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1

Tiivistelmä

Lausuntopyyntöön vastasi yhteensä 61 toimijaa, joista valtaosa (28) oli erilaisia kuntaja kuntayhtymätoimijoita. Seuraavaksi eniten lausuntoja saatiin järjestöiltä (15) ja valtion viranomaisilta (12).
Lausuntoyhteenvedossa kuvataan lausunnonantajien kantoja selvityshenkilöiden keskeisimpiin ehdotuksiin. Lausunnonantajat suhtautuivat ehdotuksiin pääosin myönteisesti. Suurimmat eri toimijoiden väliset erot ilmenivät näkemyksissä ruotsinkielisten
vammaisten henkilöiden erityispalvelujen organisoitumisesta.
Kolme neljästä lausunnonantajasta kannatti selvityshenkilöiden ehdotusta vammaisten henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevasta organisoitumismallista. Ehdotuksen mukaan vammaispalvelut integroitaisiin osaksi maakuntien sote-palvelujärjestelmää ja viidelle sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueelle (YTA) perustettaisiin
vammaisten henkilöiden palveluidenkysymyksiin keskittyvä osaamis- tai resurssikeskus. Jonkin verran lausunnonantajat näkivät tarvetta ehdotettujen resurssi- tai osaamiskeskuksien aseman ja tehtävien selkeyttämiseen. Myös Vaalijalan liittämistä
osaksi Etelä-Savon maakunnan liikelaitosta sekä määrittelemistä erityisen vaativan
psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen valtakunnalliseksi järjestäjäksi kannatettiin
laajasti.
Ruotsinkielisten vammaispalvelujen järjestämistä koskevaa ehdotusta kannattaneet
kiittivät ehdotusta keskitetystä ratkaisusta, joka mahdollistaisi asiakkaiden kielellisten
oikeuksien toteutumisen, riittävän väestöpohjan ja erityisosaamisen säilymisen. Ehdotusta vastustaneet kritisoivat palvelujen keskittämistä Varsinais-Suomen maakunnan
ylläpitämään osaamis- tai resurssikeskukseen, Kårkullaan. Vastustajat katsoivat, että
valinnanvapaus ja asiakkaiden kielelliset oikeudet eivät pääse toteutumaan lähipalveluissa, mikäli ruotsinkieliselle väestölle luodaan keskitetty poikkeusratkaisu. Kårkullan
kehitysvammaisten henkilöiden palveluihinpainottuva erityisosaaminen katsottiin liian
kapea-alaiseksi ottaen huomioon eri tavoin vammaisten henkilöiden erilaiset yksilölliset tarpeet.
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Ehdotusten kustannus- ja henkilöstövaikutusten arviointi koettiin hankalaksi, koska
monet asiaan vaikuttavat uudistukset ovat kesken. Osa lausunnonantajista oli samaa
mieltä selvityshenkilöiden kanssa siitä, että ehdotukset ovat kokonaisuutena nykyisiin
vammais- ja erityishuoltopalvelujen kustannuksiin nähden kustannusneutraaleja. Suurin osa lausunnonantajista ei osannut ottaa kantaa ehdotusten kustannus- ja henkilöstövaikutusarvioihin.
Rikoksesta tuomitsematta jätettyjen kehitysvammaisten henkilöiden huolenpidon ja
kuntoutuksen järjestämistä koskeva ehdotus sai laajaa kannatusta. Huolenpidon ja
kuntoutuksen palvelutuotannon keskittämistä TAYS:n ja Vaalijalan yksiköihin pidettiin
tarkoituksenmukaisena ottaen huomioon valtakunnallisesti varsin pienet asiakasmäärät. Eriävät näkemykset koskivat pääasiassa THL:n roolia palvelun järjestäjänä ja valvojana. Muutamat lausujat kritisoivat ehdotusta lähipalveluperiaatteen rikkomisesta ja
palvelujen keskittämisestä eteläiseen Suomeen.
Vammaisten lasten perusopetusta koskeva ehdotus sai lausunnonantajien parissa
selkeästi laajinta kannatusta. Lähikouluperiaatteelle oli käytännössä yksimielinen kannatus. Muutamassa lausunnossa kuitenkin korostettiin tarvetta hyväksyä myös kuntayhtymämalli perusopetuksen järjestämistapana pienissä kunnissa. Toisaalta kuntayhtymämallia myös vastustettiin etenkin järjestöjen lausunnoissa.
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2

