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Eteva tänään
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Eteva 2019 pähkinänkuoressa

• Suurin vammaisalan osaamiskeskus Suomessa

• Merkittävä vuotuinen tuottavuusloikka 2014-2018

• Etevan alueen väestöpohja n. 1,3 miljoonaa asukasta

• Omistajakuntia 45 Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä  kolmen 

maakunnan alueella

• Palveluja käyttäviä yksittäisiä henkilöasiakkaita n. 1 600

• Henkilötyövuosia n. 1 300, joista 95 % lähityötä

• Liikevaihto n. 77 miljoonaa euroa

• Asumispalvelut, päiväaikainen toiminta, perhehoito, kotiin annettavat 

palvelut, kehitysvammapsykiatrian yksiköt, laaja-alaiset asiantuntijapalvelut

– Palvelujen pohjana asiakkaiden yksilölliset tarpeet

– Asiakkaita myös muista kuin jäsenkunnista

• Erityishuoltopiirin lakisääteiset tehtävät

• Vahvaa asiantuntijaosaamista

– Mm. kehitysvamma-ala, autismin kirjo, kommunikaatio-osaaminen

– Pitkä kokemuksellinen tieto ja taito, jonka säilyminen tärkeää
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Etevan strategiatalo
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Asiakastyytyväisyys

Henkilöasiakkaat (kysely syksy 2017)

Henkilökunta ottaa huomioon asiakkaan toiveet: 93 % (tavoite 90 %)

Henkilökunta kohtelee minua ystävällisesti: 98 % (tavoite 96 %)

Asiakas kokee olonsa turvalliseksi asumispalveluissa ja päiväaikaisessa 

toiminnassa: 98 % (tavoite 92 %)

Strategiset tulosmittarit 31.12.2017
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SoMaa vai jotain muuta?
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Jos mikään ei muutu ei ole 

vaihtoehto
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Uuden sote-uudistuksen tavoitteet

• Sipilä I hallitusohjelmassa asetettu tavoitteeksi

– Vahvistaa perustason palveluita ja turvata ihmisten nopea hoitoonpääsy

– Kaventaa terveyseroja ja hallita kustannuksia 

• Menokehitys 0,9 % nykyisen 2,4 % sijasta 2019-2030

• ”Kokonaissäästötavoite” 3 miljardia euroa = kustannusten kasvun hillintä

• Asiakkaan valinnanvapaus

• Sote-integraatio

• Yhdenvertaiset palvelut

• Yhden luukun periaate = asiakas keskiössä

• Vahva - ja osittain sitova - valtionohjaus

• Valtion rahoitus  maakunnalle verotusoikeus jatkossa?

• Menot per asukas -näkökulma rahoituksen keskiössä (pääosin tarvevakioitu)

• Monikanavarahoituksen purkaminen
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Kuntaliiton tuore tutkimus (2017) Huom! Kela-siirto

10 suurinta kaupunkia +1,6 (+/1 0)

Keskisuuret kunnat + 1,4 (-0,2)

Porin, Helsingin, Oulun, Kouvolan, Turun, ja Vantaan 

terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset alittivat tai

pysyivät 0,9 prosentin tavoiteuralla.

Etevan oma

tuottavuuskehitys!
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Perustuslakivaliokunta 1.6.2018

"Vaikka perustuslakivaliokunta on edellä esittänyt 
useita säätämisjärjestykseen vaikuttavia 
merkittäviä huomautuksia, valiokunnan mielestä 
valinnanvapauslakiin tarvittavat muutokset eivät 
niiden merkittävyydestä huolimatta koske lain 
rakenteellisia ratkaisuja. Tämän vuoksi valiokunta 
arvioi, että esitys on mahdollista saattaa 
perustuslainmukaiseksi eduskuntakäsittelyssä, 
kunhan se toteutetaan huolellisesti ja sille varataan 
riittävä aika."

9Katrina Harjuhahto-Madetoja



STM:n aikataulu 06/2018
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Sosiaali- ja terveysvaliokunta 7.11.2018

• Mietintöluonnokset sote- ja maakuntauudistuksesta (HE 15/2017 

vp), valinnanvapauslaista (HE 16/2018 vp) sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen tuottamista koskevasta laista (HE 

52/2017 vp)

• Valiokunta ei hyväksynyt mietintöluonnoksia yksimielisesti

• Perustuslakivaliokunta katsonut, että nämä kolme hallituksen 

esitystä muodostavat oikeudellisen kokonaisuuden

• Perustuslakivaliokunnan käsittely  takaisin sosiaali- ja 

terveysvaliokuntaan  lopulliset mietinnöt valmistuvat toisen 

käsittelyn jälkeen
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Sosiaali- ja terveysvaliokunta 7.11.2018
Sote- ja maakuntauudistus

