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ALUKSI
• Sipilän hallituksen valmistelema Sote-uudistus kaatui pääosin ehdotuksien vuoksi, jotka olivat

vaikeasti yhteensovitettavissa voimassa olevan perustuslain kanssa . Esimerkiksi miten
viimekädessä turvata PL 19 § mukaiset perusoikeudet ja niitä turvaavien palvelujen rahoitus

• Vammaislainsäädännön uudistus jäi niinikään seuraavan hallituksen työksi. Eduskunnalle
annettu ehdotus uudeksi vammaispalvelulaiksi raukesi.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja kehittämisen tarve ei ole minnekään kadonnut.
• Hyvä kysyä mikä on
• nyt ja
• pitkällä aikavälillä keskeistä ja tärkeää

ESITYKSEN TAUSTOISTA
•

STM:lle Riitta Hakoman kanssa tehty selvitystyö kesällä 2018 kirvoitti toistuvasti
kysymään onko vuosikymmenten saatossa jotakin opittu? Ja missä se näkyy?

•

Katsaus jopa yli 120 vuoden takaisiin teksteihin muistutti, että samat kysymykset
toistuvat toistumistaan.

•

Kasautuuko oppi ja ymmärrys uudistamisen perustuksiksi ja rakenteiksi, elimelliseksi
osaksi toimintaa?

•

Vai opimmeko vain yhä uusin tavoin välttelemään uudistumista? Muodistammeko vain
puheenparren ja laitosten julkisivut?

MUUTAMA ESIMERKKI TOISTUVUUDESTA
•

Laitoskonseptin toistuva uudestisyntyminen

•

kyvyttömyys erottaa avun ja tuen tarvetta ja eri ratkaisuja vastata niihin.

•

Yksilön tunnistaminen ja tunnustaminen, yksilön tarpeiden ja näkemysten huomioon
ottaminen

•
•
•
•

”Diagnoosi” palveluihin pääsyn porttina
Ensitiedon juurtumattomuus
Esteettömyyden vakiintumisen vaikeus
Vammaisten ihmisten palvelut ovat toistuvasti ”kauhisteltava” kustannus, riippumatta
siitä mikä niiden osuus esim. kansantaloudesta on

VAMMAIS- JA ERITYISESTI KEHITYSVAMMAPALVELUJEN
MUUTOKSIA … SOTESTA RIIPPUMATTA
•

Vuodesta 2009 alkaen vammaispalvelulaki ensisijainen, kehitysvammalaki edelleen voimassa (EHO,
subj.oikeus), sovelletaan, jollei vammaispalvelulaki riitä / sovellu. Ei diagnoosivaadetta.

•
•

Kesästä 2016 alkaen YK:n vammaisyleissopimus osa Suomen vammaispoliittista lainsäädäntöä

•
•

Palvelujen tuottajia joka lähtöön, osaamisen taso kirjava

•
•

Useimmat erityishuoltopiirit sulautuneet osaksi muita organisaatioita, työ ja palvelut jatkuvat monin eri
järjestelyin. Säästöissä purettua kaivataan jo takaisinkin.

Kilpailutukset, palvelusetelit – järjestämistapoina entisten rinnalla. Silti syytä muistaa oikeus
valituskelpoisiin päätöksiin
Autettu - / tehostettu palveluasuminen, ”perusratkaisu moneen tarpeeseen”?
Laitosten aika ei sittenkään ohi?? (Uuslaitokset). Vanhoista laitoksista osa uudistunut tehtäviin, joita niiden
pitikin tehdä: tutkimus, kuntoutus.

YK:N VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

Vammaisuus on kehittyvä
käsite

vammaisuus on seurausta sellaisesta vuorovaikutuksesta
vammaisten henkilöiden
ja asenteista ja ympäristöstä
johtuvien esteiden välillä, joka estää näiden henkilöiden
täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen yhteiskuntaan
yhdenvertaisesti muiden kanssa

vammaiset henkilöt edelleen kohtaavat esteitä yhteiskuntaan
osallistumisessa sen tasavertaisina jäseninä ja heidän ihmisoikeuksiaan
loukataan kaikkialla maailmassa

19 ARTIKLA
ELÄMINEN ITSENÄISESTI JA OSALLISUUS YHTEISÖSSÄ
•

Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet tunnustavat kaikkien vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen
oikeuden elää yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet.
Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet tehdäkseen vammaisille henkilöille
helpommaksi nauttia tästä oikeudesta täysimääräisesti sekä helpottaakseen heidän täysimääräistä
osallisuuttaan ja osallistumistaan yhteisöön, muun muassa varmistamalla, että:

•

a) vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus valita asuinpaikkansa
sekä se, missä ja kenen kanssa he asuvat, eivätkä he ole velvoitettuja käyttämään tiettyä
asuinjärjestelyä;

•

b) vammaisten henkilöiden saatavissa on valikoima kotiin annettavia palveluja sekä asumis- ja
laitospalveluja sekä muita yhteiskunnan tukipalveluja, mukaan lukien henkilökohtainen apu, jota
tarvitaan tukemaan elämistä ja osallisuutta yhteisössä ja estämään eristämistä tai erottelua
yhteisöstä;

•

c) koko väestölle tarkoitetut yhteisön palvelut ja järjestelyt ovat vammaisten henkilöiden saatavissa
yhdenvertaisesti muiden kanssa ja vastaavat heidän tarpeitaan.