Johdanto

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun on tarkoitus siirtyä sote- ja maakuntauudistuksessa maakunnille 1.1.2021 alkaen. Yhtenä lähtökohtana uudistuksessa on
ollut kehitysvammaisten henkilöiden palvelujen integroiminen muihin maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tähän perustuu myös vammaispalveluiden kokonaisuudistus, jota koskeva hallituksen esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi on annettu eduskunnalle. Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi YTM Riitta Hakomaa ja sosiaalineuvos, YTM
Markku Niemelää selvittämään erityishuoltopiirien asemaa sote-uudistuksessa. Selvitys toteutettiin 1.5. – 31.8.2018. Selvityshenkilöiden tehtävänä oli selvittää, miten
vammaisten henkilöiden palvelut on tarkoituksenmukaista organisoida osana palvelutuotantoa tulevaisuudessa huomioon ottaen sote-uudistuksen tavoitteet integroiduista
palveluista ja valinnanvapaudesta sekä tehdä ehdotus tulevista organisoitumismalleista.
Selvityshenkilöraportin luonnos julkaistiin lausuntopyynnön lähettämisen yhteydessä
sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla ja lausuntopalvelu.fi –sivustolla. Lopullinen raportti julkaistiin 15.10.2018 verkkojulkaisuna: Erityishuoltopiirit poistuvat, työ ja
palvelu jatkuvat. Selvityshenkilöraportti erityishuoltopiirien asemasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita
42/2018.
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3

Lausuntopyyntö ja
lausunnonantajat

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 6.9.2018 lausuntoa raportista, jossa selvityshenkilöt YTM Riitta Hakoma ja sosiaalineuvos, YTM Markku Niemelä selvittivät erityishoitopiirien asemaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Lausuntoaika oli 6.9.1.10.2018.
Lausuntopyyntöön vastattiin pääsääntöisesti sähköisellä kyselyllä (lausuntopalvelu.fi),
jossa oli kohdennettuja kysymyksiä selvityshenkilöiden ehdottamista organisoitumismalleista (liite 2). Kyselyyn sai vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kyselyn vastauksia oli
mahdollisuus perustella ja tämän lisäksi kyselyssä annettiin mahdollisuus vapaamuotoiseen kommentointiin. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa
ovat mukana määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot. Muutama taho ilmoitti,
ettei koe tarvetta lausunnon antamiseen.
Lausuntoja annettiin yhteensä 61 kappaletta, joista pääosa (56) lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta ja loput muilla tavoin toimitettuina. Lausuntonsa antoi 11 kuntaa, 9 sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymää tai yhteistoiminta-aluetta, 3 sairaanhoitopiiriä,
3 maakuntien liittoa, 5 muuta kuntayhtymää tai kuntien yhteistoimintaelintä, 12 valtion
viranomaista, 15 järjestöä, 1 yksityinen palveluntuottaja ja 2 muuta toimijaa. Lausuntojen käsittelyssä on noudatettu vastaajien itsensä ilmoittamaa vastaajaryhmäjaottelua. Lausunnon antaneista 11 erityishuoltopiiristä viisi sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiin tai yhteistoiminta-alueisiin, neljä muihin kuntayhtymiin tai kuntien yhteistoimintaelimiin, yksi sairaanhoitopiireihin ja yksi (Helsinki) kuntiin.
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4

Lausunnonantajien keskeisimmät
näkemykset selvityshenkilöraportista

Tässä luvussa kuvataan lausunnonantajien näkemykset selvityshenkilöraportin keskeisistä ehdotuksista. Lausuntopyynnössä haluttiin kuulla lausunnonantajien näkemykset erityisesti viidestä selvityshenkilöiden selvitettävänä olleesta erityiskysymyksestä. Lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta saadut vastaukset on koottu diagrammeiksi
kunkin kysymyksen käsittelyn yhteyteen. Muulla tavoin saatujen lausuntojen kantoja
on otettu huomioon tekstissä.

