
Uudessa sotelaissa
EI OLE huomioitu

erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden  

palvelujen turvaamista



1. Tällä hetkellä vaativimpia 
erityispalveluja tuotetaan 
ylimaakunnallisissa 
kuntayhtymissä valtakunnallisesti.

2. Nämä palvelut muuttuvat 
merkittävästi tai häviävät, kun 
uusi sote-laki astuu voimaan 2023.

3. Palveluja tuottavat tällä hetkellä 
muun muassa Vaalijalan 
kuntayhtymä,  
Eteva kuntayhtymä ja Kårkulla 
samkommun.

Keitä me 
autamme?
Palvelujamme käyttävät erityistä  
tukea tarvitsevat henkilöt.

Mistä on kyse?

Vaalijala on savolainen toimija Itä-
Suomessa, joka palvelee erityistä 
tukea tarvitsevia henkilöitä erilaisissa 
elämäntilanteissa. Vaativimpia 
kuntoutuspalveluja tuotamme 
valtakunnallisesti. Meidät omistaa 33 
savolaista kuntaa.

Eteva kuntayhtymä on yksi 
Suomen suurimmista vammaisalan 
osaamiskeskuksista. Tuotamme 
erityispalveluja kehitysvammaisille ja 
erityistä tukea tarvitseville henkilöille 
Etelä-Suomen alueella. Meidät omistaa 
45 kuntaa.

Kärkulla samkommun on kuntayhtymä, joka 
tuottaa erilaisia palveluja vammaisille ja 
heidän läheisilleen. Kårkulla samkommun 
-kuntayhtymään kuuluu 33 ruotsinkielistä ja 
kaksikielistä kuntaa. 

Tiesitkö, että tahdosta 
riippumattoman hoidon 
tarpeessa olevien 
asiakkaiden määrä on 
kasvussa?

Heillä voi olla kehitysvammadiagnoosi ja heillä 
on muita sellaisia palvelutarpeita, joihin yleiset 
terveyspalvelut tai mielenterveyspalvelut eivät 
vastaa eivätkä vammaispalvelut riitä.

Heillä on muun muassa 
• vakavia mielenterveysongelmia 

• erilaisia riippuvuuksia ja rikostaustaa 

• monia toimintakykyä heikentäviä 
diagnooseja

• asiakkaita, jotka tarvitsevat palvelua 
ruotsinkielellä



Millaisia 
vaikutuksia 
sote-lain 
muutoksella 
on palveluille 
ja palveluja 
käyttäville 
asiakkaille 
sekä 
maakunnille? 

Vaikutukset kohdistuvat  

koko Suomeen.

Palvelujen taloudellinen 
vaikuttavuus on merkittävä. 

Palveluista kertyy alueille noin  

210 miljoonaa euroa.

Palvelut työllistävät 10 
maakunnassa  

3 630 työntekijää.

Asiantuntijoita ei ole riittävästi 
jokaiselle alueelle, heistä käydään 

kovaa kilpailua.

Alueelliset vaikutukset



Vaikutukset 
palvelujen ja 
osaamisen 
kehittämiseen
 
Jos palvelut eivät ole pysyviä,  
on se asiakkaan, heidän 
omaistensa, maakunnan ja 
työntekijöiden yhteinen haaste.

Kilpailutus vaikuttaa merkittävästi 
palvelujen sisältöjen kehittämiseen. 
Jos kilpailutusaikaa on jäljellä vain vähän aikaa, 
organisaation kehitysmotivaatio vähenee, 
kun sopimuksen loppu lähenee. Tämä johtaa 
siihen, että pitkän aikavälin kehitysinto 
rapautuu.

 

Osaaminen vanhenee  
ilman jatkuvaa panostusta. 
Palveluihin erikoistuneet toimijat ovat 
tarjonneet täsmäkoulutusta itse, jotta 
hoidon laadun kriteerit ja lakien vaatimukset 
täyttyvät. 

Maakunnissa on useimmiten liian vähän 
tällaisia palveluja käyttäviä asiakkaita. 
Yksittäinen maakunta harvoin täyttää sellaisia 
volyymejä, jotta työntekijöiden osaaminen 
kehittyisi tai kasvaisi.

