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Eri tavalla vammaisia henkilöitä arvioidaan väestössä olevan noin 15 – 20 %. Tällä hetkellä vammaisuuden 

perusteella palveluita saavia on väestöstä noin 2,5 - 5 %.   Vammaispalvelut ovat sosiaalipalveluita, joiden 

tavoitteena on mahdollistaa vammaisten henkilöiden yhdenvertainen osallisuus yhteiskunnassa.  

Vammaispalvelujen lisäksi vammaiset henkilöt käyttävät muiden henkilöiden tavoin yleisiä palveluita.  

Yleisten palveluiden toimivuus, esim. esteettömyys, merkitsee erityispalveluiden tarpeen vähenemistä. 

Haasteena onkin tulevaisuudessa vahvistaa edelleen yleisten palveluiden käytettävyyttä ja saatavuutta 

myös silloin, kun henkilöillä on toimintarajoitteita.  Samalla on huolehdittava, että vammaisuuden 

edellyttämät erityispalvelut toteutetaan siten, että niitä on riittävästi ja ne tosiasiallisesti toteuttavat 

vammaisten henkilöiden osallisuuden yhteiskunnassa.  

Palvelujen integraation toteutuminen 

Vammaiset henkilöt käyttävät lähtökohtaisesti yleisiä terveyspalveluja kuten muutkin ihmiset. On kuitenkin 

varmistettava, että maassamme säilyy ja kehittyy riittävä erityisosaaminen erilasten vammojen ja 

sairauksien hoidossa. Erityisesti pienten ja harvinaisten vammaryhmien hoitoon, kuntoutukseen ja 

palveluihin tulee kiinnittää huomiota uudistuksen yhteydessä.   

Terveyden- ja sosiaalihuollon järjestäminen integroidusti voi helpottaa toimintakyvyn arviointia ja 

hyödyttää ja tehostaa sitä kautta vammaispalvelujen asiakastyötä ja päätöksentekoa.  Lisäksi 

apuvälinepalvelujen yhteensopivuus vammaispalvelujen kanssa toteutuisi luultavasti nykyistä paremmin.  

Tärkeää olisi kuitenkin, että vastuu vammaispalveluja koskevasta päätöksenteosta olisi integroidussa 

järjestelmässäkin vammaispalvelujen sosiaalityöllä, jotta varmistettaisiin riittävä sosiaalityön ammattitaito 

sekä ymmärrys vammaispalvelujen luonteesta osallisuutta korostavina sosiaalipalveluina. Muista 

sosiaalipalveluista esimerkiksi lasten ja perheiden palvelujen järjestäminen koordinoidusti 

vammaispalvelujen kanssa vähentäisi osaoptimointia ja parantaisi luultavasti tätä kautta vammaisten lasten 

ja heidän perheidensä palvelunsaantia.  Integraation käytännön toteutusjää vielä lakiehdotuksissa 

epäselväksi – näkyykö muutosta parempaan asiakkaan arjessa?     

Palvelujen saatavuus ja laatu 

Järjestämislakiluonnoksen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, keskeneräinen luonnos 

27.6.2016) 4 §:n perusteluissa korostetaan, että palvelujen tarve tullaan arvioimaan objektiivisesti. 

Kuitenkin mm. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ((812/2000), jäljempänä 

sosiaalihuollon asiakaslaki), potilaslaki (785/1992), sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja laki vammaisuuden 

perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista ((380/1987), jäljempänä vammaispalvelulaki), 

edellyttävät, että asiakkaan mielipidettä kuullaan ja päätöksenteko perustuu yksilölliseen tarpeeseen. 

Tarpeen arvio ei siis voi olla ainoastaan objektiivinen, vaan sen on liityttävä asiakkaan subjektiiviseen 

tilanteeseen ja näkemykseen omasta tarpeestaan. 

Järjestämislakiluonnoksessa tuodaan hyvin esille, että suurin osa palveluista tulee järjestää lähellä 

asiakasta. Periaate on tärkeä erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, jotka käyttävät palveluja paljon ja 



pitkäaikaisesti. Vammaispalveluja käytetään jokapäiväisten toimien mahdollistamiseen, esimerkiksi 

työntekoon, liikkumiseen, lastenhoitoon ja päivittäisiin henkilökohtaisiin toimiin. Tarve on usein toistuvaa ja 

pitkäaikaista.    

 Lakiluonnos sallii palvelujen keskittämisen, jos niiden saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät 

erityisosaamista tai kalliita investointeja tai niiden tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas 

toteuttaminen edellyttävät sitä. Kustannusvaikuttavuuden ja tehokkaan tuottamisen korostaminen voi 

johtaa siihen, että vammaispalvelut eivät toteudu ihmisten omassa toimintaympäristössä. Tämä saattaa 

vaarantaa vammaisten ihmisten oikeuden asua perheensä kanssa ja viettää normaalia elämää omassa 

yhteisössään. Tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa olisi huomioitava taloudellisten ja tuotantoa koskevien 

seikkojen lisäksi mm. sosiaalihuoltolaissa määritelty asiakkaan etu, vammaispalvelulain tarkoittama 

asiakkaan yksilöllinen tarve sekä sosiaalihuollon asiakaslain mukaisesti asiakkaan mielipide. 