4.1

Selvityshenkilöiden ehdotus vammaisten
henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen
organisoitumismallista
Vastaukset

45
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35
30
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5
0

n=52
Kyllä

Ei

EOS

Kuvio 2. Onko selvityshenkilöiden ehdotus vammaisten henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevasta
organisoitumismallista mielestänne tarkoituksenmukainen?
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Selvityshenkilöt ehdottivat kehitysvammaisten henkilöiden palvelujen integroimista
osaksi maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja korostivat
lähipalvelujen ensisijaisuutta. Selvityshenkilöiden ehdottamassa organisointimallissa
erityishuoltopiirien toiminta liitettäisiin osaksi maakuntien liikelaitosta. Erityisen vaativia palveluja varten viidelle yhteistyöalueelle (YTA-alueet) perustettaisiin vammaisiin
henkilöihin liittyviin kysymyksiin keskittyvä osaamis- tai resurssikeskus. Keskukset linkittyisivät lasten ja nuorten palvelujen osalta Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa suunniteltuihin osaamis- ja tukikeskuksiin (OT-keskuksiin).
Suurin osa (75%) kaikista lausunnonantajista piti ehdotettua organisoitumismallia tarkoituksenmukaisena. Vastaajaryhmittäin tarkasteltuna suurin osa kunta- ja kuntayhtymävastaajista piti ehdotusta kannatettavana ja vain muutama niistä vastusti sitä. Lausunnon antaneet sairaanhoitopiirit, valtion viranomaiset ja maakuntien liitot sekä ainoa
kyselyyn vastannut yksityinen palveluntuottaja olivat yhtä mieltä siitä, että ehdotus organisoitumismallista on hyvä tai oikeansuuntainen. Järjestöt olivat suurin vastaajaryhmä ja niistä lievä enemmistö (yli 50%) vastusti tai ei osannut sanoa kantaansa ehdotetusta organisoitumismallista. Yhteenvetona voidaan todeta, että julkisen vallan
edustajat kannattivat ehdotusta ja lievä enemmistö vammaisia henkilöitä edustavista
tahoista vastusti.
Osa lausunnonantajista piti kannanottamisen kannalta ongelmallisena sitä, että raportissa esille tuotujen ehdotusten toteuttamiseen liittyvät rakenteet ovat vielä epäselviä
ja niiden uudistaminen on kesken. Muutama lausunnonantaja tähdensi, että osaamistai resurssikeskusten perustamisesta on hyvä säätää valtioneuvoston asetuksella. Samalla kuitenkin edellytettiin YTA-perustaisten keskusten roolin ja tehtävien kirkastamista. Muutama lausunnonantaja mainitsi, että osaamis- ja resurssikeskusten kohdalla jää epäselväksi, miltä osin ne liittyvät palvelujen järjestämiseen ja järjestämisvastuuseen ja miltä osin palveluiden tuottamiseen ja tuotantovastuuseen. Ehdotettujen keskusten suhteeseen järjestämislain 35 §:n mukaiseen kehittämistoimintaan ja
nykyisiin osaamiskeskuksiin haluttiin selvennystä. Tiivistä ja saumatonta moniammatillista yhteistyötä osaamiskeskuksen, maakunnan vammaispalvelujen, kuntien, kuntayhtymien, erikoissairaanhoidon ja vaativien sosiaalipalvelujen välillä tulisi lausunnonantajienkin mielestä kehittää. Vammaispalvelulain uudistuksen ja sote-uudistuksen ajankohdan yhdistämistä pidettiin erittäin tärkeänä.
Eniten eriäviä mielipiteitä herätti ruotsinkielisten vammaisten henkilöiden erityispalvelujen keskittäminen jatkossa Kårkullaan ja se, mikä olisi tämän osaamis- ja resurssikeskuksen kotimaakunta. Tätä käsitellään tarkemmin tämän lausuntoyhteenvedon luvussa 5.2. Jonkin verran eriäviä näkemyksiä esitetettiin myös selvityshenkilöiden ehdotuksesta, joka koski Vaalijalaa ja sen liittämisestä osaksi Etelä-Savon maakunnan
liikelaitosta sekä Vaalijalan määrittelyä erityisen vaativan psykososiaalisen hoidon ja
kuntoutuksen valtakunnalliseksi järjestäjäksi.
13
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4.1.1 Vaalijala ja sen liittäminen osaksi Etelä-Savon
maakunnan liikelaitosta
Selvityshenkilöt ehdottivat Vaalijalan liittämistä osaksi Etelä-Savon maakunnan liikelaitosta. Vaalijalan Pohjois-Savossa sijaitsevien toimintojen osalta selvityshenkilöt ehdottivat yhteistyösopimusta.Suurin osa lausunnonantajista taustayhteisöstä riippumatta kannatti ehdotusta.
Ehdotusta kannattaneet katsoivat, että nykyisten erityishuollon palvelujen sijoittuminen muiden sote-palvelujen yhteyteen on välttämätöntä, jotta eri alojen keskinäinen
yhteistyö ja asiantuntijuus palveluissa lisääntyisi. Samalla lausunnoissa korostettiin,
että kehitysvamma-alan erityisosaamiselle on annettava oma tilansa isoissa organisaatioissa ja että kaikkein erikoistuneimmat palvelut on kuitenkin syytä keskittää riittävän asiantuntijuuden turvaamiseksi.
Ehdotusta kannatettiin myös sillä perusteella, että maakunnan tulee seurata asukkaidensa palvelutarpeita ja sitä, kyetäänkö niihin vastaamaan. Kun Vaalijala olisi osa
Etelä-Savon maakunnan sote-tuotantoa, tämän katsottiin mahdollistuvan paremmin.
Kaksi lausunnonantajaa, Vaalijalan kuntayhtymä itse ja Pieksämäen kaupunki, katsoivat, että Vaalijalan olisi tarkoituksenmukaista olla omana erillisenä liikelaitoksenaan
Etelä-Savon maakunnassa ja solmia yhteistyösopimuksia muiden maakuntien kanssa.
Vaalijalan kuntayhtymän näkemyksen mukaan Vaalijalan palvelutoiminnan tulisi jatkua yhtenä kokonaisuutena kaikissa maakunnissa. Vaalijala piti selvänä, että yhteistyöalueen muiden maakuntien intressi ei ole Etelä-Savon yleinen liikelaitos, vaan Vaalijalan palvelutoiminta. Yhteistyöalueen julkisen palvelujentuottajan tulisi Vaalijalan
mukaan organisoitua siten, että organisaatiossa on ohjaava toimielin, jossa on jäsenyys kaikilla yhteistyöalueen maakunnilla. Muussa tapauksessa sen palvelutoiminnasta katoaa Vaalijalan arvion mukaan yhteinen etu ja se muuttuu ostopalvelutoiminnaksi, jolloin syntyy painetta kustannuksia kasvattavaan päällekkäiseen palvelutoimintaan yhteistyöalueen maakunnissa.

