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KEIDTYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISEN JA SIIHEN LilTTYVIEN 

PALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVillN ALUEELLISTEN SUUNNITELMIEN 

TARKENTAMINENJATOIMEENPANO 
 

1. ALUEELLISTEN  SUUNNITELMIEN  TARKENTAMINEN JA TOI 

( MEENPANO 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää erityishuoltopiirejä/kuntayhtymiä tarken 

tamaanja täydentämään tarvittavilta osin valtioneuvoston periaatepäätökseen 

perustuvia kehitysvammaisten asumisohjelman (2010 - 2015) toimeenpanoon 

liittyviä alueellisia suunnitelmia laitoshoitoa korvaavistaratkaisuista. Suunni 

telmat tarkennetaanja täydennetään yhteistyössä  alueen kuntien, kuntayhtymi 

en, vammaisten henkilöidenja heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen sekä 

muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Tärkeää on, että suunnitelmien päivityk 

seenja toimeenpanoon osallistuvat kaikki vammaisten henkilöiden asumisesta, 

asuin- ja elinympäristöstä sekä sosiaali-, terveys- ja opetuspalveluista sekä 

muusta vammaisten henkilöiden hyvinvointiin vaikuttavasta toiminnasta vas 

taavat kunnan/kuntayhtymän toimialat. 

 

Tarkennetut alueelliset suunnitelmat pyydetään toimittamaan (mieluiten sähkö 

postitse  word-muodossa)  sosiaali-  ja  terveysministeriön   kirjaamoon 

31.12.2012 mennessä (kirjaamo@stm.fi) sekä neuvotteleva virkamies Anne 

Mari Raassinalle (anne-mari.raassina@stm.fi). Suunnitelman voi lähettää myös 

postitse osoitteeseen Sosiaali- ja terveysministeriö/Khjaamo, PL 33, 00023 

Valtioneuvosto.   · 

 
Suunnitelmien tarkentamisen lähtökohtana on kehitysvammaisten henkilöiden 

palvelujen kehittäminen osana meneillään olevaa kunta- ja palvelurakenneuu 

distusta. Suunnitelmia tarkennettaessa pyydetään ottamaan huomioon hallituk 

sen 5.6.2012 tekemät linjaukset kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (Tiedote 

180/2012 

http://valtioneuvosto.f :t/a jankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi. jsp?oid=359251) ja 

27.6.2012julkaistu  palvelurnkennetyörybmän väliraportti 

http://www.stm.     f:t/tiedotteet/verkkouutinen/-/view/1814465#fi. 

Suunnitelma laaditaan yuosille 2012 - 2020. Suunnitelmien tarkentamisessaja 

toimeenpanossa pyydämme keskittymään erityisesti  alla mainittuihin viiteen 

(5) toimenpidealueeseen. Toimenpidealueet on määritelty sosiaali- ja terveys 

ministeriön asettamassa kehitysvammaisten asumisobjelman valtakunnallisen 

toimeenpanon ohjausryhmässä. 
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1) Vammaisten llenkilöiden ja /ieidiin läheistensä osallis1mde11 ja oikeuksien 
varmistaminell 

 

Sisältää toimenpiteet, joilla varmistetaan vammaisten ilunisten kuuleminen ja 

oikeudet muutosprosessissa, kuten: 
 

• Vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminenja rajoite 

toimenpiteiden minimoirninen 

• Palvelu-ja muuttosuunnitelmien laatiminen 

• Tuki muuttotilanteessa ennenjajälkeen muuton (muuttovalmennus, 

tutustuminen asumisen eri vaihtoehtoihin) 

• Neuvontaja ohjaus toimeentuloturvaa koskevissa asioissa 

• Kommunikointikeinoistaja apuvälinepalveluista huolehtiminen 

• Asumisenjärjestäminen huoneenvuokralain mukaisen vuokrasuhteen 

tai omistussuhteen perusteella 

( 
2) Vammaisten  lasten olkeuksien varmistami11en 

Sisältää toimenpiteet, joilla varmistetaan vammaisten lasten oikeuksien toteu 

twninen muutosprosessissa, kuten: 
 

• Lasten kotona asumisen mahdollistavien palvelujen kehittäminen (ko 

tiin annettava apuja tuki, mm. kotipalveluja kotihoito) 

• Muiden perhettä tukevien palvelujenja toimivien yleispalvelujen kehit 

täminen (mm. päivähoito, koulu- ja terveyspalvelut) 

• Palvelusuunnittelun  kehittäminen 

• Vammaisten lasten palvelujen saatavuus ja oikea-aikaisuus osana las 

ten yleis- ja erityispalveluja (ei osana aikuisten palveluja) 

