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Painopistealueina vuonna 2017 
• asiakaslähtöisyys  
• osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus 
• kotona asumisen tukeminen ja perhehoito 
• SOTE:n valmistelu  
Sosiaalipalveluiden talous ja palveluyksiköt TA 2017 
• toimintakate 70 537,3 M€, menot 80 827,5 M€, tulot 10 290,2 M€ 
• Ostopalveluiden osuus: 52,2 % bruttomenoista (51,8 % nettomenoista) 
• Sosiaalipalveluiden henkilöstö  518,4htv (vakituiset) 
• Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut  88,5 htv 
  toimintakate 9,6 M€, menot 16,1 M€, tulot 6,5 M€ 
• Lastensuojelun palvelut 192,3 htv 
  toimintakate 26,3 M€, menot 27,6 M€, tulot 1,3 M€ 
• Vammaispalvelut 227,1 htv 
  toimintakate 33,8 M€, menot 36,1 M€, tulot 2,3 M€ 

 
 



Esimerkkejä palveluiden volyymeista vuonna 2016:    

 
• lastensuojeluilmoituksia 4279 
• lastensuojelun avohuollon asiakkaina 2167 lasta 
• kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia 487 
• huostassa olevia lapsia 265 
• Vammaispalvelulain kuljetuspalveluasiakkaita 2000 
• henkilökohtaisen avun asiakkaita 464 
• toimeentulotukea sai 8826 kotitaloutta 
 
• Valtaosa sosiaalipalveluista on lakisääteisiä, osaa määrittävät 

lakisääteiset aikarajat, henkilöstö- ja tilamitoitukset.  
• Henkilöstön tulee täyttää lakisääteiset kelpoisuusehdot. 
• Myönnettävät palvelut perustuvat yksilökohtaisiin päätöksiin, joista 

on muutoksenhakuoikeus.      

 



Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut - organisaatio  
Toimialajohtaja   

Sosiaalipalvelut 
Palvelujohtaja Ulla Kuittu 

Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut 
Palvelupäällikkö Ritva Anttonen  

Kotoutumispalvelut 
Palveluesimies   
Elina Hienola 

 

Aikuissosiaalityö,  sosiaaliohjaus,           
sosiaalinen isännöinti, romanipalvelut 

ostetut asumispalvelut ,  
sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta 

Johtavasosiaalityöntekijä  
Laura Vänttinen 

Etuuskäsittely, maksuliikenne,  
sosiaalinen luototus, välitystili 

Johtava sosiaalityöntekijä 
Laura Vänttinen 

Jyväskylän nuorten aikuisten 
palvelukeskus, J-Nappi,  

Johtava sosiaalityöntekijä 
Laura Vänttinen 

Talous- ja velkaneuvonta  
Johtava talous- ja velkaneuvoja  

Kirsti Korkeakangas 

Kynnystien palvelukoti ja tukiasunnot 
Lahjaharjuntien palvelukoti 

Palveluesimies  
Liisa Rauhala 

Keski-Suomen sovittelutoimisto 
Vastaava sovittelun ohjaaja  

Heidi  Nieminen 

Asumissosiaaliset palvelut 
Asumisneuvonta,  Kotikonsti – 
kotona  tehtävä katkaisuhoito 
(hanketyöntekijä),  Kaupungin 

asunnottomuuden  ennaltaehkäisyn  
strategian jalkauttaminen palveluihin 

Johtava asumisneuvoja  
Susanna Hult 

SOSKU –hanke (ESR) 
Sosiaalinen kuntoutus ja osallisuus 
osaksi aikuisssosiaalityötä  ja  sen 

verkostoyhteistyötä. Koko 
aikuissosiaalityön henkilöstö osallistuu 

hanketyöhön  
Projektipäällikkö  
Seija Kinnunen 

Valtakunnallinen asunnottomuuden 
ennaltaehkäisyn  toimenpideohjelma ja  

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn 
kuntastrategiat –hanke  (ESR)   

Projektipäällikkö  
Marja-Liisa Ollikainen 

Rainer –hanke (ESR) 
Romanien koulutustason nostaminen ja 

työllisyyden edistäminen  
Kapungin hallituksen  v. 2003 
perustman Romanityöryhmän  

kehittämistyötä  
Projektipäällikkö  
Ritva Anttonen 

Sosiaalipalveluiden valvonta 
 

Palvelupäällikkö 
Ritva Anttonen 

Asumisneuvojahanke 
Johtava asumisneuvoja  

Susanna Hult 



Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut 
Palveluihin kuuluvat aikuissosiaalityö, Jyväskylän nuorten aikuisten palvelukeskus (J-Nappi), 
täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, sosiaalinen luototus, sosiaalinen isännöinti, asumisneuvonta, 
kotoutumispalvelut, Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta, Keski-Suomen sovittelutoimisto, 
Lahjaharjuntien ja Kynnystien palvelukodit sekä ostetut sosiaalihuoltolain mukaiset kuntouttavat 
asumispalvelut ja sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta. 

