryhmiä. A-klinikan arvion 
kautta on mahdollista päästä myös 
ostopalveluna ostettavien palveluiden 
piiriin.  
 
Nissnikun kuntoutuskeskus on kunnan ylläpitämä 11-paikkainen päihdehuollon yksikkö täysi-ikäisille 
päihderiippuvaisille. Kuntoutuskeskuksessa toimii katkaisu- ja vieroitushoito sekä laitoskuntoutus. 
Katkaisu- ja vieroitushoitoon hakeudutaan A-klinikan tai työterveyshuollon kautta. Kuntoutuksen tarve 
määritellään ja arvioidaan katkaisu- ja vieroitushoidon aikana. Nissnikun kuntoutuskeskuksen tilat 
soveltuvat huonosti liikuntarajoitteisille.  
 

Mielenterveyspalveluissa ensisijaisena 
hoitotasona ovat sosiaali- ja 
terveyspalvelujen peruspalvelut ja sen 
jälkeen tarvittaessa ensisijaisesti 
erikoispalvelujen avohoito. Kirkkonummen 
kunnan mielenterveyspalvelut pitävät 
sisällään sekä ennaltaehkäiseviä että jo 
toimintakyvyiltään rajoittuneille henkilöille ja 
heidän omaisilleen tarkoitettuja 
toimintakykyä tukevia palveluja. 
Ennaltaehkäisevässä työssä pyritään 
tukemaan kyseistä henkilöä ja hänen 
omaisiaan, siten että heidän itsenäinen 
toimintakykynsä säilyisi mahdollisimman 
hyvänä. Esimerkiksi perheneuvolan 
tarjoamien palvelujen avulla asiakasta 
pyritään tukemaan siten, että tilanteet eivät 
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kriisiytyisi. Palvelutarve voi tulla kyseeseen vaikkapa silloin, kun vanhempana toimiva henkilö on 
jaksamisensa äärirajoilla hoitaessaan lasta kotona. Vammaisten lasten vanhemmat tarvitsevat usein 
vanhemmuutensa tueksi vahvan yhteiskunnan tarjoaman tukiverkon helpottamaan arjen sujumista.  
 
Myös jo kriisiytyneessä tilanteessa mielenterveyspalvelut ovat keskeisessä osassa, kun tuetaan sekä 
asiakasta itseään että mahdollisesti myös hänen omaisiaan tilanteessa, jossa on tapahtunut 
elämäntilanteen muutos vammautumisen takia. Keskeisimpiä Kirkkonummen kunnan tarjoamia 
mielenterveyspalveluja ovat mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu Päiväkeskus Ankkuri, perheneuvola, 
Nuorten hyvinvointiasema, aikuisten mielenterveyspalvelut sekä mahdolliset asumisen tukijärjestelyt. 
Erityisen tärkeää näissä tilanteissä on asiakkaan tilanteeseen parhaiten soveltuvan ja ennen kaikkea 
oikea-aikaisen avun järjestäminen. 
 
Sekä päihde- että mielenterveyspalveluja annettaessa asiakasta neuvotaan ja autetaan ratkaisemaan 
myös toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyviä ongelmia. Oikean palvelukokonaisuuden löytäminen 
ja toteuttaminen edellyttää eri viranomaisten ja yhteisöjen tiivistä yhteistyötä. 
 
 

 
Tavoite 
 
Ennaltaehkäisevä ja asiakkaan omatoimista selviytymistä tukeva toiminta sekä 
yksilöllisen ja oikea-aikaisen palvelukokonaisuuden löytäminen. Em. palveluista sekä 
toimenpiteistä on kerrottu tarkemmin mielenterveys- ja päihdepalvelujen strategiassa 
2013-2025. 
 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Asiakkaan aseman vahvistaminen - mm. yhdenvertaisuus huomioiden, matalan 
kynnyksen palvelut sekä kokemusasiantuntijoiden kuuleminen 

 Palvelujen tuottaminen toimivana kokonaisuutena – palveluiden vieminen 
asiakkaiden kotiin silloin kun tarve tai asiakkaan toimintakyky sen edellyttää  

 Edistävä ja ehkäisevä työ – tukea peruspalveluiden osaamista ongelmien 
tunnistamisessa ja puheeksiottamisessa 

 Riittävä resurssointi ennen kaikkea ennaltaehkäisevään avohuollon työhön, 
jolloin voidaan tukea asiakasta riittävän ajoissa ja vähentää tätä kautta myös 
raskaampien palvelujen tarvetta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

4. Liikenne ja rakennettu ympäristö 

4.1 Kaavoitus, kiinteistöt ja asuminen 
 
Kaavoitusvaiheessa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan eri kaavavaihtoehtojen vaikutukset 
esim. liikuntavammaisten liikkumiselle tarvittavilla tilavarauksilla ja saavutetaanko riittävän pienet 
pituuskaltevuudet ym. asiat. Joissakin kaavavalmisteluissa on tehty erillisiä esteettömyysselvityksiä. 
 
Uudisrakentamisessa tulee entistä enemmän painottaa elinkaariasumista. Tämä on huomioitava 
julkisten rakennusten lisäksi myös omakoti-, rivi- ja kerrostalorakentamisessa sekä suunnittelussa. 
Elinkaariasuminen palvelee laajasti kuntalaisia eri ikäkausina. Yksilölliset asunnonmuutostyöt 
vammautumisen tai ikääntymisen johdosta on jälkikäteen huomattavasti vaikeampi toteuttaa. 
Muutostöiden toteuttaminen ei välttämättä aina onnistu lainkaan ja saattaa aiheuttaa huomattaviakin 
kustannuksia kunnan vammaispalvelussa. 
 
Suunnitteluvaiheessa vaikeavammaisten liikkumisen erityistarpeet tulee huomioida (MRL) 
taloudellisemman ja toimivamman elinympäristön varmistamiseksi. Vaihtoehtona on siis esteettömän 
elinympäristön suunnittelu, joka palvelee väestöä laajasti ja säästää kunnan kustannuksia 
ennaltaehkäisevästi.   
 
Paloeristetyt ovet sekä niihin liittyvät terävät ja korkeat kynnykset ovat liikuntaesteiselle hankalat ja 
vaikeuttavat kulkemista ne tulee suunnitella helppokulkuisiksi ja turvallisiksi niin, että myös rollaattorin 
ja pyörätuolin käyttäjät pääsevät kulkemaan ovista. Ulko-ovien sähkökäyttöiset oven-avaajat ovat 
tarpeellisia liikuntaesteisille, mutta ne helpottavat myös ostoskassien ja lastenvaunujen kanssa 
kulkemista. 
 
Inva-mopoille tarvitaan riittävät säilytystilat ja sähköpistokkeet. Sähkökäyttöiset polkupyörät yleistyvät 
ja ne tarvitsevat latauspaikan. Liikkumisen apuvälineet yleistyvät väestön ikääntyessä ja apuvälineille 
tarvitaan varastotiloja. 
 
Hissien ja portaiden suunnittelussa on huomioitava, ettei pyörätuolilla liikkuva henkilö pääse 
putoamaan portaikkoon siirtyessään (peruuttaessaan pyörätuolilla) pois hissistä. 
 

 
Tavoite 
 
Asioimisen ja asumisen mahdollistaminen esteellisille ihmisille riittävän laajasti, niin 
että mahdollisimman normaali eläminen on mahdollista ilman ulkopuolista tukea. 
 
Toteuttaa kaikki kaavoituksen prosessit ja asuinrakennusten rakennussuunnittelu 
riittävän laajoilla tiedoilla sekä myöskin vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kesken, niin 
että mahdolliset ongelmat tulisi huomioitua riittävän aikaisessa vaiheessa. 
 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Katusuunnitelmat ja yleisten rakennusten rakennusluvat tulisi lähettää 
kommentoitavaksi vammaisneuvostolle sellaisessa vaiheessa, jolloin on 
mahdollista päästä vaikuttamaan esim. julkisten tilojen hissien / rappujen 
sijoittamiseen. 

 Rakennusten peruskorjauksessa tulee huomioida esteettömyys (hissien 
rakentaminen, kulkuväylien leveys) 

 Myös uusien rakennusten toteutuksessa esteettömyys tulee huomioida, jotta 
asuminen ja asiointi myös näissä olisi mahdollista. 