4.1.2 Erityisen vaativan psykososiaalisen hoidon ja
kuntoutuksen keskittäminen Vaalijalaan
Selvityshenkilöt katsoivat, että Suomessa tarvitaan muutamia (4–6) paikkoja poikkeuksellisen vaativan psykososialisen hoidon ja kuntoutuksen tarpeisiin. Selvityshenkilöiden ehdotus yhden nykyisistä erityishuoltopiireistä, Vaalijalan, toimimisesta erityisen vaativan psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen tuottajana sai monilta lausunnonantajilta kannatusta, mutta ehdotusta myös vastustettiin muutamissa lausunnoissa.
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Ehdotusta vastustaneet katsoivat, ettei asiakkaiden keskittäminen vain yhteen valtakunnalliseen erityispalveluyksikköön ole linjassa lähipalveluperiaatteen kanssa. Keskittämisen katsottiin myös vaarantavan asiakkaiden yhteydenpidon omaisiinsa ja
omaan lähiympäristöön sekä oman alueen palveluverkostoihin. Ehdotusta kritisoineet
korostivat myös sitä, että vammaisen henkilön oman alueen palvelumahdollisuudet
hyvin tuntevat palveluntuottajat takaavat mahdollisimman lyhyet kriisi-, tutkimus-, ja
kuntoutusjaksot. Ne voivat myös jalkauttaa palveluja henkilön lähiympäristöön. Samalla korostettiin, että muillakin nykyisillä erityishuoltopiireillä on tarvittavaa osaamista, minkä vuoksi palvelutoiminnan keskittäminen yhdelle toimijalle ei ole tarkoituksenmukaista.

4.2

Selvityshenkilöiden ehdotus
ruotsinkielisten vammaisten henkilöiden
sosiaali- ja terveyspalvelujen
organisoitumismallista
Vastaukset