19 ARTIKLAN KOMMENTIT (YK:N
VAMMAISKOMITEA)
Vammaisilta henkilöiltä on historiallisesti evätty heidän henkilökohtaiset ja
yksilölliset valintansa ja kontrollinsa kaikilla oman elämänsä alueilla.
Monien on oletettu oleva kykenemättömiä elämään itsenäisesti itse valitsemissaan
yhteisöissä, paikoissa ja tavallaan. Tukea ei ole ollut saatavilla tai se on sidottu
vain tiettyihin elämis- ja asumisjärjestelyihin.
Lähipalvelut eivät ole olleet suunniteltuja siten, että kaikki niitä voisivat
käyttää. Voimavarat on investoitu laitoksiin, sen sijaan, että olisi kehitetty
vammaisille
henkilöille mahdollisuuksia elää itsenäisesti yhteisössä, valitsemissaan paikoissa ja
tavallaan

SELVITYSTYÖN HAVAINTOJA


Vammaisia ihmisiä lähes 10 % väestöstä



Laajemmin palveluja ja tukea tarvitsevia noin 1% väestöstä



Ympärivuorokautisia palveluja käyttäviä vammaisia henkilöitä noin kolme tuhannesta



Hyvin monitahoista palvelua ja tukea usein ja paljon tarvitsevia on muutamia
tuhansia koko maassa  vaativien, yksilöllisten integroitujen palvelujen tarve


Usein henkilöitä, joilla jokin harvinaissairaus



Osaava palveluohjauksen ja asiakassuunnittelun tarve koskee runsasta 40 000
henkilöä



Palveluratkaisuista, joissa ”siilorajat” on helppo ylittää hyötyvät kaikki vammaiset
henkilöt, samoin kuin muukin väestö



Useiden maakuntien omat väestöpohjat ja palvelujen tarvitsijoiden määrät ovat niin
pienet, että maakunnan rajat ylittävä yhteistyö on tarpeen vaativimmissa palveluissa.

vammaiset henkilöt, jotka eivät saa KELA:n,
työeläkejärjestelmän tai vakuutusetuuksia
eivätkä käytä vammais- tai kehitysvamma
tai muita vammaisuuden perusteella
järjestettäviä palveluja

vammaiset henkilöt, jotka käyttävät
vammais- tai kehitysvamma tai muita
vammaisuuden perusteella järjestettäviä
palveluja, mutta eivät saa KELA:n,
työeläkejärjestelmän tai vakuutusetuuksia

vammaiset henkilöt, jotka saavat KELA:n,
työeläkejärjestelmän tai vakuutusetuuksia,
mutta eivät käytä vammais- tai
kehitysvamma tai muita vammaisuuden
perusteella järjestettäviä palveluja

vammaiset henkilöt, jotka saavat KELA:n,
työeläkejärjestelmän tai vakuutusetuuksia ja
käyttävät vammais- tai kehitysvamma tai
muita vammaisuuden perusteella
järjestettäviä palveluja

Suurin ryhmä, noin 350 000 ihmistä

LIIAN ERITYINEN? VÄÄRÄNLAINEN MEILLE?
•

Ensisijassa kaikkien ihmisten palvelut tulee toteutettaa yleisiä ja yhteisiä ratkaisuja
hyödyntäen, lähellä arkiympäristöä / arkiympäristössä

•

Ratkaisujen tulee olla herkkiä yksilön (ainutkertaisille) tarpeille ja elämän eri tilanteiden
tunnistamiselle

•

Eritoten vammaisuuden kysymyksissä erityisosaaminen ja –palvelu tulee saattaa osaksi
jokapäiväisen elämän virtaa, siinä elettäväksi.

•

Hyvin harvoin tarvitaan sellaisia erityispalveluja, joissa palvelua tarvitsevan tulisi siirtyä
johonkin erityiseen paikkaan, erityispalveluyksikköön. Tällöinkin usein on kyse vain
määräaikaisesta palvelusta.

•
•

Erityisryhmiin määrittely ei kuulu tähän päivään
Diagnoosi on tietoa ihmisen sairaudesta tai vammasta, ei kriteeri saada tai jäädä vaille
palvelua. Kriteerejä ovat pärjääkö vai ei ilman apua, paljonko sitä tarvitsee jne.

ORIENTAATION UUDISTAMISEN AIKA
•

vammaispalvelujen ammatillistumisessa, teollistumisessa ja viimeksi kaupallistumisessa
on ollut (myös) myönteisiä seikkoja. Asiakkuus on tullut näkyväksi, ainakin sanoissa.

