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Prologi

▪ Ovatko ne tarinat, joita kerromme ja toistelemme -vaikkapa 

kehitysvamma-alasta - tosia tai järkeviä

▪ Yksi tarina on ollut, että olemme jättämässä taaksemme laitosajan 

ja siirtymässä avo- ja lähi- sekä normaalipalveluhin (yms).

▪ Toinen vähän tuoreempi tarina on, että ’älyllinen’ kehitysvamma ei 

ole merkittävä, maininnan väärtti, vaan vammaisuus on sosiaalisesti 

”tuotettua”, yhteisiä kaikille vammaisille. 

▪ Opetusta on integroitu ja inklusoitu. 

▪ Sitten ovat erilaiset sote-tarinat, kuten ”vanhukset ja vammaiset”

▪ Mitä ja millaista politiikkaa eri tarinoista seuraa, mitkä ovat 

seuraukset ihmisille, joilla on kehitysvamma ja läheisille

▪ Mistä suunnasta lopultakin lähdemme asioita fundeeraamaan?

▪ Joko olisi niiden tarinoiden vuoro, jotka kerromme ihmisistä 

lähtien?



Todellisuuden 
kuvittelemisella 

on monta muotoa 
ja motiivia 

▪ 1. Yksi saattaa olla niin tyytyväinen aikaansa, että katsoo 

historian siihen päättyneen. 

▪ 2. Toinen saattaa olla niin tyytyväinen aikaansa, että kokee 

sen täyttäneen menneisyyden kaikki lupaukset. 

▪ 3. Kolmas saattaa olla niin tyytyväinen aikaansa, että 

kuvittelee sen tulevaisuudeksi.

▪ 4. Neljäs saattaa olla niin tyytymätön aikaansa, että katsoo 

sen edustavan menneisyyttä. 

▪ 5. Viides saattaa olla niin tyytymätön aikaansa, että katsoo 

sen hukanneen kaikki menneisyyden mahdollisuudet. 

▪ 6. Kuudes saattaa olla niin tyytymätön aikaansa, että 

kuvittelee sen yhtä epätodelliseksi kuin tulevaisuuden. 

▪ (Sakari Hänninen 2016)

▪ 7. Entä Sinä? Minä?



Muuttuva 
vammaisuus, 

uudistuva käsitys
” vammaisuus on kehittyvä 

käsite ”

▪ Yk;n yleissopimus 1. artikla

▪ Tämän yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, 

suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille 

täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki 

ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää 

vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon 

kunnioittamista.

▪ Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen 

pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai 

aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa 

erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän 

täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa 

yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

▪ SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA

▪ Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2016

▪ (Suomen säädöskokoelman n:o 398/2016) Valtioneuvoston asetus 27/2016 vammaisten henkilöiden 

oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä 

yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta



Kehitysvammai-
suuden kirjo

▪ ”Kehitysvammaisuus on sateenvarjokäsite erilaisista syistä 

johtuville ja erilaisia ilmenemismuotoja saaville 

vammaisuuden muodoille. Onkin suositeltavaa puhua 

KEHITYSVAMMAISUUDEN KIRJOSTA”, sanoo Heikki 

Seppälä uudessa kirjassaan ”ERILAISET EVÄÄT, kirja 

kehitysvammaisuudesta”

▪ Älykkyysmittaus ja siitä tehtävät johtopäätökset, vain yksi 

vähäinen apuväline kokonaistarkastelussa

▪ Jos luokittelua tarvitaan, niin erikseen on hyvä tunnistaa 

PIMD eli vaikeimmin- ja monivammaiset: ”täydellinen ja 

kokoaikainen riippuvuus toisten antamasta huolenpidosta 

ja hoivasta”

▪ Kehitysvammaisuuden toiminnallisen ja sosiaalisen 

määrittelyn suunta

▪ ”Viime kädessä kyse on siitä, miten intensiivisiä, laaja-

alaisia ja pysyviä tukitoimia henkilö tarvitsee päästäkseen 

edes jollakin tavalla samalle viivalle muiden samassa 

elämänvaiheessa olevien ikätoveriensa kanssa”

Ihmisen mieli syntyy ja 

kehittyy sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa….



Kun väki 
vähenee vai 
väheneekö?

▪ LAPSI-IKÄLUOKAT PIENENEVÄT

▪ Suomen itsenäisyyden aikana ei koskaan vielä ole 

syntynyt niin vähän lapsia kuin 2017!

▪ monimuotoistuvat perheet

▪ Etninen ja kielitausta moninaistuu, etenkin etelässä

▪ Keskittyminen etelään ja Pohjanmaan radan varrelle

▪ Tulee olemaan suuri määrä kuntia, joissa syntyy 

esimerkiksi yksi kehitysvammainen lapsi 10-20 vuoden 

aikana.



0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Elävänä syntyneet Suomen 100 vuotena







Vaikeimmin 

Kehitysvammaiset

oppilaat

11-vuotisen 

ov:n oppilaat







!

!



!



Todellisuutta 
pakenevasta 

ihmiskäsityksestä 
realistiseen

▪ Useimmiten yhteiskunnan /politiikan linjaukset 

rakennetaan ”on / off” jaolle. Joko olet työkykyinen tai 

et … nainen tai mies …. Jne. 

