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Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lausunto

29.09.2018

Asia:  STM103:00/2018, STM/3592/2018

Erityishuoltopiirien asema sote-uudistuksessa

Vastaajan taustatiedot

Taustaorganisaatio

järjestö/en organisation inom civilsamhället

Selvityshenkilöiden ehdotukset

Onko selvityshenkilöiden ehdotus vammaisten henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevasta 
organisoitumismallista mielestänne tarkoituksenmukainen? / Anser ni att utredarnas förslag om den 
kommande organiseringsmodellen för social- och hälsovårdstjänster för personer med 
funktionsnedsättning är ändamålsenlig?

Kyllä / Ja

Tilaa avoimelle vastaukselle/perusteluille / Utrymme för öppna svar/motiveringa

Kannatamme niitä lähtökohtia, joista selvityshenkilöiden ehdotukset on tehty. Sen sijaan rakenteisiin 
ja organisointiin liittyvien ehdotusten arviointi on tässä vaiheessa erittäin vaikeaa, koska soten 
lopulliset ratkaisut eivät ole tiedossa, samoin asiakas- ja potilaslain lopulliset esitykset puuttuvat ja 
uusi vammaispalvelulakikin vasta annettiin eduskunnalle. Lähes kaikki esitykset perustuvat ainakin 
joltain osin oletuksille.

 

Olemme täysin samaa mieltä siitä, että pääpaino palvelujen ja tuen järjestämisessä tulee olla siellä, 
missä ihmiset muutenkin jokapäiväistä elämäänsä elävät, niissä ympäristöissä ja yhteisöissä, 
perhettä unohtamatta. Tämä edellyttää lähipalvelujen kehittämistä siten, että ne kykenevät - 
tarvittaessa muiden palvelujen tuella - vastaamaan myös vaativampiin tuen tarpeisiin. 
Lähipalveluiden tulee olla esteettömiä ja kaikkien saavutettavissa. Yksilölliset tarpeet ja toiveet tulee 
olla ratkaisevia palveluita järjestettäessä. Investoinnit tulee rakentamisen sijaan keskittää osaamisen 
parantamiseen ja sen jakamiseen sinne, missä apua ja tukea tarvitsevat asuvat. 

Kannatamme ajatusta, että vaativat erityispalvelut, erityisosaaminen pitää ymmärtää pääosin 
tukirakenteeksi, joka tukee lähi- ja muita palveluja antamalla tietoa, välineitä ja menetelmiä sekä 
tukea erilaisten vaikeiden tilanteiden ratkomisessa. Kuten raportissa todetaan, ihmisiä ei tulisi 
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siirrellä palveluista toiseen, vaan palvelut tulee tuoda ihmisten luokse. Apua pitää tuoda vammaisten 
henkilöiden arkeen siellä missä he ovat: omaan kotiin, lapsuudenkotiin, päiväkotiin, kouluun, 
työyhteisöön, sote-keskuksiin. Tämä voi tarkoittaa tiedon antamista tai konkreettista ammattilaisen 
tuomaa työpanosta sinne, missä sitä tarvitaan. 

Olemme samaa mieltä selvityshenkilöiden kanssa siitä, että palveluita ei voi jatkossa järjestää 
diagnoosien pohjalta, vaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tästä lähtee uusi 
vammaislainsäädäntökin. Tämä edellyttää nyt hajallaan olevan osaamisen kokoamista nykyisiltä 
erityishuoltopiireiltä, kunnilta ja kuntayhtymiltä, terveydenhuollosta, osaamiskeskuksilta, muilta 
palveluntuottajilta, koti- ja ulkomaisilta järjestöiltä, yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta sekä 
muilta oppilaitoksilta, kuten raportissa todetaan. Selvityshenkilöt ovat oikeassa todetessaan: 
”Kehitysvamma-alan osaaminen ei ole riittävää uusien vammaispalvelujen ja niiden organisaatioiden 
tarpeisiin. Ei myöskään yksinomaan muissa vammaispalveluissa hankittu. Kaikilla on tarvetta 
osaamisen laajentamiseen ja monipuolistamiseen”.