Työntekijän saama ammatillinen tuki vähenee 
ja vanhan verkoston tuki puuttuu.

Nyt toimimme julkisen palveluntuottajan 
roolissa, meillä on palveluiden 
järjestämisvastuu.

Tuki 
peruspalveluille 
ja säästöä erikois- 
sairaanhoidolle
Maakunnissa ei ole tällä hetkellä 
riittävästi resursseja järjestää  
näitä palveluja. 
Suurin osa maakunnista on liian pieniä tuottamaan 
vastaavia palveluja. 

 

Palvelujen kustannustehokkuutta ei 
tunnisteta. 
Jos asiakas ei saa oikeanlaista hoitoa ajoissa, on se 
kallista ja myöskin epäinhimillistä. 

Kunta säästää erityispalveluissa, kun asiakas ei 
päädy erikoissairaanhoidon asiakkaaksi.

 

Nämä palvelut on korjaavia palveluita.
Palveluja käytetään, kun peruspalvelut ovat 
pettäneet tai ne eivät riitä. 

Hoidolla tavoitellaan mahdollisimman monen 
asiakkaan palauttamista pääsääntöisesti 
edullisempien peruspalvelujen käyttäjäksi. 

Erityispalvelut ei ole saari valtameressä, 
ne liittyvät tiukasti peruspalveluihin.
Osallistumme integraation kautta sote-
yhteistyöhön. Osallistumme sote-uudistuksen ja 
tulevaisuuden kehittämiseen. 

Olemme tuki peruspalveluille ja tuomme säästöä, 
kun asiakas ei päädy erikoisairaanhoidon palvelujen 
käyttäjäksi.

 

Palveluketjut vaarantuvat. 
Hoidon tavoitteena on siirtyä raskaasta hoidoista 
kevyempiin palveluihin, jolloin asiakkaista ei tule 
Suomen kalleimpia asiakkaita. 

Palveluketjun vaarantamisessa ei tunnisteta sitä 
seikkaa, että kunnat säästävät näillä palveluilla sekä 
rahaa että resursseja.

Ruotsinkielisten asiakkaiden mahdollisuus saada 
palvelua omalla äidinkielellä heikkenee.
Todennäköisyys että maakunnat ylläpitäisivät sekä 
ruotsinkielistä että suomenkielistä toimintaa on pieni.  
Toiminnasta tehdään kaksikielistä, jolloin useassa 
maakunnassa ruotsinkieli katoaa ajan kanssa. Palvelujen 
saatavuus äidinkielellä on ehdottoman tärkeää. 
Ruotsinkielisiä asiakkaita on niin vähän, että palvelut täytyy 
toteuttaa ylimaakunnallisesti leveillä hartioilla.



Ratkaisu on helppo
Onko meillä tahtoa järjestää 
erityistä tukea tarvitsevien 
henkilöiden palvelut? 
Haluamme olla julkinen palvelujen 
tuottaja.

Sote-laissa pitää olla kirjattuna:

• ylimaakunnallisuus

• vaativampien ja ruotsinkielisten 
erityispalvelujen osalta 
keskittämisasetus

Yhdenvertaisuus 
on jokaisen oikeus
Monihaasteelliset  
asiakkaat jäävät yksin.
Perheiden elämä on jatkuvaa 
taistelua, perheissä koetaan paljon 
yksinäisyyttä ja yksin jäämistä.

Omainen jää yksin, oikeustaistelut 
palvelun saamisesta kestävät vuosia 
ja uuvuttavat perheen.

Maakunnallinen yhteistyö  
on iso mahdollisuus.
Jos emme kehitä nyt palvelua 
kokonaisuutena, muutaman vuoden 
päästä sote-lain voimaantulosta meillä ei 
ole Suomessa enää tällaista osaamista 
tässä laajuudessa. 

Erikoissairaanhoito on resurssien osalta 
niin tiukilla, että sen avulla näitä haasteita 
ei voida ratkaista.

Yhdenvertaisuus 
tarkoittaa ihmisarvoisia 
palveluita kaikille.
Sote-lakiluonnos ei tue 
yhdenvertaisuuden periaatetta 
erityistä tukea tarvitseville 
henkilöille. Kaikilla on oikeus 
olla osa yhteiskuntaa.