 Tarpeelliset esteettömyysselvitykset tulee tehdä, ja myöskin noudattaa niitä. 
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4.2 Rakennettu ympäristö 
 
Kevytliikenneväylien toteutuksessa tulee huomioida katureunakivien korkeudet ja kulkuväylien 
kaltevuudet sekä liikuntaesteisten liikkumisen että näkövammaisten näkökulmasta. Näkövammaisten 
pitää pystyä tunnistamaan esim. kepin avulla kulkuväylien reunat. Liikuntaesteiselle henkilölle 
ongelmaksi muodostuvat helposti liian korkeat tasoerot. Kulkuväylältä edellytetään, että se on 
mitoitettu myös liikunta- / ja toimintarajoitteisille pintamateriaalin ollessa riittävän kova, tasainen ja 
märkänäkin luistamaton. Luiskien kaltevuudet tulee olla < 5 astetta ja kynnysten < 2 cm. Portaiden 
sekä luiskien havaitsemista helpottavat erilaiset pintamateriaalit ja värikontrastit.  Tummuuserojen 
avulla saadaan myös rakennusosat, rakenteet ja yksityiskohdat erottumaan toisistaan ja taustastaan. 

 
Liikkumisen helpottamiseksi liikennevaloissa käytetään piipittävää tai nakuttavaa äänimerkkiä, joka 
kertoo milloin valo on punainen tai vihreä. Vilkkaisiin ja vaikeasti tavoitettaviin paikkoihin kuten 
asemien laitureilla tulisi olla toimivat hissit. Valaistuksen suunnittelussa kiinnitetään huomiota mm. 
tilanväritykseen, valoisuuteen, valoisuuseroihin ja heijastumiseen. Levähdyspaikkoja, kuten penkkejä 
tarvitaan riittävän tiheästi, mikä mahdollistaa kulkemisen lähiympäristössä myös kunnon heiketessä. 
 
Rakennuksen autopaikoista osa tulee soveltua myös pyörätuolin käyttäjälle. Nämä paikat tulee 
sijoittaa rakennukseen pääsyn kannalta sisäänkäyntiin nähden tarkoituksenmukaisesti ja ne tulee 
merkitä liikuntaesteisen tunnuksella. Näiltä autopaikoilta on oltava pyörätuolin ja pyörällisen 
kävelytelineen käyttäjälle soveltuva kulkuväylä. Liikkumisesteisen käyttöön soveltuva autopaikka on 
leveydeltään vähintään 3600 mm ja pituudeltaan vähintään 5000 mm. 

 
Tilapäispysäköintipaikat asuntojen läheisyydessä helpottavat myös palvelukäyttäjän luona käyvää 
kotipalveluhenkilökuntaa. Jalkakäytäville ja kulkuväylille asennetut esteet aiheuttavat vaaratilanteita ja 
aiheuttavat häiriötä liikkumiselle. Näitä esteitä ovat yleensä polkupyörätelineet ja vielä yleisemmin 
mainoskyltit, joita asetellaan varsin huolettomasti, ehkä ei tiedosteta ongelmaa näkövammaisten 
näkökulmasta. Liukkauden estoon on syytä panostaa kaatumisten ehkäisemiseksi. Myös portaita 
suunnitellessa on portaiden korkeuteen syytä kiinnittää huomiota ja miettiä missä kohden olisi hyvä 
olla kaiteita, joista voi kävellessä ottaa tukea. 
 

 
Tavoite 
Jokapäiväisen liikkumis- ja elinympäristön mahdollistaminen esteellisille henkilöille niin 
että yhteydet ovat helppoja käyttää, ne ovat helposti saavutettavissa ja 
tarkoituksenmukaisissa paikoissa. 
 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Riittävä valaistus auttaa havaitsemaan esteet, kuopat ym. kävelyreiteillä ja 
suojateillä. 

 Inva (liikkumisesteisten) –parkkipaikkojen sijainti ja määrä tulee arvioida 
huolellisesti rakennettaessa niin yleisiä kuin yksityisiäkin alueita. 

 Nykyisellään pyritään lisäämään valkoisten huomioraitojen käyttöä myös 
suojateiden edessä. 

 Vaarallisten näkö- / kulkuesteiden (liikennemerkit ym.) poistaminen tai 
siirtäminen, jos havaitaan. 

 Suojatiemerkintöjen kunnossapito on joissain paikoin haastavaa niiden nopean 
kulumisen vuoksi. 

 Kulkuväylien tasaisuudesta huolehtiminen, niin että kuopat, töyssyt, halkeamat 
ja lätäköt korjataan mahdollisimman pikaisesti. 

 Puhuvat hissit näkövammaisten huomioimiseksi 

 Liukkauden estoon panostaminen kaatumisten ehkäisemiseksi 
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4.3 Joukkoliikenne 
 

Kirkkonummen uuden matkakeskuksen rakentamisessa on pyritty huomioimaan vammaisten 
edellyttämät erityistoimenpiteet muun muassa merkitsemällä laiturin reunat valkealla värityksellä, joka 
auttaa näkövammaisia huomaamaan kiveyksen reunan. Valotaulu aikataulunäytöt auttavat näkemään 
aikataulut myös pimeällä. 
 
Linja-autoliikenne Kirkkonummella ei ole esteetöntä. Linja-autot eivät ole matalalattia ajoneuvoja 
liikenneverkon haastavuuden ja matkustusmukavuuden vuoksi. Kaukoliikenteen linja-autot ovat 
”turistibussi” tyyppisiä ja ovat lähes poikkeuksetta esteellisiä. Linja-autoliikenne kulkee 
Kirkkonummella suhteellisen harvoin, joten käytännön liikkuvuus on siten rajoitettua. Vuoden 2014 
syysliikenteen alkaessa Kirkkonummella on tarkoitus siirtyä HSL:n järjestämään joukkoliikenteeseen. 
HSL:llä on oma järjestelmä kalustovaatimusten ja palvelutasojen määritykseen. 
 
Junaliikenne hoidetaan Rantaradalla toistaiseksi vanhemmalla kalustolla joka ei ole esteetön 
liikkumismuoto. Tolsan ja Jorvaksen asemien parantamisen yhteydessä Kirkkonummen juna-asemista 
tulee esteettömiä ja mahdollistavat uudempien matalalattiaisten junien käytön. Kaukoliikenteen 
uudemmat Intercity-junat ovat esteettömiä, jotka pysähtyvät myös Kirkkonummella. 
Kirkkonummella kiertää palvelukyyti, joka on n. 17-paikkainen pienlinja-auto ja esteetön 
liikkumismuoto. Vuoroväli ei tosin ole kovin tiheä. 

 
 

 

 
Tavoite 
 
Julkisen liikenteen tulisi palvella asiakkaita tasapuolisesti ja huomioida eri 
käyttäjäryhmien erityistarpeet mahdollisimman laajasti. 
 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Palvelutarpeen viestintä HSL:lle ja liikenteenharjoittajille, esteettömän kaluston 
tarve 

 Kuskien kouluttaminen vammaisten avuntarpeen huomioimiseksi 

 Palvelukyydin reittien ja vuorovälien tarkistaminen 
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5. Varhaiskasvatus ja opetus 
 

5.1  Suomenkielinen varhaiskasvatus 
 
Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa lapsen tarvitsema tuki toteutetaan inkluusioperiaatteen mukaan 
päivähoidon arjessa siten, että lapsi toimii ryhmän jäsenenä muiden lasten kanssa.  
 
Lapsen tuen tarvetta arvioitaessa on olennaista tunnistaa ja määritellä, millaiset ovat lapsen yksilölliset 
toimintamahdollisuudet eri ympäristöissä ja erilaisissa kasvatuksellisissa tilanteissa ja millaiset ovat 
niihin liittyvät tuen ja ohjauksen tarpeet. Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat lapsen 
vanhempien ja päivähoidon kasvatushenkilöstön havainnot tai lapsen aiemmin todettu tuen tarve.  
 
On tärkeää, että tukea tarvitseva lapsi pääsee tarvitsemansa tuen piiriin mahdollisimman varhain. 
Yhteistyö vanhempien kanssa aloitetaan kasvatuskumppanuuden toimintaperiaatteiden mukaisesti 
ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon. Erityislastentarhanopettaja tutustuu lapseen ennen hoitopaikan 
osoittamista. Tapaamisen perusteella lapsen kokonaistilanne ja tuen tarve huomioon ottaen 
järjestetään lapselle paras mahdollinen hoitopaikka. 
 
Erityislastentarhanopettaja on mukana lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen 
esiopetussuunnitelman laatimisessa ja tuen suunnittelussa. Suunnittelun pohjana on kokonaiskuva 
lapsesta: miten hän toimii arjessa, mitkä ovat hänen vahvuutensa ja mistä hän on kiinnostunut. 
Tavoitteena on ennaltaehkäistä mahdollisimman varhaisen ja oikea-aikaisen tuen avulla tuen tarpeen 
kasautumista ja tuen saannin pitkittymistä. Tarvittaessa arvioinnin tueksi hankitaan lapsen tuen 
kannalta tarkoituksenmukainen asiantuntijalausunto tai konsultoidaan vanhempien kanssa yhdessä 
sovitulla tavalla varhaiskasvatuksen tai muiden tahojen asiantuntijoita. Tukitoimet aloitetaan heti, kun 
tuen tarve on havaittu. 
 
Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 
aloitetaan heti, kun vanhemmat tai kasvattajat huomaavat tuen tarpeen. Lapsi voi tarvita tukea 
esimerkiksi: 
 

 fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen kehitykseensä  

 kielellisen tai viivästyneen puheen kehityksen tueksi 

 sosiaalisten- ja tunnetaitojen kehittymisen tueksi 

 oppimisvalmiuksien tukemiseen 

 vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi 
 
 
Esiopetuksessa (Esiopetussuunnitelma 2011) on siirrytty tuen kolmiportaisuuteen. Myös kunnan 
varhaiskasvatussuunnitelma (2011) on rakennettu esiopetuksen kolmiportaisuuden periaatteiden 
mukaiseksi. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat rinnastettavissa esiopetuksen perusteiden 
mukaiseen tuen määrittelyyn. 
 
Tuen kolmiportaisuudesta ja ohjeistuksesta on sovittu yhdessä terveyspalvelujen kanssa 
Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun 
terveydenhuollon toimintaohjelmassa vuosille 2012 – 2017. Lasten ja nuorten terveydenhuollosta on 
luettavissa tarkempaa tietoa myös kyseisestä asiakirjasta. 
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   Tuen kolmiportaisuus 
 
Yleisellä tuella tarkoitetaan sitä, että jokaisella lapsella on oikeus saada ohjausta ja tukea kasvuun, 
kehitykseen ja oppimiseen jokaisena päivänä. 
 
Mikäli yleinen tuki ei riitä annetaan tehostettua tukea. Tuen tarve voi ilmetä yhdellä tai useammalla 
kehityksen osa-alueella. Tuki on suunnitelmallista, kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä. 
 
Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteiden 
saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Yleensä tässä vaiheessa lapsen ja perheen 
kanssa toimii moniammatillisten työntekijöiden ja palveluiden verkosto, joka osallistuu tiiviisti lapsen 
tarvitseman tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen päivähoidon arjessa. 
 
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimii laaja-alaisia erityislastentarhanopettajia (leltot), 
jotka toimivat yhteistyössä perheen ja lapsiryhmien henkilökunnan kanssa. Tarvittaessa 
lapsiryhmässä voi toimia myös ryhmäavustaja, joka tukee lapsen / lasten mahdollisuuksia osallistua 
ryhmän toimintaan. 
 
Lisäksi kunnassa on viisi tuettua ryhmää, joissa lapsiryhmän koko on pienempi yleisen tuen ryhmiin 
verrattuna. 
 
Varhaiskasvatuksessa on mahdollista saada myös puheterapeutin palveluja. Puheterapeutti arvioi 
lapsen puheterapian tarpeen, ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin sekä suunnittelee ja toteuttaa 
kuntoutusta. Puheterapia on kokonaisvaltaista kuntoutusta, jossa otetaan huomioon lapsen 
sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen kehitysvaihe. Tämän vuoksi yhteistyö sekä vanhempien että 

YLEINEN TUKI  
(oppimissuunnitelma ) 

 Opetuksen tietoinen kehittäminen jossakin 

kohdassa. 

 ERITYINEN TUKI  
HOJKS 

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen 

Tehdään jotakin 
toisin 

Tehdään toisin 
säännöllisesti ja / tai  
monin eri tavoin  

Tehdään intensiivisesti toisin 

Pedagoginen arvio 

 Pedagoginen selvitys  

Moniammatillinen 
pedagoginen keskustelu ja 
havainnointi 

Erityisen tuen päätös 

Lastentarhanopettajan ja 
oppilashuollon 
pedagoginen keskustelu 
ja havainnointi, laaja-
alaisen 
erityislastentarhan-
opettajan tuki 
 

TEHOSTETTU TUKI 
oppimissuunnitelma 

Opetuksen tietoinen kehittäminen laajasti:  
joustavat järjestelyt, oppimisympäristön 

muuntelu, eriyttäminen, oppilashuollon tuki 
  

Tuen kolmiportaisuus sisältää yleisen, tehostetun ja erityistuen 

Pedagoginen 
keskustelu 
vanhempien, lapsen ja 
lastentarhanopettajan 
kesken, havainnointi  
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päivähoidon henkilökunnan ja erityislastentarhanopettajan kanssa on ensiarvoisen tärkeä osa 
puheterapeuttista kuntoutusta. 
 
Perusturvapalveluissa työskentelee myös toimintaterapeutti, jonka vastuulla on koko kunnan lasten ja 
nuorten toimintaterapiapalvelujen toteuttaminen ja järjestäminen. Työnkuvaan kuuluu mm. tiivis 
yhteistyö lapsen perheen ja päiväkodin- ja koulun kanssa. 
 
Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista 
huolehtiminen, johon kaikilla esiopetuksessa olevilla lapsilla on oikeus jokaisena esiopetuksen 
päivänä.  Oppilashuollon tuella edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen 
toimintakulttuuria ja varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus. 
Tavoitteena on, että lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan ja niihin 
puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oppilashuolto perustuu luottamukselliseen 
yhteistyöhön kotien, henkilöstön ja kaikkien lasta hoitavien tahojen kanssa. Tärkeää on myös luoda 
toimivat yhteistyörakenteet varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen välille. 
Oppilashuoltotyö jakautuu kunnassa kuntatason- ja aluetason moniammatilliseen 
oppilashuoltoryhmään sekä työyhteisötason- ja yksilötason oppilashuoltoon. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tavoite 
 
Toimivat rakenteet ja prosessinkuvaukset yli hallintokuntien tehtävälle 
yhteistyölle niissä yhtymäkohdissa, joissa prosesseissa on mukana eri 
hallintokuntia. Yhteistyön tulee olla läpinäkyvää niin asiakkaille kuin 
työntekijöille. 
 
Toimenpide-ehdotuksia  
 

 Kuntatason oppilashuoltoryhmä vastaa prosessikuvausten tekemisestä 
yli hallintokuntien tehtävälle yhteistyölle. 

. 
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5.2  Oppiminen ja koulunkäynnin tuki suomenkielisessä perusopetuksessa 
 
 
Perusopetuslaki ja Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet muuttuivat osittain v. 2010-
2011. Uudistettu perusopetuslaki astui voimaan 1.1.2011 ja kunnissa sitä piti alkaa soveltaa alkaen 
1.8.2011. Valtakunnan ja Kirkkonummen kunnan  perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja 
täydennykset on otettu käyttöön 1.8.2011. Muutokset koskevat erityisesti opetuksen ja koulunkäynnin 
tukea ja muutosten tavoitteena on ollut vahvistaa jokaisen esi- ja perusopetuksessa olevan oppilaan 
oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti opetuksen yhteydessä. Uudistuksessa 
painotetaan myös moniammatillisuutta ja yhteistyötä kotien kanssa. Uutena asiana on kunnille ja 
kouluille tuotu velvoite järjestää tukea kolmiportaisesti: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaikilla perusopetuksen oppilailla on oikeus saada kolmiportaisen tuen muotoja riittävän varhain, 
joustavasti ja omien tarpeidensa mukaan. Tukimuodot määräytyvät oppilaan tarvitseman tuen määrän 
ja laadun mukaisesti. Mm. vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, opetuksen eriyttäminen, 
samanaikaisopetus ja opetusryhmien joustava muuntelu ovat tukimuotoja, jotka ovat kaikkien 
opettajien käytössä. Kaikissa perusopetuksen kouluissa on mahdollista käyttää tukimuotoina myös 
tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, oppilashuollollisia tukitoimia ja 
koulunkäyntiavustajapalveluja.  
 
Kun edellä mainitut tukitoimet eivät riitä, on oppilaan mahdollista saada erityisopetuksen pienryhmän 
tukea. Jotta mahdollisimman moni perusopetuksen oppilas saisi tuen oppimiselleen ja 

YLEINEN TUKI  
(oppimissuunnitelma ) 

 Opetuksen tietoinen kehittäminen jossakin 

kohdassa. 