30

27

25
20
13

15

11

10
5
0

n=51
Kyllä

Ei

EOS

Kuvio 3. Onko selvityshenkilöiden ehdotus ruotsinkielisten vammaisten henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevasta organisoitumismallista mielestänne tarkoituksenmukainen?
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Selvityshenkilöt ehdottivat, että riittävän väestöpohjan varmistamiseksi vaativille ruotsinkielisille erityispalveluille ja niiden edellyttämän osaamisen ja kehitystyön turvaamiseksi perustetaan valtakunnallinen, yhden maakunnan liikelaitoksen ylläpitämä
osaamis- tai resurssikeskus. Ehdotuksen mukaan keskus toimisi Varsinais-Suomen
maakunnassa, jossa ruotsinkielisten kehitysvammaisten henkilöiden palveluista nykyisin vastaava Kårkulla sijaitsee. Toiminta voitaisiin rahoittaa esimerkiksi siten, että palvelua tarvitsevat maakunnat maksaisivat kiinteän ja palvelujen käyttöön perustuvan
rahoitusosuuden keskusta ylläpitävälle maakunnalle.
Lausunnonantajien mielipiteet erosivat etenkin sen suhteen, tulisiko resurssi- tai osaamiskeskus keskittää osaksi Kårkullaa vai perustaa uusi, erillinen keskus. Pääosa vastaajista kannatti ruotsinkielisten vammaispalveluiden osaamis- ja resurssikeskuksen
perustamista joko Uudellemaalle tai Varsinais-Suomeen (Kårkullaan). Kårkullaan keskittämisen kannalla olevat tahot vetosivat keskittämisen tarkoituksenmukaisuuteen,
koska ruotsinkielisiä asiakkaita on verrattain vähän ja Kårkullassa on valmiina tarvittavaa osaamista. Valtakunnallinen resurssi- ja osaamiskeskus turvaisi heidän mukaansa osaamisen säilymisen sekä riittävän väestöpohjan palveluille.
Etenkin järjestöt näkivät ehdotuksen ongelmakohdaksi ruotsinkielisten lähipalvelujen
saatavuuden vaarantumisen. Lausunnoissa korostettiin, ettei kieli voi olla peruste lähipalveluiden puuttumiselle. Erityistä huolta aiheutti asiakkaan hoitopolun katkeaminen
sekä valinnanvapauden toteutumatta jääminen ruotsinkielisten asiakkaiden kohdalla,
jos palvelut keskitetään yhdelle toimijalle eli Varsinais-Suomeen Kårkullaan. Vaihtoehtoisena ratkaisumallina ehdotettiin yhteen maakuntaan sijoitettua resurssi- ja osaamiskeskusta, jolla olisi päätoimintoja useamman maakunnan (Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjanmaa) alueella, jotta lähipalveluperiaate toteutuisi. Muut ruotsinkieliset toimijat kuin Kårkulla korostivat myös, että Kårkulla on toiminut varsin pienelle kohderyhmälle eli kehitysvammaisille henkilöille suunnattujen palveluiden tuottajana. Resurssija osaamiskeskuksen tulisi palvella ruotsinkielistä väestöä laajemmin huomioiden eri
tavoin vammaisten henkilöiden palveluihin liittyvät erilaiset osaamistarpeet.
Ruotsinkieliset järjestöt ilmoittivat yksimielisesti vastustavansa sitä, että ruotsinkielisille vammaisille henkilöille tehtäisiin poikkeusratkaisu eduskunnan käsiteltävänä olevan sote-järjestämislain 11 §:n mukaisesti. Se olisi vastoin valinnanvapauden sekä
kielellisten oikeuksien toteutumista.
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4.3

Selvityshenkilöiden arvio ehdotetun
organisoitumismallin kustannus- ja
henkilöstövaikutuksista
Vastaukset

30
25

25
20

19

15
10

6

5
0

n=50
Kyllä

Ei

EOS

Kuvio 4.Onko selvityshenkilöiden arvio ehdotetun organisoitumismallin kustannus- ja henkilöstövaikutuksista mielestänne realistinen?

Selvityshenkilöt arvioivat, että heidän tekemänsä ehdotukset ovat kokonaisuutena nykyisiin vammais- ja erityishuoltopalvelujen kustannuksiin nähden kustannusneutraaleja. Raportissa todetaan, että varsinaisia integraatiohyötyjä saadaan aikaan vain vuosien yhteistyöllä.
Suuri osa lausunnonantajista (41%) ei osannut sanoa, onko selvityshenkilöiden arvio
realistinen. Syiksi mainittiin, että ehdotusten toteuttamiseen liittyvät rakenteet ja uudistukset (sote- ja maakuntauudistus, valinnanvapausmalli, itsemääräämisoikeuteen liittyvä lainsäädäntö, valmisteilla oleva asiakas- ja potilaslaki, uudistuva vammaispalvelulainsäädäntö) ovat vielä epäselviä ja kesken. Lisäksi puutteellinen tilastointi vaikeuttaa kustannusvaikutusten arviointia. Tilastoinnin ja tietojen analysoinnin kehittäminen
ja yhdenmukaistaminen jatkossa nähtiin erittäin tärkeänä. Tämä vaatisi jatkuvaa rahoitusta, jonka suuruudesta ei ole tässä vaiheessa tietoa.
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Lausunnoissa tuotiin esille myös alueellisten erojen vaikutusten huomioon ottamisen
tärkeys ja tarve maakuntakohtaisiin selvityksiin. Moni arvioi, että lähipalveluiden kehittäminen lisää aluksi kustannuksia. Jotkut lausunnonantajat esittivät huolensa palvelujen järjestämiselle asetetuista säästötavoitteista. Lausunnonantajat korostivat, että on
tärkeää varmistaa ja turvata suorassa asiakas- ja hoitotyössä olevien työntekijöiden
riittävyys ja ehkäistä palvelujen saatavuuden ongelmia ja asiantuntijuuden katoamista
palveluista. Vastaajista 32 prosenttia oli kuitenkin sitä mieltä, että ehdotus oli kustannusarvioltaan realistinen. Nämä vastaajat näkivät ehdotuksen pääasiassa kustannusneutraalina selvityshenkilöiden arvion mukaisesti.