Kannatamme osaamis- ja resurssikeskusten perustamista, kunhan niiden päätavoitteena on edistää 
ja koordinoida osaamista sekä konsultoida eri toimijoita. On tärkeää edistää tutkimus- ja 
kehittämistyötä ja jakaa niiden tuloksia laajasti kentälle sinne, missä avun ja tuen tarvitsijat ovat. 
Asiakkaiden siirtämistä palvelutarpeen vuoksi pois omasta lähiyhteisöstään tulee viimeiseen asti 
välttää. Palveluiden tulee joustaa ja niitä tulee asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan vahvistaa. 
Osaamis- ja resurssikeskusten pääpainona ei voi olla oman työn kehittäminen oman yksikön sisällä ja 
asiakaspaikkojen ylläpitäminen, vaan laajassa yhteistyössä tehtävä asiakkaan arjen toimintoja tukeva 
kehittämistyö. 

Yhteistyö LAPE-OT -keskusten kanssa on tärkeää. Jatkossa lasten on saatava palvelut siten, että 
heidän ei tarvitse muuttaa pois omasta kodistaan eikä ainakaan omasta lähiyhteisöstään. Yhtään 
lasta ei tule jatkossa asua laitoksissa. Jos vammainen lapsi ei vahvoistakaan kotiin tuotavista 
palveluista huolimatta voi enää asua lapsuudenkodissaan, on tärkeää varmistaa, että sopivia 
avohuollon asumisvaihtoehtoja on tarjolla, eivätkä niiden kustannukset ole näille raskaissa 
tilanteissa eläville perheille kohtuuttomia tai jopa estä palveluiden käyttöä.

Uusi vammaislainsäädäntö yhdessä YK:n vammaissopimuksen kanssa asettaa normit vammaisuuden 
perusteella tarvittavien erityispalveluiden järjestämiselle. Molempien keskeinen tavoite on 
osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Uusi eduskunnalle juuri annettu 
vammaispalvelulakiesitys korostaa henkilön omien voimavarojen tukemista muun muassa uuden 
valmennus ja tuki -palvelun, henkilökohtaisen avun ja ensisijaisesti omaan kotiin tuotavien 
asumispalveluiden muodossa. Lailla korostetaan erityisesti lapsen palveluiden tuomista omaan 
lapsuudenkotiin ja läheisten jaksamisen tukemista esimerkiksi lyhytaikaisella huolenpidolla. 

Onko selvityshenkilöiden ehdotus ruotsinkielisten vammaisten henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tulevasta organisoitumismallista mielestänne tarkoituksenmukainen? / Anser ni att utredarnas förslag om 
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den kommande organiseringsmodellen för social- och hälsovårdstjänster för svenskspråkiga personer med 
funktionsnedsättning är ändamålsenlig?

EOS / Vet ej

Tilaa avoimelle vastaukselle/perusteluille / Utrymme för öppna svar/motiveringa

-

Onko selvityshenkilöiden arvio ehdotetun organisoitumismallin kustannus- ja henkilöstövaikutuksista 
mielestänne realistinen? / Anser ni att utredarnas uppskattning av den föreslagna organiseringsmodellens 
kostnads- och personalkonsekvenser är realistisk?

EOS / Vet ej

Tilaa avoimelle vastaukselle/perusteluille / Utrymme för öppna svar/motiveringa

-

Onko selvityshenkilöiden ehdotus rikoksesta tuomitsematta jätettyjen kehitysvammaisten henkilöiden 
hoidon ja kuntoutuksen järjestämisestä tulevaisuudessa mielestänne tarkoituksenmukainen? / Anser ni 
att utredarnas förslag om ordnande av vård och rehabilitering i framtiden för personer med 
utvecklingsstörning som inte dömts för ett brott är ändamålsenligt?