 ERITYINEN TUKI  
HOJKS 

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen 

Tehdään jotakin toisin 

Tehdään toisin 
säännöllisesti ja / tai  
monin eri tavoin  

Tehdään intensiivisesti toisin 

Pedagoginen arvio 

 Pedagoginen selvitys  

Moniammatillinen 
pedagoginen keskustelu ja 
havainnointi, testit 

Erityisen tuen päätös 

Opettajien ja oppilas-
huollon pedagoginen 
keskustelu ja havainnointi, 
oppiaineiden kokeet, 
erityisopettajan testit 
 

Pedagoginen 
keskustelu oppilaan 
ja opettajien kesken, 
havainnointi, 
oppiaineiden kokeet, 
seulat  

TEHOSTETTU TUKI 
oppimissuunnitelma 

Opetuksen tietoinen kehittäminen laajasti:  
joustavat järjestelyt, oppimisympäristön 

muuntelu, eriyttäminen, oppilashuollon tuki 
  

Tuen kolmiportaisuus sisältää yleisen, tehostetun ja erityistuen 

Oppilashuolto: yhteistyö, suunnittelu, organisaatio, seuranta 
Opettaja: pedagoginen toiminta 
Rehtori: pedagoginen vastuu ja johtajuus 

Oppilas ja vanhemmat: yhteistyö kaikessa toiminnassa 
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koulunkäynnilleen mahdollisimman lähellä kotia, on kunnassa keskitettynä järjestettyä 
erityisluokkamallia osittain hajautettu ja pienryhmiä on sijoitettu kunnan eri alueille. Opiskelu voi olla 
osittain tai kokonaan pienryhmässä tapahtuvaa ja pienryhmäopiskelu voi kestää tietyn periodin tai se 
voi olla pysyväisluonteisempaa.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnassa järjestetään edelleen keskitetysti niiden oppilaiden opetus, jotka tarvitsevat erittäin vahvaa 
tukea ja joilla on: sosiaalisen sopeutumisen ja/tai tunne-elämän vaikeuksia, psykiatrinen hoitosuhde, 
laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia / lievä kehitysviivästymä, lievä tai keskivaikea kehitysvamma, laaja-
alaisia oppimisen vaikeuksia/kehitysvamma ja/tai autismi. 
 
Sopeutumisen ja/tai tunne-elämän vaikeuksia kuntouttavaa opetusta annetaan Kirkonkylän koulussa 
(1 - 6 luokat) ja Kirkkoharjun koulussa (7 - 9 luokat).   Opetusta alakouluikäisille oppilaille, joilla on 
psykiatrinen hoitosuhde, annetaan Kirkonkylän koulussa.  Papinmäen koulussa (erityiskoulu) on 
erityisopetuksen opetusryhmiä, joissa annetaan laaja-alaisia oppimisvaikeuksia kuntouttavaa 
opetusta, lievästi ja/tai keskivaikeasti kehitysvammaisten opetusta sekä autististen oppilaiden 
opetusta.   Opetuksen tavoitteet ja sisällöt on yksilöllistetty oppilaan kykyjä ja tarpeita vastaavaksi. 
 
Kirkkonummella ei ole erityisluokkamuotoista opetusta monivammaiselle ja vaikeasti 
kehitysvammaiselle oppilaalle. Kyseiset oppilaat tarvitsevat erityisluokkaopetusta, jota annetaan juuri 
tähän toimintaan suunnitellussa oppimisympäristössä, tarvittavin apuvälinein ja –keinoin tuettuna sekä 
ammattitaitoisen opetushenkilöstön antamana. Em. oppilaiden opetus järjestetään lähikaupunkien tai 
valtion erityisluokissa tai –kouluissa. Kunnan koulutoimi järjestää ostopalveluna opetuksen, oppilaan 
kuljetuksen ja tarvittaessa koulunkäyntiavustajan. Kirkkonummi ostaa opetuspalveluja esim. Vihdin 
kunnasta, Rinnekodin koulusta ja Ruskeasuon koulusta. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

Lakisääteiset prosessit:  
Pedagoginen 

arvio 
Erityisen tuen 

päätös ja HOJKS 
Pedagoginen 

selvitys 
Oppimis- 

suunnitelma 

Yleinen tuki 
 

- Yhteistyö huoltajan kanssa 

- Opetuksen eriyttäminen 

- Samanaikaisopetus 

- Opetusryhmien joustava 

muuntelu 

- Oppilaanohjaus 

- Koulun kerhotoiminta 

- Aamu- ja iltapäivätoiminta 

- Tukiopetus 

- Osa-aikainen erityisopetus 

- Koulunkäyntiavustajapalvelut 

- Oppilashuollon tuki 

 

 

 

 

 

Oppimissuunnitelma 

mahdollinen 

Tehostettu tuki 
 

- Kun yleinen tuki ei riitä 

- Tuki säännöllistä tai 

samanaikaisesti eri tukimuotoja 

- Kokonaisvaltaista, 

pitkäjänteistä 

- Oppimisen ja koulunkäynnin 

seuraaminen ja arviointi 

säännöllisesti 

- Kaikki em. tukimuodot 

mahdollisia (erityisesti 

painottuu joustava 

opetusryhmien käyttö, kodin 

kanssa tehtävä yhteistyö, osa-

aikainen erityisopetus, 

oppilashuollon tuki 

 

 

Oppimissuunnitelma 

pakollinen 

 

Erityinen tuki 
 

- Muut tukitoimet eivät riitä 

- Kaikki em. tukimuodot 

mahdollisia, painottuu 

oppilashuollon tuki, 

avustajapalvelut 

- Mahdollisia vain tässä: 

erityisen tuen päätöksellä 

annettava erityisopetus, 

oppiaineen oppimäärän 

yksilöllistäminen 

- Opetus ja muut tukitoimet 

joko muun opetuksen 

yhteydessä tai erityisluokalla 

 

 

 

 

Erityisen tuen päätös ja 

HOJKS pakollinen 
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Tavoite 
 
Jokainen perusopetuksen oppilas saa tarvitsemansa tuen oppimiseen ja 
koulunkäyntiin oikea-aikaisesti ja oikean laajuisena. Perusopetuksen oppilailla on 
tasavertaiset mahdollisuudet opiskella ja saada tukea opintoihinsa mahdollisimman 
lähellä kotia, mahdollisimman moni oppilas voi käydä lähikoulua.  
   
 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Resurssointi välineisiin ja materiaaleihin.  

 Perusopetuksen opetusryhmien maksimikoon pienentäminen kuntatasolla 
nykyisestä ( 1.-2. lk 25 opp., 3.-9. lk 32 opp.) niin, että noudatetaan 
perusopetuksen laatukriteereiden mukaista   ryhmäkokoa kaikilla luokka-
asteilla eli 20 – 25 oppilasta / perusopetusryhmä. 

 Koulunkäyntiavustajaresurssin lisääminen suhteessa oppilasmäärän kasvuun. 

 Erityisluokanopettajaksi pätevöittävän koulutuksen tukeminen ja järjestäminen 
yhteistyössä  muiden pääkaupunkiseudun kuntien ja yliopiston kanssa. 

 Koulurakentamisessa huomioidaan, että  koulun tilaratkaisut mahdollistavat 
lähikoululla toteutettavat joustavat opetusjärjestelyt ja erilaisille oppilaille 
annettavan tuen eri muodot.   

 Monivammaisten ja vaikeasti kehitysvammaisten opetuksen järjestäminen 
omassa kunnassa. 
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5.3 Svensk dagvård och förskoleundervisning 

 
Alla barn har subjektiv rätt till dagvård och förskoleundervisning. Varje barn har också enligt sina 
förutsättningar och behov rätt att få handledning och stöd för sitt växande och lärande i ett tidigt 
skede. I Kyrkslätts kommun är specialdagvården en del av svensk dagvård. Principerna för ordnandet 
av stöd och stödåtgärderna inom småbarnsfostran bygger på inklusionsprincipen, vilken innebär att 
stödet ges i gruppen på det daghem eller hos den familjedagvårdare där barnet går. Målet är att alla 
barn får en dagvårdsplats nära hemmet. Vid behov ordnas dagvård även individuellt enligt barnets 
behov. 
 
Barn kan under olika långa tidsperioder behöva stöd på något av sina utvecklingsområden. 
Stödbehovet kan också uppstå i situationer där barnets uppväxtförhållanden äventyras eller inte 
tryggar barnets hälsa eller utveckling.  
 
När barnets behov av stöd bedöms är det vårdnadshavarnas och personalens observationer av barnet 
som utgör grunden för stödet. Eventuellt kan behovet av stöd ha konstaterats av sakkunniga redan 
innan dagvården påbörjats. Samarbetet med vårdnadshavarna inleds enligt verksamhetsprinciperna 
för fostringsgemenskapen således redan innan barnet börjar dagvården. Elevvården i 
förskoleundervisningen är en del av den kontinuitet som bildas av elevvården inom den övriga 
småbarnsfostran, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Inom elevvården är 
strävan att i så tidigt skede som möjligt förebygga, upptäcka, lindra och eliminera hinder för växande 
och lärande, inlärningssvårigheter och andra problem. 
 