 Palveluilla vahvistetaan asiakkaiden osallisuutta, aktivointia ja kuntoutusta.  
 Heikoimmassa asemassa oleville järjestetään heidän tarvitsemansa tuki.  

• Palveluita kehitetään useissa eri hankkeissa muun muassa: 
 ESR-rahoitteinen sosiaalisen kuntoutuksen SOSKU-hanke uudistaa osallisuuden ja 

kuntoutumisen menetelmiä. Kehittäjäasiakkaat ja kokemusasiantuntijat osallistuvat 
palveluiden arviointiin ja kehittämiseen: ryhmät, chat-palvelu, asiakaraati jne... 

 Kansallisen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) 2016–2019  
ESR-hankkeessa laaditaan kaupungille asunnottomuutta ehkäisevä strategia. Lisäksi 
pilotoidaan kotona tehtävää päihteidenkäytön katkaisuhoitoa KotiKonstia kotona asumisen 
tukimuotona. 

 Aikuissosiaalityö osallistuu nuorten Ohjaamon palveluihin omalla pilottikokeilulla vuoden 
2017 aikana. 

 Sosiaaliohjaus on terveyspalveluiden mukana Jyväskylän kaupungin 
valinnanvapauskokeilussa.  

• Keskiössä on asiakaslähtöinen yhteistyö ja sen kehittäminen mm. terveyspalveluiden, 
lapsiperheiden palveluiden, KELA:n, työllisyyspalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa. 

 



Lastensuojelun organisaatio 2017 

Toimialajohtaja   
Sosiaalipalvelut 

Palvelujohtaja Ulla Kuittu 

Lastensuojelu 
Palvelupäällikkö  Anne Seppälä 

Avohuollon 
sosiaalityö 

johtavat sosiaali- 
työntekijät 

Saara Keränen, 
Pirita Huttunen 

Sijais- ja 
jälkihuollon  
sosiaalityö 

 johtava sosiaali- 
työntekijä  

Ritva  
Salpakoski 

Mattilan 
perhetukikoti 

perhetukikodin 
johtaja  

Pia Liukkonen 

Avopalvelut 
palveluesimies  
Tarja Anttonen 

Keski-Suomen 
Sijaishuolto-

yksikkö 
Johtava sosiaali- 

työntekijä 
 Paula Pollari-

Urrio 

Sosiaali- 
päivystys- 

yksikkö 
johtava 

sosiaalityön-
tekijä 

Laura Vainio-
Pernu 

Hovilan 
nuorisokoti 

nuorisokodin 
johtaja  

Tomi Otsala 

Lotilan 
nuorisokoti 

nuorisokodin 
johtaja  

Vesa Lankinen 

Myllyjärven 
nuorisokoti 

nuorisokodin 
johtaja  

Timo Mäkelä 

Palokan 
nuorisokoti 

nuorisokodin 
johtaja  

Hannu Janhonen 

Perusturvalautakunta 



Lastensuojelun palvelut 
Palveluihin kuuluvat lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö ja –ohjaus,  lastensuojelun 
avopalvelut, tuetun asumisen perheyksikkö, päiväkuntoutus Paatti, sosiaalipäivystysyksikkö, Keski-
Suomen sijaishuoltoyksikkö,  Lotilan avotyöyksikkö, Hovilan, Lotilan, Myllyjärven ja Palokan 
nuorisokodit, Mattilan perhetukikoti sekä avo- ja sijaishuollon ostopalvelut. 
• Lastensuojelulaki (417/2007) 3 §: Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jota 

toteutetaan tekemällä: 
 Lastensuojelutarpeen selvitys, palvelutarpeen arvio ja asiakassuunnitelma sekä järjestämällä 

avohuollon tukitoimia, lapsen kiireellinen sijoitus ja  huostaanotto sekä niihin liittyvä 
sijaishuolto ja jälkihuolto. Lähtökohtana on aina lapsen etu. 

• Painopistealueina ovat lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen,  perhehoito ensisijaisena 
sijaishuollon muotona ja läheisverkoston osallistaminen uudella tavalla.  

• Palveluita kehitetään useissa eri hankkeissa muun muassa: 
 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman valtakunnalliset työryhmät (STM) 
 Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke 
 Päiväkuntoutus Paatti 2015 -2017 (oman toiminnan kehittäminen) 
 Psykologityön kehittämishanke kaupungin lastensuojelulaitoksissa 

• Lastensuojeluasiakkuuden taustasyinä useimmiten ovat vanhempien päihde- ja 
mielenterveysongelmat, perheväkivalta tai sen uhka, vanhempien jaksaminen ja lapsen 
päihteiden käyttö- ja mielenterveysongelmat 

• Lähtökohtana on oikea-aikaisesti ja lakisääteisissä aikarajoissa toteutuvat palvelut. 

