
Oletko palvelukartalla?

Aivovammaliitto ry



Päivän teeman kulku

• Klo 9.30 – 9.45 Alustus aiheeseen

Mikä on palvelukartta?

Mitä hyötyä?

Miten kiinnittyy toimintaympäristöön?

• Klo 9.45 – 10.30 Työpajat

Suunnitelma, miten palvelukarttatyö jatkuu 

yhdistyksessä – työntekijät mukana

• Klo 10.30 – 11.00 Keskeiset ideat 

esitellään kaikille!



Palvelukartta on 2-osainen

Yhdistystoimijalle se on:

• Tietoa soten toimijoista joita on 

yhdistyksen alueella (yhteyshenkilöt)

Soten toimijalle se on:

• Tietoa yhdistyksestä/toimintaryhmästä, 

minkälaista toimintaa on.



Rooli palvelukartassa

• Yhdistyksen/ toimintaryhmän rooli on 

tärkeää uudistuvassa sotessakin

• Aivovammaliiton ja yhdistysten (alueiden) 

näkyvyyden ja vaikuttamistyön vuoksi on 

tärkeää, että meillä on yhteydet alueen 

toimijoihin 



Palvelukartta kiinnittyy soteen

• Sote uudistuksessa palvelut kiinnittyvät 

yhden alueen ympärille

• Maakuntien  vastuulla on yhteensovittaa 

palvelut toimiviksi palvelu- ja 

hoitoketjuiksi* (koskee julkisia palveluita)

– Järjestöt ovat tärkeitä toimijoita!



Miten toimintamme kiinnittyy?

• On tärkeää, että ”sotelaisilla” on tieto 

paikallisyhdistyksestä ja sen toimijoista

• Tiedonkulku, tiedottaminen

• Asiantuntijuus, osaaminen

• Vertaistuki

• Osa kuntoutusverkkoa: kuntouttava 

vertutoiminta, akuutin vaiheen 

vertutoimija, Ensitietovastaavat



Mitä on jo tehty?

1. On tehty esite ammattilaisille

2. On kontaktoitu terveyskeskukset – ja 

asemat

3. On selvitetty vammaispalveluiden 

yhteyshenkilöt

4. On käyty tapaamassa sairaalassa alan 

ammattilaisia yhdessä yhdistystoimija + 

työntekijä

5. Osalla jo vahvat suhteet toimijoihin 



Miten työ jatkuu?

– Tehdään suunnitelma, miten jatketaan

– Yhteistyön rakentaminen / jatkaminen

• Säännöllistä ja molemminpuolista

• Liiton työntekijät mukana alkuun tarvittaessa



Miten työ jatkuu?

– Kenen vastuulle?

• Yhteisvastuu (liitto osana yhdistyksiä)

• Pari- tai tiimivastuu?

• Mitä halutaan tiedottaa omasta toiminnasta

– Pian ja Anun työpaja*

– Tämä on osa paikallista vaikuttamista ja 

näkyvyyttä



Miten työ jatkuu tänään?

– Aloitellaan tekemään yhdessä suunnitelmaa siitä 

• mitä on jo tehty ja

• mitä voidaan tehdä, 

• kuka tekee ja mitä?

– Liitto mukana suunnitteluissa tarvittaessa: työntekijät tulevat 

käynneille mukaan, voidaan järjestää luentoja tapaamisia yms. 

yhdessä

Lopuksi klo 10.30 – 11: 

Yksi yhdistystoimija / yhdistys esittelee keskeisen 

idean omassa suunnitelmassa. > TEHTIIN POSTERIT



Ryhmät

• Heidi: Itä-Suomi ja Avy

• Anu: Kymi ja Oulu

• Anna-Mari ja Anni: Keski-Suomi ja 

Satakunta

• Pia: E-P 



ESIMERKKI LUONNOS 

palvelukartasta (kuvitteellinen)
Yhdistys 

PJ Kimmo

Yhteyshlö Mitä toimintaa Yhteistyön taso Yhteyshenkilöt 

TH

Yhteyshenkilöt

Vammaispalvel

ut

Itä-Suomen 

yhdistys ja 

paikkakunnat

Kokoontumiset 

2 x kk

Esh neurologi 

mukana 

yhdistyksessä

Kuntoutusohja

aja tavataan 

säännöllisesti

p.

Minna p.

Pirkko p. 

Liisa p. 

1123084788

(varalla Kaisa 

p. 

3344890950)

Kuopio Kimmo Kokoontumiset 

2 x kk

Käydään 

tapaamassa 

kuntoutusohjja

ajaa x 2 vuosi

Matti p.

Joensuu Usi 1 kk 

vertaistuki

Viedään 

esitteitä

Riitta

Outokumpu akuutti vertu

Savonlinna Marko Uutiskirje, 

kuntoutusohja

ajalle viedään 

esitteitä 2 

kertaa 

vuodessa

Pekka

Pieksämäki Tarja Joka viikko 

tapaaminen

Mapit 

täytetään 

sairaalan 

neuropkl:lla

Liisa

p

Mikkeli Mika vert.tuki

mahd.?

Neuron pkl x 1 

7 vuosi. 

Kuntoutusohja

aja x 2

Kaisa



Palvelukartta on siis työväline

• Jokaisen yhdistyksen oma kuvaus 

omasta toiminnasta soten-ammattilaiselle

• Palvelukartta kuvaa soten yhteyshenkilöt 

ja sen tason millä yhteistyötä pidetään 

yllä

– Esim. Viedään esitteitä, lähetetään uutiskirje 

x 1 vuosi, tavataan x 2 vuosi, liitto kouluttaa 

x 1/ vuosi, kuntoutusohjaaja käy 

kuukausitapaamisessa x 1 / vuosi