4.4

Selvityshenkilöiden ehdotus rikoksesta
tuomitsematta jätettyjen
kehitysvammaisten henkilöiden hoidon ja
kuntoutuksen järjestämisestä
Vastaukset
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34
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5
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n=51
Kyllä

Ei

EOS

Kuvio 5. Onko selvityshenkilöiden ehdotus rikoksesta tuomitsematta jätettyjen kehitysvammaisten henkilöiden hoidon ja kuntoutuksen järjstämisestä tulevaisuudessa mielestänne tarkoituksenmukainen?
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Selvityshenkilöt ehdottivat, että rikoksesta tuomitsematta jätettyjen kehitysvammaisten henkilöiden hoitoa ja kuntoutusta koskeva palvelutuotanto ja tähän liittyvä tutkimus ja kehittäminen keskitetään TAYS:in ja Vaalijalan yksiköille. Selvityshenkilöt ehdottivat harkittavaksi ratkaisua, jossa THL:llän olisi asiassa järjestämisvastuu. Kustannukset katettaisiin valtion budjettirahoituksella.
Ehdotusta rikoksesta tuomitsematta jätettyjen kehitysvammaisten henkilöiden hoidon
ja kuntoutuksen sekä tutkimuksen ja kehittämistoiminnan keskittämisestä TAYS:in ja
Vaalijalan yksiköihin kannatettiin melko laajasti. Toiveena kuitenkin esitettiin, että jatkokuntoutus tapahtuisi lähellä kotikuntaa, jolloin erityisosaamista tarvitaan myös maakunnissa. Kustannusten rahoittamista valtion talousarviorahoituksella kannatettiin laajasti. Noin 20 prosenttia lausunnonantajista ei osannut ottaa ehdotukseen kantaa.
Keskittämisen vastustajat, joita oli noin 10 prosenttia lausunnonantajista, näkivät keskittämisen lähipalveluperiaatteen vastaisena ja painottivat yksilöllisen kuntoutuksen
tärkeyttä. Pohjoisten maakuntien huolena oli myös se, että valtakunnallisesti varsin
pienen ryhmän palvelut, hoitoon liittyvä asiantuntemus ja tukipalvelut keskittyisivät jatkossa vain eteläiseen Suomeen. Usean lausunnonantajan mielestä THL:n roolia ja
tehtäviä prosessissa tulisi vielä selkiyttää. Ehdotuksen riskinä nähtiin, että THL:lle
voisi muodostua päätöksentekijänä ja valvojana kaksoisrooli. Ehdotuksen vastustajat
esittivät, että järjestämisen ja tuottamisen yleisen valvontavastuun olisi oltava maakunnilla ja Luova-virastolla. THL:n valvontavastuun tulisi rajoittua asiakkaan sijoittajan
vastuuseen ja mahdolliseen yksilölliseen arviointiin palvelun toteutumisen tarkoituksenmukaisuudesta.
Yhtenä huomiona esitettiin, että kehitysvammaisilla henkilöillä, jotka on jätetty rikoksesta tuomitsematta, on oltava oikeus tarpeen mukaiseen oikeuspsykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Muutamassa lausunnossa kysyttiin, pitäisikö tästä lähtökohdasta käsin sekä Vaalijala että Pirkanmaan alueen toimijat siirtää mielenterveyslain alaiseksi
toiminnaksi.
Tuleva asiakas- ja potilaslainsäädäntö mahdollistaa jatkossa velvoitteisen avohuolenpidon toteuttamisen, jota ei ole vielä valtakunnallisesti organisoitu. Uusien toimintatapojen luomista tulisi lausunnonantajien mukaan tukea pilottien kautta.
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4.5

Selvityshenkilöiden ehdotus vammaisten
henkilöiden perusopetuksen
järjestämisestä
Vastaukset
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Kyllä
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Kuvio 6. Onko selvityshenkilöiden vammaisten henkilöiden perusopetusta koskeva ehdotus mielestänne
tarkoituksenmukaisen?