Riittävän rahoituksen varmistaminen 

• Maakuntien rahoituksessa säilytetään kustannusten kasvua rajoittavat säännökset (ns. 

budjettirajoite), mutta maakunnan oikeutta saada valtiolta lisärahoitusta vahvistetaan

• Maakuntien tehtävien rahoitus perustuu pääsääntöisesti valtion rahoitukseen

• Valtion korotettava kaikkien maakuntien kokonaisrahoitusta tilanteessa, jossa rahoituksen taso 

useissa maakunnissa tai laajalle väestölle (vähintään kahdeksan maakuntaa tai yli 40 

prosenttia väestöstä) riittämätön turvaamaan sote-palvelut

• Yksittäisellä maakunnalla oikeus saada lisärahoitusta, jos rahoituksen taso vaarantaisi 

kyseisessä maakunnassa riittävät sote-palvelut

Sote-järjestämislakiin täydennyksiä 

• Maakunnalla voi olla sote-liikelaitoksen lisäksi yksi tai useampia liikelaitoksia asiakkaan 

valinnanvapauslaissa tarkoitettuja sosiaali- ja terveyskeskusta sekä suun hoidon yksikköä 

varten

• Valiokunta korostaa maakuntien, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä terveyden edistämisessä ja 

ehdottaa järjestämislain täydentämistä maakunnan yhteistyöstä järjestöjen kanssa

• Kuntien ja maakuntien laadittava valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja –suunnitelma

• Maakunnan tuettava sote-alan järjestöjen toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

 esim. asiantuntija-apu, toimitilat ja harkinnanvaraiset avustukset
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Sosiaali- ja terveysvaliokunta 7.11.2018

Kuntakompensaatiot

• Uudistuksen omaisuusjärjestelyistä kunnille aiheutuvien kustannusten korvaaminen siten, 

että korvauksen myöntämistä arvioidaan omaisuusjärjestelyistä aiheutuvan 

kunnallisveroprosentin laskennallisen korotustarpeen perusteella

• Korvauksen määrässä otettaisiin huomioon myös kunnan kokonaistaloudellinen tilanne 

maksettavan korvauksen porrastamisen avulla

Valinnanvapauslaki

Asiakassuunnitelma

• Valinnanvapauslain mukainen asiakassuunnitelma laadittaisiin vain laaja-alaisesti palveluja 

tarvitseville ja se sisältää yhteenvedon muista sote-suunnitelmista, joiden sääntelyä ei tässä 

yhteydessä muuteta  myös Etevan ehdotus vs. resurssit ja ICT

• Asiakassuunnitelma ei loisi asiakkaalle juridista oikeutta palveluihin eikä olisi valituskelpoinen 

hallintopäätös

• Asiakassuunnitelma ei palveluntuottajaa juridisesti velvoittava päätös  suunnitelma, joka 

toimisi asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin sekä palvelujen suunnittelun ja 

yhteensovittamisen työkaluna
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Sosiaali- ja terveysvaliokunta 7.11.2018

Tietosuojasäännösten täsmentäminen

• Useita täsmennyksiä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskeviin säännöksiin  mm. 

asiakassuunnitelman käsittely sekä suoran valinnan palveluntuottajille maksettavan kiinteän 

korvauksen suuruuden määrittäminen (ns. profilointi)

• Kiinteän korvauksen laskennasta ja maksatuksesta vastaavan Kansaneläkelaitoksen 

tietojensaantioikeutta on tarkennettu.

EU:n valtiontukisääntelyn soveltuminen

• Valiokunta yhtyy ministeriöiden arvioon ja katsoo ettei notifikaatiota tarvita

• Eräitä täsmennyksiä valinnanvapauslain pykäliin, jotta varmistettaisiin maakunnan mahdollisuudet 

turvata palvelut silloinkin, kun riittävää palvelutarjontaa ei muutoin synny (mm. mahdollisuus ns. 

