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SELVITYS VAMMAISTEN HENKILÖIDEN VAATIVIIN TUEN
TARPEISIIN VASTAAMISEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNNÖN
UUDISTAMISTARPEET
Selvityksen on tehnyt Kehitysvammaliiton erityisasiantuntija Erja Pietiläinen (2014).
Selvityksessä keskitytään sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten ja heidän perheidensä tarvitsemaan tukeen. Selvitys tarkastelee myös lasten ja heidän perheidensä selviytymistä ja hyvää elämää tukevia käytäntöjä ja
sitä, millaisia vaatimuksia ne asettavat lainsäädännölle. Tavoitteena on
mm. vaikeavammaisten lasten hoidon ja palveluiden sekä heidän perheidensä jaksamista tukevien palveluiden turvaaminen. Tämä edellyttää
erilaisten olemassa olevien ja uusien tuen ja palveluiden ratkaisujen
tarkastelua ja pohtimista.
Tässä selvityksessä Erja Pietiläinen esittää 28 kohtaa huomioitavaksi
lainsäädäntöä valmisteltaessa.
Selvityksessä on materiaalia Valas –lain valmistelun tueksi. Selvitys on
tämän muistion liitteenä 1. pdf-tiedostona. Lisäksi liitteenä 2. on selvityksen powerpoint, joka oli kokouksen keskustelun pohjana.
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KEHAS –LASTEN JA NUORTEN VALTAKUNNALLINEN
TYÖPAJA
Susanna Hintsala ja Jutta Keski-Korhonen ovat STM:n Kehastyöryhmän asiantuntijasihteereitä ja vievät kehas-työryhmälle materiaalia KVANKin Lasten ja nuorten jaoksesta.

Kehas-työryhmän alueellinen seuranta on alkanut
Susanna Hintsala kertoi, että Kehas -työryhmän alueellinen seuranta on
aloitettu. Ensimmäisten seurantakäyntien tuloksena saatiin uutta näkökulmaa. Laitokseen tulosyyt ovat moninaiset esim. nuorten psykiatriset
ongelmat. Lapset tai nuoret ovat tipahtaneet järjestelmistä ja asumispalveluratkaisuna on käytetty kehitysvammaisten palveluita. Kuitenkin
myös todettiin, että pitkien kuntoutusjaksojen (3-5 vuotta) interventiot
ovat kannattaneet ja nuoria on voinut palata lähipalveluihin.
Sote-uudistuksessa toteutuu parhaimmillaan alueellisten palveluiden ja
lähipalveluiden vuoropuhelu. Tärkeätä on nähdä miten yleis- ja erityis-
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palvelujen integraatio toteutuu ja mitä hyviä käytäntöjä Suomesta on
löydettävissä näissä asioissa jo nyt.”
Hintsala kertoi esimerkkinä hyvästä käytännöstä Tampereella sijaitsevasta Erho-yksiköstä. Yksikössä on 10 hoitopaikkaa 0-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille ja se on avoinna arkipäivisin klo 6.00-18.00. Kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joilla on erityisen vaativaa hoitoa tarvitseva
pitkäaikaissairaus tai vamma ja joita ei voida hoitaa olemassa olevien
palveluiden kautta. Yksikkö sijaitsee päiväkodin yhteydessä. Erhoyksiköstä saa myös kotiin tai kouluun annettua palvelua.
Kehas –työryhmän Lasten ja nuorten asiaa käsittelevä työpaja järjestetään
Helsingissä 19.11.2014 klo 9.30 – 14.00.
Työpaja on kutsupaja, johon kutsutaan Suomen eri alueilta asiantuntijoita ja hyvien käytäntöjen puhujia sekä henkilöitä valtion eri hallinnon alueilta.
Työpajassa käsitellään ja kootaan niitä keskeisiä tavoitteita, joilla pyritään edistämään lasten ja nuorten asemaa Suomessa. Pohditaan sitä,
miten näihin tavoitteisiin pystytään vastaamaan asumisohjelman puitteissa.
Jaos valmistelee 19.11.2014 järjestettävän työpajan ohjelmaa yhdessä Kehasseurantaryhmän sihteerien kanssa ja jaos tekee 2 tehtävää seuraavaan jaokseen
kokoukseen.
Ennakkotehtäväsi on kirjoittaa
1. asioista, joista olet huolissasi tällä hetkellä toimiyksikössäsi / alueellasi liittyen vammaisten lasten ja nuorten palveluihin.
2. alueesi hyviä käytäntöjä lasten ja nuorten palveluissa
Jaoksen jäsenet lähettävät nämä ennakkotehtävät Marja-Leena Saariselle sähköpostilla (marja-leena.saarinen@ksvs.fi) 18.8.2014 mennessä, joka kokoaa ne ja lähettää Susanna Hintsalalle.
Ennakkotehtävä auttaa määrittelemään tavoitteet 19.11. työpajalle ja
löytämään esimerkkejä hyviksi käytännöiksi. Susanna Hintsala laatii yhteenvedon ennakkotehtävien pohjalta seuraavaan jaokseen kokoukseen.
Työmme tuloksia käsitellään Lasten ja nuorten jaoksen kokouksessa
21.8.2014.
Lasten ja nuorten jaoksen jäseniä pyydetään oman ajattelunsa tueksi
lukemaan Kehitysvammaisten palvelusäätiön käännättämä julkaisu:
”Yhteiset eurooppalaiset suositukset laitoshoidosta yhteisöllisiin palveluihin siirtymiseksi (2012)”. Kirjassa on tietoa myös lasten ja nuorten ti-
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lanteesta. Julkaisua voi tilata Kehitysvammaisten palvelusäätiöstä tai
tulostaa säätiön sivuilta.
Saat tukea myös Erja Pietiläisen tekstistä.
Tehtävän kysymyksiä voit keskusteluttaa omassa työryhmässäsi/organisaatiossasi/verkostossasi. Saat laajemman näkemyksen ja myös
apua kirjoitustyöhösi.
Muita tehtäviä
1. Tarja Saranpää Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ja Maarit Rantakurtakko Vaalijalan ky:stä tekevät omilta alueiltaan lyhyen työvoimaselvityksen. Miten työvoimaa on saatavissa ja millaisia strategioita on
käytössä työvoiman saatavuuden varmistamiseksi.
Todettiin myös yleisesti että:
• Vammaistyön opintosuuntaa ei ole enää ammattioppilaitoksissa.
• Oppisopimuskoulutus tulisi olla osana asumisohjelmaa.
• Velvoite palkata kehitysvammaisia.
2. Jokainen jäsen voisi pohtia keiden pitäisi olla kuulemassa työpajan sisältöjä: vaikuttajia, kansanedustajia, vastuuhenkilöitä valtion hallinnosta. Ehdotuksiasi voit lähettää jo nyt Susanna Hintsalalle.
Todettiin myös yleisesti, että lapsen ja nuoren asioihin vaikuttavat mm:
• Päivähoito
• Opetus- ja sivistystoimi
• Kulttuuritoiminta
• Kela
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SEURAAVA KOKOUS
Lasten ja nuorten jaoksen kokous on
21.8.2014 klo 13 -15
7.10.2014 klo 13 -15
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Laatuvaliokunnan kokous on Lasten ja nuorten jaosta ennen aamupäivällä.
Esityslista lähetetään viikkoa aikaisemmin.

Marja-Leena Saarinen
puheenjohtaja ja sihteeri