•

Samalla on riski unohtaa, etteivät palvelut sinänsä ole ihmisille tärkeitä, vaan se onko
niistä apua heidän omassa elämässään, sen rakennuspuiksi.

•

Tuotantolähtöisessä toiminnassa on toistuva riski yli-, ali- ja ohipalveluihin.

•

Toimivissa asiakassuhteissa (osallisuus) elämän ja arjen keskellä voidaan tunnistaa
yksilön tarpeet ja niihin liittyvät sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutukset, mitkä auttavat
luomaan uusia toimivampia palveluratkaisuja. Kullekin kohdallaan.

VAATIVAT ERITYISPALVELUT?
•

Vaativat erityispalvelut, erityisosaaminen tulisi ymmärtää pääosin tukirakenteeksi, joka auttaa lähi- ja muita
palveluja palvelutehtävissään

•

vaativa erityisosaaminen rakennetaan niistä mahdollisuuksista, joita nyt jo on (vammaispalvelut, erikoissairaanhoito,
järjestöt ja säätiöt jne.)

•

jokaiselle erva-alueelle tarvitaan vammaisuuden kysymyksiin keskittyvä osaamis- tai resurssikeskus

•

linkittyvät myös Lape-muutosohjelman mukaisiin OT-keskuksiin (lapset ja heidän perheensä)

•

Harvinaissairauksien diagnostisista yksiköistä selkeä polku arjen palveluihin

•

Resurssikeskuksilla omaa palvelutoiminta sekä asiantuntijapalveluina että rajatusti mm. tutkimus- ja
kriisihoitopaikkoja

•
•

joista osassa on valmius mielentilatutkimuksen jälkeen hoitoon ja kuntoutukseen määrättyjen henkilöiden palvelusta
Alueelliset seikat huomioon ottaen ruotsin- ja saamenkieliseen palveluun.

YK:N VAMMAISYLEISSOPIMUS: ISO KUVA
YLEISET VELVOITTEET
täysimääräisyys ja
syrjimättömyys, kaikissa
politiikoissa, täytäntöön panon
tehokkuus, aktiivinen osallisuus,
kattavuus

VAMMAISET NAISET
mm. voimaantuminen

OIKEUS ELÄMÄÄN

TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN
Perheiden sisältä koko
yhteiskuntaan

TASA-ARVO JA
YHDENVERTAISUUS:
syrjinnän kielto, kohtuulliset
mukautukset, positiivisen
erityiskohtelun mahdollistaminen
oikeuksien toteuttamiseksi

VAMMAISET LAPSET
lapsen etu
Iän huomioon otto

ESTEETTÖMYYS JA
SAAVUTETTAVUUS
Ympäristö, viestintä, alueet

VAARATILANTEET JA
HUMANITÄÄRISET
HÄTÄTILANTEET

OIKEUSTURVA JA -SUOJA
YHDENVERTAISUUS LAIN
EDESSÄ
tuki

OIKEUSSUOJAN
SAAVUTETTAVUUS

HENKILÖN VAPAUS JA
TURVALLISUUS
Ei mielivaltaista vapauden
riistoa

VAPAUS KIDUTUKSESTA
TAI JULMASTA,
EPÄINHIMILLISESTÄ TAI
HALVENTAVASTA
KOHTELUSTA TAI
RANGAISTUKSESTA

VAPAUS
HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ,
VÄKIVALLASTA JA
PAHOINPITELYSTÄ
Kotona ja kodin
ulkopuolella, sukupuolet

HENKILÖN
KOSKEMATTOMUUDEN
SUOJELU

ELÄMISEN PERUSEHDOT KUNTOON
LIIKKUMISEN JA
KANSALAISUUDEN
VAPAUS

ELÄMÄ ITSENÄISESTI
JA OSALLISUUS
YHTEISÖSSÄ

HENKILÖKOHTAINEN
LIIKKUMINEN

SANAN JA
MIELIPITEEN VAPAUS
JA TIEDONSAANTI

YKSITYISYYDEN
KUNNIOITTAMINEN

KODIN JA PERHEEN
KUNNIOITTAMINEN

ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN MENON EDELLYTYKSET
KOULUTUS

TERVEYS

TYÖ- JA
TYÖLLISTYMINEN

KUNTOUTUS

RIITTÄVÄ
ELINTASO JA
SOSIAALITURVA

ELÄMÄN SUOLA

OSALLISTUMINEN
POLIITTISEEN JA
JULKISEEN ELÄMÄÄN

OSALLISTUMINEN
KULTTUURIELÄMÄÄN,
VIRKISTYS JA VAPAAAJANTOIMINTAAN JA
URHEILUUN

YK:N VAMMAISYLEISSOPIMUKSEN TOIMIVUUS
VARMISTETAAN
TILASTOT JA TIETOJEN
KERUU

KANSAINVÄLINEN
YHTEISTYÖ

YK-TASOINEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO

KANSALLINEN
SEURANTA JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

VALITUSOIKEUS YK:N
VAMMAISKOMITEAAN

Kiitos!