▪ Neliulotteisuus ja jatkumot

▪ Ikä  0….120…

▪ Ominaisuudet, kyvyt ja valmiudet – loputon kirjo

▪ Sukupuolet ….  Nyt tiedetään, ettei ole jakoa kahteen

▪ Terveys  … sairaus

▪ Vammaisuus … 

▪ ”sekä että” ja lisäksi 

▪ se mistä emme vielä mitään tiedä



Kysymys 
yhteiskuntien 

suunnasta

kilpailu-

Yhteiskunta

Hyvinvoin-

tiyhteiskun

ta

markkinat

demokratia

kilpailu                       tasa-arvo

markkina-arvo                                          ihmisarvo               



SoTe sosetta vai 
löytyykö pihvi

▪ Soten pääkohdat:

▪ Rahoitus ja sen rajat

▪ Maakunta – kunta (!)

▪ Järjestäminen  tuottaminen

▪ valinnanvapaus

▪ Integraatiot – kenen ja miten?

▪ Kilpailutukset  kilpailu



Mihin ”sotea” 
tarvitaan?

Esimerkki, joka 
nosti 

verenpainetta

▪ Suomen Kuvalehti (9.2.2018) kirjoitti ”sotesta”

▪ Sosiaalipalveluja kuvattiin esimerkillä, jossa pienen 

kunnan 40-vuotias asukas on vammautunut 

liikenneonnettomuudessa

▪ Tarjolla olisi vain oman kunnan vanhusten palvelutalo

▪ Parempi olisi, että olisi palvelutalo koko maakunnan 

vammaisille, johon koottaisiin eri kunnista, ettei tarvitse 

vanhusten kera olla ja elellä

▪ Mitä tästä ajattelet?   



Jokapäiväistä elämää 
tukevat palvelut ja 

tukemiset
&

interventiopalvelut

▪ Vammaisten ihmisten elämän suunnasta katsoen ja 

lähtien – ei ”palveluista” ja organisaatioista. 

▪ Tämän jo  nykylainsäädäntö mahdollistaa (mm. 

sosiaalihuoltolaki ja vammaislainsäädäntö)

▪ Ei ”sitä samaa kaikille”, vaan kullekin tilanteensa ja 

tarpeensa mukaisesti, kohtuudella.  Myös yhdessä. 

▪ Useimpien vammaispalvelujen* idea on taata 

mahdollisuudet elää omaa jokapäiväistä elämäänsä. 

Niiden tarkoituksena ei ole muuttaa ao. henkilöä tai 

hänen ominaisuuksiaan muunlaisiksi.  (* yleensäkin 

useimpien sosiaalipalvelujen)

▪ Terveydenhuollon palveluista ja kuntoutuspalveluista 

suuri osa tähtää johonkin muutoksen. Taudin 

voittamiseen, vaivojen lievitykseen, toimintakyvyn 

parantumiseen.  Interventioon. 



Monet kentät 
- emme aina tiedä 

mikä kulloinkin 
tärkein

▪ Eivät vain ”vammaispalvelut”

▪ Eri politiikat

▪ Sosiaaliset ja muut ympäristöt

▪ Teknologiat ja tekniikat

▪ Koulutus jo varhaiskasvatuksesta alkaen

▪ Kulttuurit 

▪ Terveydenhuolto

▪ Lääketieteellinen genetiikka

▪ Työelämä

▪ Kuntoutus

▪ Oikeusturva, oikeuden saaminen 



Norjan suunnat

●NOU 2016: 17

●På lik linje — Åtte løft for å realisere
grunnleggende rettigheter for personer
med utviklingshemming

●De åtte løftene skal sikre:

●1) selvbestemmelse og rettssikkerhet,

●2) inkluderende og likeverdig opplæring,

●3) arbeid for alle,

● 4) god helse og omsorg,

●5) eget hjem,

●6) kompetanse og kunnskap,

●7) koordinerte tjenester, og

●8) målrettet styring



Norjassa 
sanottua

▪ Samalla linjalla – kahdeksan ”nostoa” edistää 

perusoikeuksien toteutumista kehitysvammaisille 

ihmisille

▪ Kahdeksan lupauksen on varmistettava:

▪ 1) itsemääräämisoikeus ja oikeusturva,

▪ 2) osallistava ja tasavertainen koulutus,

▪ 3) työtä kaikille,

▪ 4) hyvä terveys ja hoito /hoiva ( huolenpito),

▪ 5) oma koti,

▪ 6) osaaminen ja tietämys  (palvelujen),

▪ 7) koordinoidut palvelut, ja

▪ 8) kohdennettu hallinto

”hiljainen 

vallankumous”



Vammaislain-
säädäntö

▪ Kehykset sote-lainsäädännöstä ja yleislaeista

▪ Kumottavat ….

▪ Uudet substanssilait: VALAS, mutta muistettava myös 

yleislait ja muut erityislait

▪ Menettelylait, kuten IMO

▪ Valvonta(?)

▪ Aukot ja pulmat  muuttuneessa tilanteessa (kuten 

kuntoutus)

▪ Soveltaminen 



Ratkaisevat 
paikat

▪ Aktivoituminen & yhteisö

▪ Arviointi

▪ Suunnittelu

▪ Päätökset

▪ Mahdollinen henkilökohtainen budjetti

▪ Toimeenpano

▪ Seuranta

▪ Puuttuminen ajoissa



Kulkija …
▪ Polkua ei ole. 

▪ Se tehdään. Kävelemällä. 

▪ Antoni Machado