SGEI-velvoitteen asettamiseen)

Voimaantulo

• Ei muutoksia STM:n kesäkuussa esittämään aikatauluun
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Sosiaali- ja terveysvaliokunta 7.11.2018

Henkilökohtaiseen budjettiin kuuluvien palvelujen tuottaminen

Asiakkaan näkökulmasta olennaista on se, että hän saa aina riittävän 

informaation käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Silloin kun asiakkaalle tulee 

tarjota henkilökohtainen budjetti lakiehdotuksen 27 §:n perusteella, on hänelle 

kerrottava myös mahdollisuudesta saada vastaava palvelu liikelaitoksen 

tuottamasta vaihtoehdosta. Asiakkaan palvelut voidaan aina toteuttaa myös 

niin, että hänen valintansa mukaisesti osa toteutetaan henkilökohtaisella 

budjetilla ja osan hän saa liikelaitoksesta. Maakunnan liikelaitos tuottaa siis itse 

samoja palveluja kuin joita hankitaan budjetilla, ja asiakas valitsee kaikista 

mahdollisista vaihtoehdoista sen, joka parhaiten vastaa hänen tarpeitaan. 

Maakunnalla ei käytännössä ole tästä syystä tarvetta yhtiöittää palveluja 

miltään osin.
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Maakunnan päätöksenteko ja 

toiminta sekä asukkaiden osallisuus

VALTUUSTO

Maakuntastrategia

Palvelustrategia ja -lupaus

59-99

jäsentä

HALLITUS

Hallinnon, talouden ja toiminnan

johtaminen

MAAKUNTAJOHTAJA

MAAKUNTAKONSERNI

LIIKELAITOS
YHTIÖITETTY

TOIMINTA

VALTAKUNNALLISET PALVELUKESKUKSET

ICT     Talous ja henkilöstö Toimitilat     Yhteishankinnat

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet

• Suorat vaalit

• Aloiteoikeus

• Neuvoa-antava kansanäänestys

• Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

• Nuorisovaltuusto

• Vanhus- ja vammaisneuvostot

• Vähemmistökielen vaikuttamistoimielin

Järjestäjä-

tuottaja

-malli

MAAKUNNAN MUUT TOIMIELIMET

Esim. Sote-lautakunta
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STM:n selvitys erityishuoltopiirien 

asemasta

• Nykyisten erityishuoltopiirien kuntayhtymien varat ja velat (ml. 

kiinteistöt ja toimitilat) siirtyvät maakunnille SoMa-uudistuksessa

• STM nimesi 05/2018 selvityshenkilöt: YTM Riitta Hakoma ja 

sosiaalineuvos, YTM Markku Niemelä

• Tavoitteena selvittää, miten vammaisten henkilöiden vaativat palvelut 

on tarkoituksenmukaista organisoida osana rakenneuudistusta eli 

maakuntien palvelutuotantoa

• Selvitys julkaistiin 08/2018  lausuntokierros päättyi 1.10.2018

• Asetus? Valtakunnallinen työnjako? Maakuntien sisäinen työnjako? 

Maakuntien rajat ylittävät palvelut? YTA:n sisäinen työnjako? LAPE-

yhteistyö?
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STM:n selvitys erityishuoltopiirien 

asemasta: lausunnot

• Vammaispalvelut voitaisiin jatkossa liittää osaksi maakuntien sote-

palvelujärjestelmää ja perustaa vammaispalvelujen osaamis- tai 

resurssikeskus 5 yhteistyöalueelle (n. 75 % lausunnon antajista)

• Valtaosa lausunnonantajista kannatti Vaalijalan liittämistä osaksi Etelä-Savon 

maakunnan liikelaitosta sekä määrittelemistä erityisen vaativan 

psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen valtakunnalliseksi järjestäjäksi

• Rikoksesta tuomitsematta jätettyjen kehitysvammaisten henkilöiden hoidon ja 

kuntoutuksen palvelutuotannon keskittäminen TAYS:n ja Vaalijalan yksiköihin 

sai laajan kannatuksen

• Vammaisten lasten perusopetusta koskeva ehdotus sai lausunnonantajien 

parissa selkeästi laajinta kannatusta  lähikouluperiaatteelle käytännössä 

yksimielinen kannatus

• Eniten kritisoitiin ehdotusta ruotsinkielisten vammaisten henkilöiden 

erityispalvelujen keskittämisestä Varsinais-Suomen maakunnan ylläpitämään 

osaamis- tai resurssikeskukseen
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STM:n selvitys erityishuoltopiirien 

asemasta: Etevan lausumaa

• Vammaisuuskysymyksiä koskeva tilastointi ja tiedonkeruu järjestetään 

säännölliseksi  vertailukelpoisuus ja tiedolla johtaminen

• Jokaisen sote-keskuksen ja muiden lähipalvelujen tulee kyetä palvelemaan 

esimerkiksi kehitysvammaisia henkilöitä tavanomaisissa tarpeissa 

lähtökohtaisesti kannatettava ajatus  ei realistinen tavoite ainakaan lyhyellä 

tähtäimellä, mm. kommunikaatio-osaaminen

• Liikelaitoksen palvelutarpeen arviointi –yksikössä oltava riittävästi tarvittavaa 