I enlighet med läroplanen för förskoleundervisningen 2011 tillämpas såväl inom småbarnsfostran som 
inom förskoleundervisningen i Kyrkslätts kommun principen om trestegsstöd.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Allmäntstöd 
- goda taskunskaper 

- smågrupsverksamhet 
- fostringsgemenskap 

- strukturerad dagvårdsmiljö 
 

 

 Särskilt stöd  
- Förlängd läroplikt 

Något görs annorlunda 

Ännu mera görs 
annorlunda  

Intensivt annorlunda 

Intensifierat stöd 
- Konsultera specielbarnträdgårdsläräre 

- Konsultera övriga sakkunniga (t.ex. terapeuter) 
- Långsiktiga stödåtgärder 

 

Trestegsstödet i småbarnsfostran 

Pedagogisk bedömning 

Pedagogisk utredning 
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Det allmänna stödet är den del av den dagliga verksamheten och grundar sig på den allmänna 
pedagogiken i dagvården. Stödformerna inom det allmänna stödet kan t.ex. handla om 
smågruppsverksamhet, förändringar i den fysiska miljön, konsultation av specialbarnträdgårdsläraren 
och gruppassistent. Inom det allmänna stödet betonas främjandet av barnets starka sidor.  
 
Om det allmänna stödet inte är tillräckligt, d.v.s. om barnet för sin utveckling och inlärning behöver 
regelbundet, långsiktigt eller flera former av stöd samtidigt ges intensifierat stöd.  
 
Särskilt stöd ges åt de barn vars tillväxt, utveckling och inlärning inte kan tryggas tillräckligt med andra 
stödformer. Barnets förutsättningar kan ha försämrats på grund av till exempel handikapp, sjukdom, 
funktionsnedsättning eller riskfaktorer i anslutning till uppväxtmiljön. Barn med förlängd läroplikt 
omfattas av det särskilda stödet. Barnets behov av stöd följs upp, utvärderas och omprövas 
kontinuerligt. 
 
Pedagogerna i grupperna får stöd i sitt arbete med barn i behov av stöd av 
specialbarnträdgårdsläraren. Inom svensk dagvård i Kyrkslätt finns två specialbarnträdgårdslärare 
med vidgat arbetsområde till förfogande. För att möjliggöra förverkligandet av olika stödformer kan 
även en gruppassistent arbeta i barngruppen. Gruppassistenter anställs skilt för varje verksamhetsår. I 
de kommunala daghemmen kan vid behov även bildas resurserade grupper. I dessa grupper kan 
antalet fostrare vara flera än vad som förutsätts enligt förordningen om barndagvård och 
utbildningsnivån kan också avvika från den normala rekommendationen. Inom småbarnsfostran och 
förskoleundervisningen är också olika terapitjänster tillgängliga. Den privata dagvården använder de 
kommunala talterapitjänsterna. Talterapi för den kommunala dagvården ordnas som köptjänst och 
utgör 12 h/vecka. Tillgången till talterapi är begränsat och med tanke på att barn under skolåldern är 
mycket mottagliga för talterapi, borde tillgången till talterapitjänster utökas. Skolpsykologens tjänster 
erbjuds vid övergången från förskoleundervisningen till nybörjarundervisningen för barn i behov av 
stöd. 
 

 
Vision 
 
Öka dagvårdspersonalens kunskap om och förståelse för barn i behov av stöd. 
Förbättra vardagen inom dagvården för barn i behov av stöd genom att stärka och 
stöda en bra allmän pedagogik.  
Resurserna för specialdagvården ökas så att de motsvarar efterfrågan av tjänster. 
För att kunna erbjuda barn i behov av stöd olika former av stöd behövs ändamålsenliga 
utrymmen, med bl.a. utrymmen för smågruppsarbete och för enskilt arbete med barnet.  
 
Förslag på åtgärder: 
 

 Kontinuerlig fortbildning och handledning för att stärka det pedagogiska 
kunnandet på allmän nivå. 

 Utvecklandet av samarbete mellan övriga instanser som stöder barnet i behov 
av stöd. 

 Utveckla samarbete med barnrådgivningen områdesvis. 

 Inrättande av ytterligare en specialbarnträdgårdslärartjänst. 

 Inrättande av en andra psykologtjänst för svensk dagvård och utbildning, 
eftersom det endast finns en psykologtjänst för den svenska grundläggande 
utbildningen och förskoleundervisningen. 

 Inrättande av vakanser för gruppassistenter för att garantera kontinuitet i stödet 
till barngrupperna. 

 Öka talterapitjänsterna. 

 Utveckla rutiner för samarbete med handikapptjänsterna.  
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5.4 Stöd för lärande och skolgång inom den svenskspråkiga grundläggande 
utbildningen 

 
Lagen om den grundläggande utbildningen samt förskolans och den grundläggande utbildningens 
läroplansgrunder ändrades och kompletterades delvis under åren 2010 och 2011. Den förnyade lagen 
om grundläggande utbildning trädde i kraft 01.01.2011 och började tillämpas i kommunerna senast 
01.08.2011. 
 
De kompletterade och förändrade läroplanen för den grundläggande utbildningen togs i bruk i 
Kyrkslätt 01.08.2011. Förändringarna och kompletteringarna gällde särskilt elever i behov av olika 
stödformer för sitt lärande och sin skolgång. Förändringarnas syfte har varit att förstärka varje elevs 
inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen rätt till ett, vid behov, tidigt, adekvat 
och flexibelt stöd. Förnyelsen betonar också det mångprofessionella samarbetet och samarbetet med 
hemmen och vårdnadshavarna. 
 
Som en nyhet för kommunerna och skolorna har det s.k. trestegsstödet lanserats. Stödformerna 
indelas i allmänt stöd, intensifierat stöd samt särskilt stöd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allmäntstöd (plan för lärande) 
- utveckla pedagogiken och differentiera 

 
 

 Särskilt stöd (IP) 
- differentiera och individualisera 

Något görs annorlunda 

Ännu mera görs 
annorlunda  

Intensivt annorlunda 

Intensifierat stöd (plan för lärande) 
- utveckla pedagogiken och differentiera 

 

Trestegsmodellen inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen 

Pedagogisk bedömning 

Pedagogisk utredning 

Beslut om särskiltstöd 

Elevvårdsgruppens 
bedömning 

Undervisande lärares 
bedömning 
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Alla elever inom den grundläggande utbildningen omfattas av rätten att få stöd enligt ovanstående 
tillräckligt tidigt, flexibelt och enligt egna behov. Vilken stödform det blir fråga om bestäms av den 
omfattning och den kvalitet på stödet som eleven har behov av. Alla inom undervisningspersonalen 
har möjlighet till differentiering av undervisningen, stödundervisning, deltids specialundervisning, 
tillgång till elevvårdstjänster, elevassistenttjänster samt vid behov olika flexibla 
undervisningsarrangemang. Då man utvärderar stödbehovet är samarbetet med vårdnadshavarna av 
ytterst stor betydelse. 
 
Då dessa stödformer inte är tillräckliga, kan eleven erbjudas specialundervisning i smågrupp. 
Studierna kan ske helt och hållet inom smågruppsundervisningen, men mer vanligt är att eleven, 
utgående från sina individuella styrkor och möjligheter inkluderas i allmänundervisningens grupper i 
sådana ämnen eller ämneshelheter där eleven gagnas av undervisning i större grupp bland jämnåriga 
kamrater. Detta görs också med tanke på att utveckla varje elevs sociala färdigheter. Även en elev 
inom allmänundervisningen kan få en del av sin undervisning inom smågruppsundervisningen, om 

Stöd och förebyggande arbete 

(Plan för elevens lärande)  
Pedagogisk 
bedömning 

IP 
Pedagogisk 
utredning 

Plan för elevens 
lärande 

Allmänt stöd 
 

- Differentiering 

- Elevhandledning 

- Läxläsningshjälp 

- Stödundervisning 

- Hjälpmedel 

- Specialundervisning pä deltid 

- Biträdetjänster 

- Elevvårdsstöd 

- Handledningstjänster 

- Stödtjänster 

 

 

 

 

 

Intensifierat stöd 
 

- Differentiering 

- Elevhandledning 

- Läxläsningshjälp 

- Stödundervisning 

- Hjälpmedel 

- Specialundervisning pä 

deltid 

- Biträdetjänster 

- Elevvårdsstöd 

- Handledningstjänster 

- Stödtjänster 

 

Särskilt stöd 
 

- Differentiering 

- Elevhandledning 

- Läxläsningshjälp 

- Stödundervisning 

- Hjälpmedel 

- Specialundervisning pä 

deltid 

- Biträdetjänster 

- Elevvårdsstöd 

- Handledningstjänster 

- Stödtjänster 

- Individualisering 

- Specialundervisning 

 

 

 

 

Anordnare av stöd; i flexibel grupp, i smågrupp eller individuellt, kan ges som kompanjon- eller teamundervisning 

 
- Undervisande lärare 

- Ämneslärare 

- Klasslärare 

- Klassföreståndare 

- Biträde 

- Speciallärare 

- Elevvårdspersonal 

- Sakkunniga 

- Andra enligt 

- Överenskommelse 

 

 

 

 

 

 
- Undervisande lärare 

- Ämneslärare 

- Klasslärare 

- Klassföreståndare 

- Biträde 

- Speciallärare 

- Elevvårdspersonal 

- Sakkunniga 

- Andra enligt 

- Överenskommelse 

 

 
- Undervisande lärare 

- Ämneslärare 

- Klasslärare 

- Klassföreståndare 

- Biträde 

- Speciallärare 

- Elevvårdspersonal 

- Sakkunniga 

- Andra enligt 

- Överenskommelse 
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detta bedöms vara den mest ändamålsenliga undervisningsformen. I Kyrkslätt fungerar således 
inklusionsprincipen båda vägarna. 
 
Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen följs principerna om elevens närskola. Det här 
betyder att eleverna, så långt som möjligt, går i sin närskola och får behövligt stöd för sitt lärande och 
sin skolgång där. Detta innebär bl.a. hjälp av elevassistent och specialundervisning på deltid. För 
sådana elever som behöver mer stöd än närskolan kan ge, finns en möjlighet att ansöka om elevplats 
i smågruppsundervisning i Winellska skolan, till vilken smågruppsundervisningen är koncentrerad för 
hela svenska utbildningens del. Som elever till dessa smågrupper antas bl.a. elever med omfattande 
inlärningssvårigheter av olika slag, men även elever som av andra orsaker inte anpassar sig till 
undervisning i stora grupper, exempelvis störningar inom autismspektrum eller lindrig 
utvecklingsstörning. 
 
I fråga om barn med grava språkliga svårigheter eller anpassningssvårigheter köps elevplatser i Esbo 
(Finno skola) eller i Helsingfors (Minerva skolan) 
 
I Kyrkslätt ordnas inte på svenska grundläggande utbildning för elever med grav utvecklingsstörning 
utan skolplats köps främst av Helsingfors stad, i Zacharias Topelius-skolan, där man specialiserat sig 
på undervisning av elever med olika utvecklingsstörningar och där både material och hjälpmedel finns 
till handa.  Kyrkslätt kommun bekostar, förutom elevplatsen, även skolskjutsen och vid behov 
assistenttjänster.  
 
Barn och unga i behov av psykiatriskt stöd får sin undervisning endera i Keinumäen koulu i Esbo 
(svensk speciallärare) eller i Ulfåsa skola i Helsingfors. Sjukhusundervisningen ordas i samarbete med 
Esbo stad, i Keinumäen koulu. 
 
 
 

 
Vision 
 
Förstärka samarbetet med handikapservicen 
Kontinuerligt fortbilda undervisningspersonalen så att man kan säkerställa att alla 
elever i behov av det får ett adekvat och rättmätigt stöd 
Ur ett socialt perspektiv, erbjuda de svenskspråkiga eleverna i behov av olika sorters 
stöd elevplats i sin närskola eller åtminstone i sin egen kommun så långt som möjligt 
 
Förslag på åtgärder: 
 

 Tillräckliga resurser för speciallärare och elevassistenter, eftersom samtliga 
svenskspråkiga elever är inkluderade inom allmänundervisningen i någon 
utsträckning. 

 Garantera att olika terapitjänster kan genomföras i samband med skolan / 
undervisningen. 
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6. Vapaa-ajan palvelut 
 

6.1 Liikuntapalvelut 

Erityisryhmien liikunnan perusajatus on, että henkilö, jolla on vamman, sairauden tai muun 
toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikeuksia osallistua tavallisiin 
liikuntaryhmiin voi osallistua ohjattuun liikuntaan toimintakykynsä mukaisesti. Tavoitteena on 
terveyden, toimintakyvyn ja fyysisen kunnon ylläpitäminen, sosiaalisten kontaktien sekä ilon ja 
virkistyksen tuottaminen.  

Kirkkonummen kunnan liikuntapalveluiden painopiste on ollut vuosia erityisryhmien liikunnassa 
kahden erityisryhmien liikunnanohjaajan vakanssin myötä. Erityisryhmien liikunnanohjaajien työkenttä 
on koko kunnan alue ja toimivia ryhmiä on keskustassa, Masalassa sekä Veikkolassa. Myös muut 
toimijat, kuten Kirkkonummen Palvelukeskus sekä erilaiset yhdistykset liikuttavat Kirkkonummella eri 
erityisryhmiä. Liikuntalautakunta edesauttaa kirkkonummelaisia yhdistyksiä myöntämällä 
kohdeavustusta palkkakustannuksiin Kirkkonummen uimahallissa järjestetyn erityisryhmien liikunnan 
palkkakustannuksiin. Kuntalaisen on mahdollisuus päästä uimaan Kirkkonummen uimahalliin 
erityisuimakortilla, jonka myöntämisperusteet löytyvät liikuntalautakunnan 24.5.2012 §38 tekemästä 
päätöksestä. Lisäksi kaikki 70 vuotta täyttäneet kirkkonummelaiset saavat mahdollisuuden ilmaiseen 
senioriliikuntakorttiin, joka oikeuttaa yhteen uimahallikäyntiin päivässä.  

Kirkkonummella erityisryhmien liikunnan haasteena on monipuolistaa liikuntatarjontaa siten, että se 
tavoittaisi uudenlaisia kohderyhmiä sekä erityisesti nuoria erityisryhmiin kuuluvia kuntalaisia. Haasteen 
asettaa myös se, että erityisryhmät ovat pääsääntöisesti pieniä ryhmiä eikä osallistujia ole aina helppo 
tavoittaa. Näin ollen uusien ryhmien luominen ja ylläpitäminen ei ole aina mahdollista. 
Liikuntapalveluiden monipuolistaminen edellyttääkin eri toimijoiden yhteistyön lisäämistä. Lisäksi 
erityisryhmien kohdalla täytyy muistaa liikuntatilojen esteettömyyden huomioiminen vanhoja tiloja 
kunnostettaessa sekä uusia rakennettaessa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tavoite  
 
Terveyden, toimintakyvyn ja fyysisen kunnon ylläpitäminen, sosiaalisten kontaktien 
sekä ilon ja virkistyksen tuottaminen. 

 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Liikuntapaikkojen esteettömyyden huomioiminen vanhoja liikuntatiloja 
kunnostettaessa sekä uusia rakennettaessa. 

 Eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen 
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6.2 Kulttuuripalvelut 

Kirkkonummen kunnan kulttuuritoimi huolehtii vuosittain toistuvien juhlapäivien tilaisuuksien sekä 
paikallisten kulttuuritapahtumien järjestämisestä, kotiseutu- ja museotyöstä sekä paikallisten 
taiteilijoiden ja kulttuurijärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen taitelija-apurahoilla sekä 
järjestöavustuksilla. 

Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyissä esteettömyys pyritään aina ottamaan huomioon. 
Tiedottamistavat sovelletaan pyynnöstä eri ryhmien tarpeiden mukaan. 

Museo- ja kotiseututyön piirissä tarjotaan opastettuja kotiseuturetkiä ja luentoja kaikille 
kansalaisryhmille. Sisältö ja toimintatapa voidaan joustavasti sovittaa ryhmän erityistarpeisiin, esim. 
selkokielelle. Saavutettavuutta parannetaan vierailemalla kohderyhmien luona. Myös 
pienoisnäyttelyitä lainataan muiden toimitiloihin. 

Ragvaldsin museoalue on vanha maatila alkuperäisine rakennuksineen. Vanhat, suojellut rakennukset 
eivät ole liikkumisen kannalta esteettömiä ja pysyvien rakenteiden sijoittaminen niihin ei ole 
mahdollista. Esteettömyyden mahdollinen parantaminen on silloin toteutettava irrallisilla rakenteilla.  ja 
kalusteilla.  

Kirkkonummella paikallinen kulttuurin harrastaminen ja tarjonta on pääasiassa kolmannen sektorin 
varassa. Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustusten jakoa sääntelevässä avustusohjesäännössä on 
määritelty, että kulttuuritarjonnan kohdentaminen esim. vammaiselle on yksi avustusperuste. Myös 
taiteilija-apurahojen jaossa tarjonnan lisääminen kirkkonummelaisille erityisryhmille voidaan ottaa 
huomioon. 

Kirkkonummella ei ole erikseen kulttuuritoimintaan suunniteltuja tiloja. Kulttuuritoimintaa järjestetään 
eri puolilla kuntaa muihin käyttötarkoituksiin suunnitelluissa toimitiloissa. Kaikissa toimitiloissa 
esteettömyyden huomioiminen on tärkeää sekä vanhoja korjatessa että uutta rakennettaessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tavoite  
 
Paikallisen kulttuuritarjonnan saaminen kaikkien ulottuville tiedotusta ja esteettömyyttä 
parantamalla.   

Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Tiedottamisen kehittäminen poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä kolmannen 
sektorin kanssa 

 Ragvaldsin museoalueen rakennusten esteettömyyden 
parantamismahdollisuuksien selvittäminen. 
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7. Vammaisneuvosto 
 
Kirkkonummen vammaisneuvosto on Kirkkonummen kunnan sekä vammais- ja potilasjärjestöjen 
yhteistyöelin. Perusturvalautakunnan 16.11.2011 hyväksymän toimintasäännön mukaan 
vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri 
toimintoihin, kuten kuntoutukseen ja koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja 
harrastustoimintaan sekä muihin kunnallisiin peruspalveluihin. Vammaisneuvoston tarkoituksena on 
myös tehdä aloitteita ja esityksiä, seurata vammaisten tarpeita ja vammaispalvelujen kehitystä 
Kirkkonummen kunnan alueella, antaa lausuntoja vammaisia koskevista asioista sekä edistää 
Kirkkonummen kunnan ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa. 
 
Vammaisneuvosto seuraa yleisiin oloihin vaikuttavaa suunnittelua ja päätöksentekoa vammaisten 
kannalta. Se antaa lausuntoja kaavoitussuunnitelmista ja erilaisista hankkeista, tutkii uudis- ja 
korjausrakentamisen piirustukset ja muut suunnitelmat ja ottaa niihin kantaa. Samalla se seuraa 
yksittäisille vammaisille tarkoitettujen palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kehitystä. 
 
Kunnallisessa päätöksenteossa on vammaisneuvoston esitykset otettava huomioon. Uusia hankkeita 
on mahdollisuuksien mukaan – kiireellisyysjärjestys huomioiden – pyrittävä toteuttamaan. 
Vammaisneuvosto on paikallinen osa vammaispolitiikan toteuttamisverkostoa Suomessa ja 
Kirkkonummen vammaisneuvosto toimii yhteistyössä Valtakunnallisen vammaisneuvoston kanssa. 

 
 

 
Tavoite 
 
Vammaisneuvosto toimii Kirkkonummen kunnan sekä vammais- ja potilasjärjestöjen 
välisenä yhteistyöelimenä vammaisten tasa-arvoisen osallistumisen edistämiseksi. 
 
Toimenpide-ehdotuksia 
 

 Vammaisneuvoston aseman vahvistaminen asiantuntijaelimenä vammaisia 
koskevissa asioissa (esim. Kirkkonummen vammaispoliittisen ohjelman 
päivittämisessä) 
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8. Yhteenveto kehittämisehdotuksista 
 

Palvelukokonaisuus Toimenpide-ehdotukset 

Itsenäisen elämän 
tukeminen 

 Eri suunnitelmien luominen sellaisiksi, että ne tukevat ja 
täydentävät toisiaan. 

 Suunnitelmien toteutumisen ja täytäntöönpanon varmistaminen 

 Riittävät työntekijäresurssit 

 Esteettömyyden parempi huomioiminen valmistelu- ja 
suunnitteluvaiheessa 

Henkilökohtainen apu  Koulutus- ja infotilaisuuksien järjestäminen sekä työnantajina 
toimiville vammaisille henkilöille että avustajille 

 Palvelusetelin käyttöönotto yhtenä palveluntuottamismuotona 

 Yhteistyön lisääminen muiden kuntien ja organisaatioiden 
kanssa mm. sijaistuksen kehittämiseksi 

Kuljetuspalvelut  Kutsutaksijärjestelmän kehittäminen (enemmän vuoroja ym.) 

 Esteettömyyden lisääminen julkisissa kulkuvälineissä (esim. 
matalalattiabussit ym.) 

 Julkisen liikenteen kuljettajien opastaminen vammaisten 
henkilöiden kohtaamiseksi (vammaisneuvosto kenties, 
Liikenneturva) 

Palveluasuminen  Vammaisille soveltuvien vuokra-asuntojen määrän lisääminen 

 Asumisharjoittelupaikkojen tai asumisvalmennuksen lisääminen 
itsenäisen asumisen tukemiseksi 

 Vammaisten sekä heidän omaistensa jaksamisen tukeminen 
takaamalla lisää kodin ulkopuolisia lyhytaikaisjaksoja niitä 
tarvitseville 

Asunnonmuutostyöt ja 
apuvälineet 

 Apuvälineiden huollon tehostaminen yhteistyössä Toimarin 
kanssa. 

 Yhteistyön kehittäminen Toimarin kanssa pienimuotoisten 
asunnonmuutostöiden tekemiseksi 

Kotihoito  Ryhmäasumisen tukeminen, jolloin asiakkaiden kokemaan 
yksinäisyyttä voisi olla mahdollista vähentää 

 Sopivan palvelukokonaisuuden muodostaminen kotihoidon ja 
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun kautta 

 Yhteistyön kehittäminen mielenterveys-, päihde- ja 
kuntoutuspalvelujen sekä kolmannen sektorin kanssa  

Omaishoito  Vapaapäiväjärjestelyjen monipuolistaminen ja tarpeisiin 
vastaaminen 

 Omaishoitoa tukevien uudenlaisten työstekentelymallien 
kehittäminen esimerkiksi yhteistyössä kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa 

 Asiakaspalautteen keräämisen ja tiedottamisen parantaminen 

Kehitysvammapalvelut  Itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille ja aikuisille uuden 
asumisyksikön perustaminen 

 Kehitysvammaohjaajan palkkaaminen itsenäisesti asuvien 
kehitysvammaisten tukemiseksi, joka neuvoisi heitä arkipäivän 
asioissa 

 Tukihenkilötoiminnan kehittäminen 

Työkeskus  Alihankintatyön kehittäminen. Monipuolisesta toiminnasta 
huolimatta Työkeskukselle ei tule kovinkaan paljon 
alihankintatöitä. 

 Ryhmäavustajien käyttäminen työkeskuksen ohjaajien tukena. 

 Asiakaspaikkojen lisääminen Työkeskuksella 
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 Työparin saaminen työvalmentajalle. Tällä hetkellä avotyöhön 
on enemmän hakijoita, mitä työvalmentaja ehtii avustamaan. 

 Ryhmätoiminnan kehittäminen peruskoulun päättäneille 
kehitysvammaisille nuorille esim. luku- ja kirjoitustaidon 
ylläpitämiseksi. 

 Avotyössä olevien kehitysvammaisten palkkion suurentaminen 

Terveydenhuolto  Yhteistyön suunnitelmallinen lisääminen vammaissosiaalityön ja 
terveyspalvelujen kanssa 

Kuntoutus  Selkeät ja helposti saatavilla olevat palveluprosessikuvaukset 
nopeuttavat palveluiden löytämisen 

Päihde- ja 
mielenterveyspalvelut 

 Asiakkaan aseman vahvistaminen - mm. yhdenvertaisuus 
huomioiden, matalan kynnyksen palvelut sekä 
kokemusasiantuntijoiden kuuleminen 

 Palvelujen tuottaminen toimivana kokonaisuutena – palveluiden 
vieminen asiakkaiden kotiin silloin kun tarve tai asiakkaan 
toimintakyky sen edellyttää  

 Edistävä ja ehkäisevä työ – tukea peruspalveluiden osaamista 
ongelmien tunnistamisessa ja puheeksiottamisessa 

 Riittävä resurssointi ennen kaikkea ennaltaehkäisevään 
avohuollon työhön, jolloin voidaan tukea asiakasta riittävän 
ajoissa ja vähentää tätä kautta myös raskaampien palvelujen 
tarvetta. 

Kaavoitus, kiinteistöt ja 
asuminen 

 Katusuunnitelmat ja yleisten rakennusten rakennusluvat tulisi 
lähettää kommentoitavaksi vammaisneuvostolle sellaisessa 
vaiheessa, jolloin on mahdollista päästä vaikuttamaan esim. 
julkisten tilojen hissien / rappujen sijoittamiseen. 

 Rakennusten peruskorjauksessa tulee huomioida esteettömyys 
(hissien rakentaminen, kulkuväylien leveys) 

 Myös uusien rakennusten toteutuksessa esteettömyys tulee 
huomioida, jotta asuminen ja asiointi myös näissä olisi 
mahdollista. 

 Tarpeelliset esteettömyysselvitykset tulee tehdä, ja myöskin 
noudattaa niitä. 
 

Rakennettu ympäristö  Riittävä valaistus auttaa havaitsemaan esteet, kuopat ym. 
kävelyreiteillä ja suojateillä. 

 Inva (liikkumisesteisten) –parkkipaikkojen sijainti ja määrä tulee 
arvioida huolellisesti rakennettaessa niin yleisiä kuin 
yksityisiäkin alueita. 

 Nykyisellään pyritään lisäämään valkoisten huomioraitojen 
käyttöä myös suojateiden edessä. 