 



 Lasten ja nuorten osallisuuden 
vahvistaminen 

• Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen edellyttää uudenlaisia tapoja 
lähestyä lapsia ja nuoria heidän omissa arjen ympäristöissään:  

 
 - Viestinnän uudet muodot asiakastyössä (chat, digipalvelut,  
 sosiaalinen media) - digitaalisten palveluiden kehittäminen 
 - Työmenetelmät ja niiden kehittäminen lapsia ja nuoria osallistavaksi 
 - Kokemusasiantuntijoiden käyttö  
 - Ryhmät, vertaisryhmät 
 - Lasten ja nuorten päivät 

 tavoite: luodaan helpommin saavutettavia  
ja asiakaslähtöisiä  palveluita lapsille ja nuorille* 



Vammaispalveluiden organisaatio 

Toimialajohtaja   

Sosiaalipalvelut 
Palvelujohtaja Ulla Kuittu 

Vammaispalvelut 
Palvelupäällikkö  Päivi Junnilainen 

Sosiaalityön 
palvelu-

kokonaisuus 
 Vs. johtava 

sosiaali-
työntekijä  

Juho Suortti 
(14.8.2017 

alkaen) 

* Kortepohjan 
tukiasunto 

Kämppä 
* Kortepohjan 

Ryhmäkoti 
Torppa 

* Lyhytaikainen 
asuminen 
Kortteeri 

Palveluesimies 
Tanja Jokikallas-

Haaranen 

* Norolan Jukola 
* Norolan 
Toukola 

* Norolan 
Onnela 

* Työtoiminta 
Retro 

Palveluesimies 
Miia Pappinen 

* Niittykumpu 
* Peltola 

* Korpilahden 
toimintakeskus 
Palveluesimies 

Sanna Koskimies 
 

* Harjukoti 
* Palokan 
asuntola, 
Ritorinne 

* Ritoniityn 
palvelukoti 
* Ritoniityn 

päivätoiminta 
Palveluesimies 

Tiina Renko 

* Nevakoti 
* Ahokoti 

Palveluesimies 
Heidi Stránden-

Tuderus 

* Aittokoti 
* Kotikartano 
Palveluesimies 
Anna Leinonen 

* Vaajaharjun 
toimintakeskus 

* Palokan 
toimintakeskus 

Passeli 
* Kortepohjan 

päivätoiminta 1 
* Kortepohjan 

toiminta 2 
* Kortepohjan 
työvalmennus 

Kätevä 
Palveluesimies 

Reijo Veijalainen 

* Päivätupa 
* Kortetupa 

*  Impro 
Palveluesimies 

Jorma 
Toropainen 



Vammaispalvelut 
• Vammaispalveluissa järjestetään vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset 

palvelut ja tukitoimet (mm. henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, asumispalvelut, 
palveluasuminen, asunnonmuutostyöt, tukipalvelut).   

• Palveluihin kuuluvat sosiaalityön palvelukokonaisuus, kehitysvammaneuvola, 
kehitysvammaisten 15 asumisyksikköä, 11 työ- ja päivätoimintayksikköä sekä 
ostopalveluita. 
 Yksiköt sijaitsevat Kortepohjassa, Palokassa, Korpilahdella, Vaajakoskella, 

Huhtasuolla, Kaijanlammella, Kuokkalassa ja Seppälässä 
 uusimmat yksiköt ovat toimintakeskus Impro (Vasarakatu 9) sekä asumisyksikkö 

Ahokoti (Kaijanlammentie 9). 

 



• Vammaispalveluita kehitetään omana toimintana ja useissa eri hankkeissa muun 
muassa: 
 Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu yhteistyössä Kehitysvammaisten 

palvelusäätiön kanssa  
 Suoriteperusteinen budjetointi ja palveluiden tuotteistus  
 Viestintä ja kommunikaatiovalmiuksien vahvistaminen, johon liittyy  Marginaalista 

osallisuuteen –tutkimushanke Jyväskylän yliopiston viestintätieteen laitoksen 
kanssa (päätökset selkokielisemmiksi sekä muun viestinnän kehittäminen) 

 Maakunnallinen PRO SOS –sosiaalityön kehittämishanke tuottaa monialaisen 
palvelutarpeen arviointi- ja omatyöntekijätoimintamallin sekä osallisuutta ja 
toimintakykyä edistävän kehittäjäkumppanuus-toimintamallin.  

• Asiakasraatitoimintaa kehitetään yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa. 
• Kehitysvammaisten joidenkin avotyösuhteiden muuttaminen työsuhteiksi toimialoilla. 
• Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestäminen yhteistyössä  muiden 

toimijoiden kanssa. 

 


	Sosiaalipalvelut�http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut�
	Dia numero 2
	Esimerkkejä palveluiden volyymeista vuonna 2016:   �
	Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut - organisaatio 
	Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut
	Lastensuojelun organisaatio 2017
	Lastensuojelun palvelut
	 Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen
	Vammaispalveluiden organisaatio
	Vammaispalvelut
	Dia numero 11