erityisosaamista ja käytössä kansallinen arviointimenetelmä

• HB-pilotit saatava pikaisesti käyntiin

• Maakuntien rajat ylittävä yhteistyö tarpeen vaativimmissa palveluissa

• YTA-kohtaisten osaamis- tai resurssikeskusten perustaminen asetuksella

• Asiantuntijaresurssien niukkuus ja osaamisen kehittämistarpeet ml. 

tutkintojen sisältö

• Digitaaliset (etä)palvelut osana palveluverkkoa
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VALASta kohti

• Uusi vammaispalvelulaki turvaa välttämättömät erityispalvelut

• Koskee yhdenvertaisesti eri tavoin vammaisia henkilöitä

• Sosiaalihuollon yleislainsäädäntöä täydentävä laki (mm. sosiaali-

huolto- ja vanhuspalvelulait)

• Tavoitteena selkeä lainsäädäntö ja vaikuttavat asiakasprosessit 

uudessa järjestämisrakenteessa

• Samalla kumotaan kehitysvammalaki (519/1977)

• IMO-pykälät vs. uuden ”IMO-lain” valmistelun ongelmat?

• Iäkkäiden henkilöiden palvelut? Rajanveto lastensuojelulain-

säädännön kanssa?

• Päiväaikainen toiminta subjektiivisena oikeutena rajatulle joukolle

• Työllistäminen ja työllistyminen?

• Ei enää merkittäviä säästötavoitteita  toisin tekeminen

• HE annettu eduskunnalle 27.9.2018
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VALASta kohti
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SoMaa VALASta kohti

• Etevan palveluksessa n. 50 % mahdollisen tulevan 

Uudenmaan maakunnan vammaispalvelujen henkilöstöstä

• Kehitysvammapsykiatria jo nyt valtakunnallista palvelua 

(jatkossa psykososiaaliset kriisi- ja kuntoutusyksiköt)

• VALAS tuo mukanaan uusia asiakasryhmiä:

– Autismin kirjon henkilöt

– Cp-vammaiset

– Aivovammaiset

– Monisairaat / moniongelmaiset henkilöt

• Työnjako keskiössä: valtakunnallinen, YTA ja maakunnan 

sisäinen

• Hyvien käytäntöjen levittäminen yli organisaatiorajojen

• Peruspalvelut vs. erityispalvelut vs. jalkautuvat palvelut
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Uudenmaan vaiheistus 2021-2025
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Palveluiden 

yksilöllisyys
Läpileikkaavana teemana, riippumatta palvelualueesta tai funktiosta, nousi yksilöllisyyden tärkeys 

tulevaisuudessa vammaispalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja tuotannossa. 

Palvelutarpeen 

arviointi

Palvelutarpeen arviointiin ollaan erityisen tyytymättömiä. Tärkeimpinä kehityskohtina koetaan 

asiakkaan kuuleminen ja päätöksenteon oikeellisuus ja yhtenäiset kriteerit sekä arvioivan 

henkilöstön ammattitaito.

Palveluiden 

heterogeenisuus

Kyselyn perusteella on vaikea muodostaa yhtä kokonaiskuvaa koko Uudenmaan tilanteesta. 

Kuntien välillä ja kuntien sisällä koetaan olevan suuria eroja vammaispalveluiden järjestämisessä 

ja tuottamisessa, erilaista ohjausta ja erilaisia toimintatapoja on paljon. Ylilaatu vs. alilaatu.

Järjestöjen rooli

Järjestöjen rooli toivotaan tulevaisuudessa olevan vertaistuen järjestäminen, tiedon välittäminen ja 

kohderyhmänsä oikeuksien ja tarpeiden asiantuntijana oleminen. Maakunnalta odotetaan 

tulevaisuudessa järjestökumppanuuden syventämistä. Järjestöt toivovat myös, että maakunnan 

vammaisneuvoston jäsenvalinta perustuisi kuntien vammaisneuvostojen omaan äänestykseen.

Asiakas-

osallisuus
Etenkin palvelutarpeen arvioinnissa, ostopalveluissa ja asumisessa toivotaan kehityskohteiksi 
asiakasosallisuuden lisäämistä.