EOS / Vet ej

Tilaa avoimelle vastaukselle/perusteluille / Utrymme för öppna svar/motiveringa

-

Onko selvityshenkilöiden vammaisten henkilöiden perusopetusta koskeva ehdotus mielestänne 
tarkoituksenmukainen? / Anser ni att utredarnas förslag om grundläggande undervisning för personer 
med funktionsnedsättning är ändamålsenligt?

Kyllä / Ja

Tilaa avoimelle vastaukselle/perusteluille / Utrymme för öppna svar/motiveringa

Tilaa avoimelle vastaukselle/perusteluille / Utrymme för öppna svar/motiveringa

Olemme täysin samaa mieltä selvityshenkilöiden ehdotuksista yksi ja kaksi. Eli perusopetus tulee 
järjestää kuntien toimesta lähikouluperiaatteella. Perusopetuksen onnistumiseksi tulee tehdä 
kaikkien lasten osalta hyvää yhteistyötä opetushenkilökunnan, oppilashuollon, 
kouluterveydenhuollon, vammaispalveluiden ja erityisesti oppilaan ja hänen perheensä kanssa. 

Mielestämme yhdenkään erityishuoltopiirin ei pidä jatkaa opetuksen järjestäjänä esimerkiksi 
kuntayhtymämallilla. Se johtaisi väistämättä perusopetuksen keskittämiseen, joka olisi lähikoulu- ja 
inkluusioperiaatteiden vastaista. 
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Raportissa on tuotu hyvin esille järjestöjen näkemykset perusopetuksen järjestämisestä. YK:n 
vammaissopimus ja erityisesti sen artikla 24 edellyttää, että vammaisen lapsen on saatava kattavaa, 
laadukasta ja maksutonta opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden 
oppilaiden kanssa. Sote-uudistuksen myötä inkluusion ja lähikouluperiaatteen on vihdoin 
toteuduttava. 

Kuten raportissa todetaan, kasvuikäisen lapsen siirtyminen pois vanhempien kasvatuksesta ja 
perheen parista toisaalle opetuksen järjestämisen vuoksi, on 

erittäin iso ja pitkävaikutteinen ratkaisu. Lähikoulussa lapsi kiinnittyy sosiaaliseen ympäristöönsä ja 
oppii elämänpiirinsä. Siirtoihin voi liittyä ennakoimattomia tai vaikeasti hallittavia riskejä. 
Yhdenkään lapsen ei pidä joutua muuttamaan pois lapsuudenkodistaan koulunkäynnin vuoksi. 

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille selvityshenkilöiden ehdotukseen liittyen? / Finns det något annat som 
ni skulle vilja framföra med avseende på utredarnas förslag?

Olemme samaa mieltä selvityshenkilöiden kanssa siitä, että rakenneuudistuksessa tarvitaan 
rohkeutta luopua ”näin on aina tehty”-ratkaisuista, ammatillisesta vallankäytöstä ja markkinoiden eri 
tuottajien tarjonnan hyväksymisestä annettuna.

Palveluiden ja niiden organisoinnin kehittämisessä tulee ennen kaikkea toteuttaa YK:n vammaisten 
ihmisten oikeuksia koskevaa sopimusta ja sopimuksen mukaisesti taata kaikille vammaisille 
henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää 
tehokasta osallistumista yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Palveluiden järjestämisessä kannatamme lähtökohtana sitä, että asiakas voi osallistua jokapäiväiseen 
elämään. Samalla kehitysvammaisten ihmisten oikeudet heidän tarvitsemiinsa palveluihin tulee 
turvata nykyistä vahvemmin, mukaan lukien mielenterveyspalvelut ja muut terveydenhuollon 
palvelut. Lähipalveluille annettavassa tuessa tarvitaan vahvaa osaamista ja tiedon antamista tai 
konkreettista ammattilaisen jalkautumista sinne, missä tietoa ja osaamista tarvitaan.
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