Selvityshenkilöt ehdottivat perusopetuksen järjestämistä lähikouluperiaatteella kuntien
toimesta. Lisäksi raportissa todettiin, että kuntayhtymämalli perusopetuksessa saattaa
olla mahdollinen. Raportissa korostettiin oppilaslähtöistä ratkaisua vammais- ja koulutuspoliittisin perustein.
Valtaosa, 84 prosenttia vastaajista, piti selvityshenkilöiden ehdotusta tarkoituksenmukaisena. Jotkut lausunnonantajat näkivät lähiopetuksen järjestämisen ongelmallisena
pienissä kunnissa ja pitivät kuntayhtymäpohjaista mallia tarkoituksenmukaisena. Erityisesti tässä kysymyksessä korostettiin Vaalijalan merkitystä kuntayhtymän perusopetuksen tuottajana. Vammaisjärjestöjen keskuudesta ei ollut juurikaan kannatusta
kuntayhtymämallille, mikäli se johtaa alueelliseen keskittämiseen. Erityisesti Kårkulla
mainittiin tässä yhteydessä.
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Lausunnonantajien taustasta riippumatta korostettiin, että erityisopetuksen tarve on
arvioitava yksilökohtaisesti. Lausunnonantajat näkivät LAPE-hankkeen palveluiden integroimisen osaamiskeskuksiin tärkeänä, jotta vammaisten lasten ei tarvitsisi asua laitoksissa saadakseen opetusta.

4.6

Muita selvityshenkilöiden ehdotuksiin
liittyviä näkökohtia

Muutama järjestövastaaja katsoi, että ehdotettu organisoitumismalli ja siitä tehty selvitys ovat liian kehitysvammapainotteisia, mikäli niillä pyritään antamaan vastauksia eri
tavoin vammaisten henkilöiden palvelujen uudelleen organisointiin ja hallintaan. Samoin jotkin lausunnonantajat huomauttivat, että raportissa ei tullut selkeästi esiin palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan erottaminen toisistaan ja tähän liittyen toivottiin
selvennystä jatkovalmisteluissa. Raportilta toivottiin tarkempaa pohdintaa ehdotusten
suhteesta ehdotettuun sote-lainsäädäntöön.
Eräät lausunnonantajista pitivät raporttia puutteellisena erityisesti saamenkielisten oikeuksiin sote-uudistuksessa liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi haluttiin täsmennystä
viittomakielisten asemaan uudistuksessa. Pohjois-Suomen lausunnonantajat korostivat myös rajat ylittävää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa, sillä etäisyydet alueella
ovat pitkiä ja pohjoisin OT-keskus sijaitsee tulevaisuudessa Oulussa.
Sairaanhoitopiirit nostivat esiin, että selvitys on tehty yhteiskunnallisista näkökulmista
ja lääketieteelliset näkemykset on jätetty sivuosaan. Osa sairaanhoitopiireistä piti raportissa olevia tilastoja keskenään vertailukelvottomina. Erityishuollon tilastoinnin yleiset puutteet näkyvät lausunnonantajien mukaan myös selvityksessä. Luotettavaa tilastotietoa ei ole yleisesti saatavilla, mikä vaikeuttaa toimenpiteiden vaikutusten arviointia.
Eduskunnan oikeusasiamies korosti, että organisointimallista riippumatta kaikille tulee
taata perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaiset riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.
Raporttia kiitettiin hengityshalvauspotilaiden tilanteen huomioimisesta ja ehdotettiin, että
hengityshalvauspotilaiden hoito järjestettäisiin ensisijaisesti kotiin hoitoringin avulla. Organisointi tulisi lausunnonantajien mukaan järjestää yhden valtakunnallisen yhteistoiminta-alueen toimesta.
Muutamat lausunnonantajat kritisoivat vammaisten henkilöiden ja pitkäaikaissairaiden
palvelujen kilpailutusta hankintalain pohjalta. Tämä näkemys on esillä myös Kårkullan
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kahden yhtiön mallissa, jotka olisi tarkoitus järjestää siten, ettei hankintalaki kosketa
niitä.
Moni lausunnonantaja kannatti siirtymistä diagnoosikeskeisestä ajattelusta toimintakykykeskeiseen näkökulmaan vammaisen henkilön palveluntarpeita arvioitaessa. Tämä
näkökulma on keskeinen tulevassa vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistuksessa. Osa lausunnonantajista huomautti, että vammaisten henkilöiden sosiaaliturvassa painottuva diagnoosikeskeinen ja medikalisoitunut näkökulma sekä toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kehittymättömät menetelmät ja osaamisen puutteet tuovat tähän haasteita. Diagnooseilla nähtiin kuitenkin olevan jatkossakin merkitystä erityistarpeiden määrittelyssä ja tarpeita vastaavien palvelukokonaisuuksien muodostamisessa.
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Liitteet
Liite 1. Lausunnonantajat
Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry
Autismi- ja Aspergerliitto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Etelä-Savon maakuntaliitto
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Eteva kuntayhtymä
FDUV
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
Helsingin kaupunki
HUS-kuntayhtymä
Invalidiliitto ry
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kehitysvammaliitto
Kansaneläkelaitos
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Keskipohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Kuurojen liitto ry
Kårkulla samkommun
Lapin aluehallintovirasto
Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
Lapsiasiavaltuutettu
Lastensuojelun Keskusliitto
Lieksan kaupunki
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun kaupunki
Pieksämäen kaupunki
Pirkanmaan liitto
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Porin kaupunki
Rovaniemen kaupunki
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Siun soten
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Siuntion kunta perusturvaosasto
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
Svenska Finlands folkting
Tampereen kaupunki
Tehy ry
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Turun kaupunki
Uudenmaan liitto
Vaalijalan kuntayhtymä
Vaasan sairaanhoitopiiri
Valviran
Vammaisfoorumi ry:
Varkauden kaupunki
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri ky
Viitasaaren kaupunki
Valtiovarainministeriö
Ympäristöministeriö
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Liite 2. Lausuntokysymykset
Taustaorganisaatio
−