 Vaarallisten näkö- / kulkuesteiden (liikennemerkit ym.) 
poistaminen tai siirtäminen, jos havaitaan. 

 Suojatiemerkintöjen kunnossapito on joissain paikoin haastavaa 
niiden nopean kulumisen vuoksi. 

 Kulkuväylien tasaisuudesta huolehtiminen, niin että kuopat, 
töyssyt, halkeamat ja lätäköt korjataan mahdollisimman 
pikaisesti. 

 Puhuvat hissit näkövammaisten huomioimiseksi 

 Liukkauden estoon panostaminen kaatumisten ehkäisemiseksi 
 

Joukkoliikenne  Palvelutarpeen viestintä HSL:lle ja liikenteenharjoittajille, 
esteettömän kaluston tarve 
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 Kuskien kouluttaminen vammaisten avuntarpeen 
huomioimiseksi 

 Palvelukyydin reittien ja vuorovälien tarkistaminen 

Suomenkielinen 
varhaiskasvatus 

 Kuntatason oppilashuoltoryhmä vastaa prosessikuvausten 
tekemisestä yli hallintokuntien tehtävälle yhteistyölle. 

Oppiminen ja 
koulunkäynnin tuki 
suomenkielisessä 
perusopetuksessa 

 Resurssointi välineisiin ja materiaaleihin.  

 Perusopetuksen opetusryhmien maksimikoon pienentäminen 
kuntatasolla nykyisestä ( 1.-2. lk 25 opp., 3.-9. lk 32 opp.) niin, 
että noudatetaan perusopetuksen laatukriteereiden mukaista   
ryhmäkokoa kaikilla luokka-asteilla eli 20 – 25 oppilasta / 
perusopetusryhmä. 

 Koulunkäyntiavustajaresurssin lisääminen suhteessa 
oppilasmäärän kasvuun. 

 Erityisluokanopettajaksi pätevöittävän koulutuksen tukeminen ja 
järjestäminen yhteistyössä  muiden pääkaupunkiseudun kuntien 
ja yliopiston kanssa. 

 Koulurakentamisessa huomioidaan, että  koulun tilaratkaisut 
mahdollistavat lähikoululla toteutettavat joustavat 
opetusjärjestelyt ja erilaisille oppilaille annettavan tuen eri 
muodot.   

 Monivammaisten ja vaikeasti kehitysvammaisten opetuksen 
järjestäminen omassa kunnassa. 

Svensk dagvård och 
förskoleundervisning 

 Kontinuerlig fortbildning och handledning för att stärka det 
pedagogiska kunnandet på allmän nivå. 

 Utvecklandet av samarbete mellan övriga instanser som stöder 
barnet i behov av stöd. 

 Utveckla samarbete med barnrådgivningen områdesvis. 

 Inrättande av ytterligare en specialbarnträdgårdslärartjänst. 

 Inrättande av en andra psykologtjänst för svensk dagvård och 
utbildning, eftersom det endast finns en psykologtjänst för den 
svenska grundläggande utbildningen och 
förskoleundervisningen. 

 Inrättande av vakanser för gruppassistenter för att garantera 
kontinuitet i stödet till barngrupperna. 

 Öka talterapitjänsterna. 

 Utveckla rutiner för samarbete med handikapptjänsterna. 

Stöd för lärande och 
skolgång inom den 
svenskspråkiga 
grundläggande 
utbildningen 

 Tillräckliga resurser för speciallärare och elevassistenter, 
eftersom samtliga svenskspråkiga elever är inkluderade inom 
allmänundervisningen i någon utsträckning. 

 Garantera att olika terapitjänster kan genomföras i samband 
med skolan / undervisningen. 

Liikuntapalvelut  Liikuntapaikkojen esteettömyyden huomioiminen vanhoja 
liikuntatiloja kunnostettaessa sekä uusia rakennettaessa. 

 Eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen 

Kulttuuripalvelut  Tiedottamisen kehittäminen poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä 
kolmannen sektorin kanssa 

 Ragvaldsin museoalueen rakennusten esteettömyyden 
parantamismahdollisuuksien selvittäminen. 

Vammaisneuvosto  Vammaisneuvoston aseman vahvistaminen asiantuntijaelimenä 
vammaisia koskevissa asioissa (esim. Kirkkonummen 
vammaispoliittisen ohjelman päivittämisessä) 

 



 

Liite 1. Perusturvan organisaatiokaavio 
 
 
 
 

 

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 
PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE 
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Liite 2. Kirkkonummen palvelujen nykytila 2013 
 
 

Lasten, lapsiperheiden ja nuorten 
palvelujen nykytilanne 2013 
Kirkkonummella 

Aikuisten palvelujen nykytilanne 2013 
Kirkkonummella 
 

Ikäihmisten palvelujen nykytilanne 2013 
Kirkkonummella 
 

Terveyspalvelut 
Terveydenhoitopalvelut, neuvolapalvelut ja 
vastaanottotoiminta – terveyden edistäminen 
 
Suun terveydenhuollon palvelut  
Peruspalvelut ja vastaanottotoiminta - varhainen 
puuttuminen ja havainnointi 
 
Sosiaalipalvelut 
Aikuissosiaalityö 
Lastensuojelu  
Lastenvalvojapalvelut  
Lapsiperheiden kotipalvelu 
Velkaneuvonta 
 
Kuntoutuspalvelut 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
 
Päihdepalvelut 
Polikliininen päihdetyö ja laitoshoito- ja kuntoutus 
 
Mielenterveyspalvelut 
– perheneuvola 
– nuorten hyvinvointiasema 
– aikuisten mielenterveyspalvelut 
 
 Nuorisotoimi: 
– nuorisotilat 
– etsivä nuorisotyö yhdessä Omnian kanssa 
 
Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut: kuraattorit, 
psykologit, oppilaan ohjaus 
Pose: poliisi, sosiaalityö ja erityisnuorisotyö 
 
Kunnan WWW-sivut WWW.kirkonummi.fi 
 
Kirkkonummen suomalainen seurakunta 
Seurakunnan diakoniatyö – Elämänhallinnan tukeminen 
AA-ryhmät 
A-kilta toiminta - vertaistuki ja - toiminta 
Team Niksula – vertaistuki ja -toiminta 
Kirkkonummen suomalainen seurakunta 
Seurakunnan diakoniatyö – Elämänhallinnan tukeminen 

Terveyspalvelut 
Terveydenhoitopalvelut ja vastaanottotoiminta – 
terveyden edistäminen 
 
Suun terveydenhuollon palvelut  
Peruspalvelut ja vastaanottotoiminta - varhainen 
puuttuminen ja havainnointi 
 
Sosiaalipalvelut 
Aikuissosiaalityö 
Lastensuojelu  
Lastenvalvojapalvelut  
Lapsiperheiden kotipalvelu 
Velkaneuvonta 
 
Työllistämisyksikkö Toimari 
Työllistäminen, työkokeilut, elämänhallinnan tukeminen 
 
Kuntoutuspalvelut 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
 
Päihdepalvelut 
Polikliininen päihdetyö ja laitoshoito – ja kuntoutus  
 
Mielenterveyspalvelut: 
Perheneuvola 
Aikuisten mielenterveyspalvelut 
Ankkuri 
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 
 
Kunnan WWW-sivut WWW.kirkonummi.fi 
 
AA-ryhmät 
A-kilta toiminta - vertaistuki ja - toiminta 
Team Niksula – vertaistuki ja -toiminta 
 
Kirkkonummen suomalainen seurakunta 
Seurakunnan diakoniatyö – Elämänhallinnan tukeminen 

Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 
Kotihoito 
Terveyskeskussairaala 
Palvelutalo 
Hoivakoti Lehmuskartano 
Volskoti 
 
Terveyspalvelut 
Terveydenhoitopalvelut ja vastaanottotoiminta – terveyden 
edistäminen 
 
Suun terveydenhuollon palvelut  
Peruspalvelut ja vastaanottotoiminta - varhainen 
puuttuminen ja havainnointi 
 
Sosiaalipalvelut 
Aikuissosiaalityö 
Velkaneuvonta 
 
Kuntoutuspalvelut 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
 
Päihdepalvelut 
Polikliininen päihdetyö ja laitoshoito – ja kuntoutus 
 
Mielenterveyspalvelut 
 
Kunnan WWW-sivut WWW.kirkonummi.fi 
 
AA-ryhmät 
A-kilta toiminta - vertaistuki ja - toiminta 
Team Niksula – vertaistuki ja -toiminta 
 
 
Kirkkonummen suomalainen seurakunta 
Seurakunnan diakoniatyö – Elämänhallinnan tukeminen 
 
 

http://www.kirkonummi.fi/
http://www.kirkonummi.fi/
http://www.kirkonummi.fi/