Moni-

ammatillisuus

Toimiva arki
Asumisessa ja työssä, toivotaan, että vammaisten arki olisi mahdollisimman lähellä tavallista 
arkea. Esimerkiksi työpaikkojen tulisi olla normaaleissa työympäristöissä ja asuminen 
mahdollisimman kodinomaista.

Laajasti kiitosta saaneissa palveluissa korostui taustalla moniammatillisuus ja asiakkaan 
palvelutarpeen huomioiminen kokonaisuutena.

Ostopalveluiden 

kriteeristö

Ostopalveluiden osalta tulevaisuudessa huolta herätti kilpailutus- ja hankintamallit ja –kriteeristöt. 
Laadun painoarvoa ja ymmärrystä eri hankittavien palveluiden sisällöistä toivottiin vahvistettavan 
tulevaisuudessa. Laadun seurannan merkitystä myös korostettiin.

Järjestökysely 2017: keskeiset 

havainnot



SoMa tai ei – kehittäminen 

jatkuu
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IMO-arkeaHS 21.11.2018
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IMO-arkea ja -kehittämistä

• Etevassa IMO-työryhmä  neuvonta ja ohjaus, 
yhdenmukaiset käytännöt

• EHJR:n rooli

• Erityishuoltopiirien yhteistyö

• Rajoitustoimenpiteiden määrä lisääntynyt  sängynlaidat 
yksittäinen selittävä tekijä (n. 20 asiakasta)

• KVL vs. tehostettu palveluasuminen vs. yksilö

• Päätöksenteko vs. viikonloput

• Tuettu päätöksenteko

• Itsemääräämiskyvyn määrittely ja arviointimenetelmät 
yhdenvertaisuus

• Resurssien riittävyys

• Koulutus ja neuvonta

• Osallistava kirjaaminen
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SoMa tai ei – kehittämistä ei voi lopettaa

• ESOMA ja Uudenmaan SoMa-valmistelu (mm. vaativan tason alatyöryhmä)

• Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön 

asiakasprosessissa, VamO

• RAImO-mittareiden pilotointi yhdessä THL:n kanssa (osana VamOa)

• Vaativan tason asumisyksikön perustaminen

• Lasten ja nuorten kuntoutusyksikön perustamisen valmistelu

• Työvalmennuksen kehittäminen

• eAms ja sähköinen asianhallinta

• Identiteetin hallinta

• Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto

• STM:n Hyteairo-hanke

• Uudenmaan mahdollinen HB- ja asiakassetelipilotti  yhteisprojekti nykyisen lainsäädännön 

puitteissa

• PSHack-jatko yhteistyössä Helsingin ja Apotin kanssa

• Työajanhallinnan kehittäminen

• Työhyvinvoinnin kehittäminen: FyPsy ja Turvallinen ja sujuva arki - toimintamalli

• EASPD- ja muu kansainvälinen yhteistyö

• Tiedolla johtamisen projekti (TiJo)

• Teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen asiakkaiden osallisuuden ja kommunikaation tukena

• Ympäristöohjelman laatiminen

• Etäpalvelujen kehittäminen
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PSHACK100-prosessi – syksy 2017
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PSHACK-jatkoprojekti – syksy 2018
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Robotiikka tulee - oletko valmis - Eteva on
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SoMaa tekoälyä ja robotiikkaa

Uudenmaan järjestökysely 10/2017: 52,6 % monikanavaratkaisu asiakkaalle luontevin 
malli palvelutarpeen arvioinnissa; ”robotti on luotettavampi kuin yksittäinen 
työntekijä”

Palvelutarpeen arviointi
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Eerosta on tullut työkaveri
• Henkilötietojen poiminta vanhasta palkkajärjestelmästä SoMa-

tietojenkeruuta varten

• Käyttäjätunnuksiin liittyvien tietojen päivitys HRM-järjestelmästä Lifecare-

asiakastietojärjestelmään (mm. työsuhteen päättyminen)

• Vapaat paikat ja jonot –raportointi

• Asiakkaiden ateriamaksujen laskutus

• Sähköinen sihteeri sähköisen asianhallinnan / toimielinten sihteerien ja 

valmistelijoiden tueksi

• Palvelupyyntöprosessin osittainen automatisointi ja tehostaminen

• Matkalaskujen tarkastaminen? Ansiovertailujen tekeminen? RTP-

raportointi?

• Eerolla ja Ropsulla treffit helmikuussa 02/2019 
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Etevan – ja soten - tekevät ihmiset
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Erityishuoltoa tarvitaan 

tulevaisuudessakin, vaikka nimet 

ja toimintamuodot muuttuisivatkin

Kiitos ja kysymyksiä?
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