Osa vammaispalvelujen saajista tarvitsee erityisosaamista palvelujensa suunnittelemiseksi ja 

toteuttamiseksi. Heidän osaltaan mahdollisuus keskittää palveluja saattaa helpottaa riittävän osaamisen 

löytymistä ja valtakunnallisen osaamisen tuen organisoimista. Tällaisia henkilöitä ovat mm. 

hengityslaitepotilaat, haastavasti käyttäytyvät kehitysvammaiset henkilöt tai henkilöt, joilla on harvinainen 

sairaus. Lakiluonnos jättää avoimeksi, miten ihmiset pääsevät keskitettyjen palvelujen piiriin esimerkiksi 

silloin, kun matkat ovat pitkät tai liikkuminen vaikeaa.  

Vammaispalvelujen järjestäminen maakuntatasolla saattaa edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta 

alueen sisällä ja toivottavasti koko maassa. Koska lakia hierarkkisesti alemmantasoiset ohjeet eivät voi 

ohittaa lakia, strategisten tavoitteiden, järjestämispäätöksen ja palvelulupauksen käyttöala ja sitovuus ovat 

kuitenkin rajallisia eikä yhtenäisiä käytäntöjä välttämättä synny ainakaan alueiden välillä. Palvelukuvaus ja 

siihen liittyvät palveluketjut eivät välttämättä ole riittäviä ainakaan erityisryhmille. Valmiiden 

palvelukuvausten ja -ketjujen soveltuvuus ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin ja -toimintoihin on myös 

kyseenalaista palveluissa, jotka on tarkoitettu normaalin elämän tueksi. Myös laadun seuranta asettaa 

haasteita, eikä palvelupakettien indikaattorit juurikaan mittaa laatua.  Omavalvonnassa tulisi asiakkaiden 

näkemykset ottaa entistä paremmin huomioon käytännössä.  

Esitetty maakuntien rahoituspohja herättää pelkoa siitä, että asiakasmaksut laajenevat myös niihin 

palveluihin, jotka aikaisemmin ovat olleet maksuttomia ja että nykyiset maksut nousevat. Tämä merkitsisi 

vammaisten ihmisten taloudellisen tilanteen heikentymistä entisestään ja saattaisi vaarantaa palvelujen 

saamisen. Myös byrokratia lisääntyisi, kun toimeentulotuen ja mahdollisten maksuvapautusten hakeminen 

yleistyisi. 

Rajapinnat 

Vammaisten lasten ja nuorten osalta varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen jääminen kuntatasolle saattaa 

vaikeuttaa heidän palvelujensa kokonaisuuden järjestämistä koordinoidusti. Järjestämislakiehdotus jättää 

edelleen avoimeksi sen, miten yhteistyö voitaisiin käytännössä hoitaa.  

Asuntorakentaminen, rakennettu ympäristö ja joukkoliikenteen ratkaisut vaikuttavat suuresti vammaisten 

palvelutarpeeseen ja niiden suunnittelu olisi koordinoitava palvelujen suunnittelun kanssa. Sekin edellyttää 

maakuntien ja kuntien välistä yhteistyötä. Vammaisneuvostojen toimintaedellytykset tulee turvata.  

 



Uudistuksen vaikutukset asiakkaisiin ja potilaiden asemaan  

Esteettömyyden nostaminen järjestämislakiluonnokseen lisännee vammaisten henkilöiden mahdollisuutta 

päästä yleisten palvelujen piiriin. Järjestämislakiluonnoksessa ja sen perusteluissa esteettömyys nähdään 

kuitenkin varsin kapeasti lähinnä rakennetun ympäristön esteettömyytenä. Lisää huomiota tulisi kiinnittää 

mm. viestinnän ja tiedonsaannin esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. 

Kielellisten oikeuksien näkyväksi tekeminen (esimerkiksi selkokielen käyttö) tuo esille vammaisten 

henkilöiden oikeuden tulla ymmärretyksi ja asioida yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tätä edellyttää myös 

Suomen kesäkuussa ratifioima vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus. 

Valinnanvapauden laajeneminen osaan palveluita voi olla haasteellista osalle vammaisia asiakkaita. Valin-

nan vapauden laajempi käyttöönotto voi edellyttää mm. tuetun päätöksenteon käyttöönottoa.  Haasteena 

voivat olla myös monia eri palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelukokonaisuuksien käytännön 

toteutuminen koordinoidusti ja asiakkaiden tarpeen mukaisesti.  

Valinnanvapaus toteutuu yhdenvertaisesti vain silloin, jos vammaisilla henkilöillä on tosiasiallinen 

mahdollisuus tehdä valintoja. Tämä edellyttää paitsi tuetun päätöksenteon palveluja niitä tarvitseville, 

myös sitä, että asiakkailla on riittävät kuljetuspalvelut valinnanvapauden käyttämiseen. Todellinen 

valinnanvapaus esimerkiksi terveysaseman suhteen ei toteudu, jos matkat korvataan vain lähimpään 

toimipisteeseen. Myös digitalisaatio voi aiheuttaa vaikeuksia niille vammaisille henkilöillä, joilla on 

esimerkiksi kognitiivisia tai neurologisia ongelmia. 

Järjestämislakiluonnos jättää epäselväksi, miten asiakkaiden äänen kuuluminen toteutetaan, kun 

päätöksenteko etääntyy asiakkaasta.  Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus ja laatu 

arvioidaan sillä, kuinka järjestelmä ja sen palvelut pystyvät vastaamaan erilaisissa elämäntilanteissa ja eri 

tavalla toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin. 