kunta/en kommun

−

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue/en
samkommun eller ett samarbetsområde för social- och hälsovården

−

sairaanhoitopiiri/ett sjukvårdsdistrikt

−

maakunnan liitto/ett landskapsförbund

−

muu kuntayhtymä tai kuntien yhteistoimintaelin/en annan samkommun
eller samarbetsorgan för kommuner

−

valtion viranomainen/en statlig myndighet

−

järjestö/en organisation inom civilsamhället

−

yksityinen palveluntuottaja/en privat serviceproducent

−

joku muu/något annat

Selvityshenkilöiden ehdotukset

1. 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
Ei / Nej
EOS / Vet ej
Tilaa avoimelle vastaukselle/perusteluille / Utrymme för öppna svar/motiveringa
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2. Onko selvityshenkilöiden ehdotus ruotsinkielisten vammaisten henkilöiden
sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevasta organisoitumismallista mielestänne
tarkoituksenmukainen? / Anser ni att utredarnas förslag om den kommande
organiseringsmodellen för social- och hälsovårdstjänster för svenskspråkiga
personer med funktionsnedsättning är ändamålsenlig?
Kyllä / Ja
Ei / Nej
EOS / Vet ej
Tilaa avoimelle vastaukselle/perusteluille / Utrymme för öppna svar/motiveringa
3. Onko selvityshenkilöiden arvio ehdotetun organisoitumismallin kustannus- ja
henkilöstövaikutuksista mielestänne realistinen? / Anser ni att utredarnas
uppskattning av den föreslagna organiseringsmodellens kostnads- och personalkonsekvenser är realistisk?
Kyllä / Ja
Ei / Nej
EOS / Vet ej
Tilaa avoimelle vastaukselle/perusteluille / Utrymme för öppna svar/motiveringa
4. 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?
Kyllä / Ja
Ei / Nej
EOS / Vet ej
Tilaa avoimelle vastaukselle/perusteluille / Utrymme för öppna svar/motiveringa

27

SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 49/2018

5. 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
Ei / Ej
EOS / Vet ej
Tilaa avoimelle vastaukselle/perusteluille / Utrymme för öppna svar/motiveringa
6. Mitä muuta haluaisitte tuoda esille selvityshenkilöiden ehdotukseen liittyen?
/ Finns det något annat som ni skulle vilja framföra med avseende på utredarnas förslag?

Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään / Ni kan skriva ert uttalande i textrutan nedan--------------
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