• Muut kuin laitosratkaisut lyhytaikaisiin palvelutarpeisiin ja kriisitilan 

teiden hoitoon 

• Pienryhmäkotiratkaisujen kehittäminen niiden vammaisten lasten asu 

miseen, joiden asumista lapsuudenkodissa tai perhehoidossa ei pystytä 

järjestämään  voimakkaasti tuettunakaan 

• Vammaisten lasten opetuksenjärjestäminen lähtökohtana lähikoulupe 

( riaate 

3) Palvel11je11 kehittiiminen 
 

Sisältää toimenpiteet palvelujen kehittärniseksi, kuten: 

 
• Kuntakohtaiset suunnitelmat, joissa määritellään tavoitteet ja keinot sil 

le, miten kunnassa vastataan palvelurakenteen muutokseenja Iaitoksis 

taja lapsuuden kodeista pois muuttavien vammaisten palvelutarpeisiin 

• Kehitysvammaisten kuntalaisten  palvelujen  tarpeen selvittäminen kun 

nissa ja suunnitelmat asunto-ja palvelutarpeeseen vastaamisesta 

• Kehitysvammaisten henkilöiden terveyspalvelu je n kehittäminenjajär 

jestäminen 

• Kehitysvammaisten henkilöiden vaativien tarpeiden selvittäminenja 

niihin vastaarnisen keinot 
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4) Laitosasumise11 lakkauttamineti 
 

Sisältää toimenpiteet, joilla varmistetaan laitoksista muuttaminen, kuten: 
 

• Laitoksia ylläpitävien tahojenja kuntien tarkennetut suunnitelmat lai 
toshoitoa korvaavista ratkaisuista mukaan lukien lapsuuden kodeissa 

asuvien vammaisten henkilöiden asumiseen liittyvät tarpeetja ratkai 

suvaihtoehdot 

• Laatukriteerit täyttävien asuntojenja palvelujen turvaaminen 

• Asumisenjärjestäminen osana tavallisia asuinalueitajoko yksittäisessä 

asunnossa tai pienissä asuinryhmissä, joissa asunnot täyttävät normaa 

lin asunnon tunnuspiirteet 

 

5) Osaamisen varmistaminen ja l,alli11no11alojen väli11en yltteistyö 

 
Sisältää toimenpiteet osaamisen vahvistamiseenja eri hallinnonalojen yhteis 

työhön, kuten: 

 

• Sosiaali- ja te1veydenhuollon osaamisen varmistaminen 

• Vammaisalan työvoima- ja osaamistarpeiden selvittäminen 

• Laadukkaiden palveluiden kehittäminen lähiyhteisöihin 

 
 

2. ALUEELLISTEN SUUNNITELMIEN TARKENTAMISEN TAUSTA 

JA  TARKENTAMISTA   TUKEVIA ASIAKIKIRJOJA 

 

Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisohjelmasta 

 
Valtioneuvosto teki 21.1.2010 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asumisoh 

jelmasta 

http://valtioneuvosto.fi/toiminta/ periaatepaatokse t/periaatepaatos/fi.jsp?oid=28 

6028. 
 

Vuosina 2010 - 2015 toteutettavan ohjelman tavoitteena on mahdollistaa sekä 

laitoksista että lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille henkilöille 

yksilöllinen asuminen, johon kuuluvat esteetön ja toimiva asunto tavallisessa 

asuinympäristössä sekä riittävät, yksilöllisetja tarpeemnukaiset palvelutja tuki. 

Tavoitteena on myös tuottaa oltjelmakaudella pitkäaikaisesta laitoshoidosta 

muuttaville kehitysvammaisille ja lapsuudenkodista muuttaville aikuisille kehi 

tysvammaisille yhteensä noin 3 600 asuntoa Asumisen rahoitus - ja kehittämis 

keskuksen (ARA) ja Raha-automaattiyhdistyksen tuella. 

 

Asumisohjelman tavoitteet liittyvät meneillään olevaan palvelu- ja kuntaraken 

teen uudistamiseen, sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistukseen, 

vammaislainsäädännön uudistamiseen sekä vammaisten henkilöiden palvelujen 

kehittämiseen. 

 

Alueelliset suunnitelmat syksyllä 2010 

 
Osana asumisoltjelmaa erityishuoltopiirien/kuntayhtymien ja alueen kuntien 

sekä muiden keskeisten toimijoiden edellytettiin laativan syyskuun 2010 lop 

puun mennessä suunnitelman siitä, miten alueellisesti edetään laitoshoidosta 

( 

( 

http://valtioneuvosto.fi/toiminta/periaatepaatokset/periaatepaatos/fi.jsp?oid=28
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kehitysvammaisten henkilökohtaiset tarpeet huomioon ottaen yksilöllisempiin 

asumisratkaisuihin. 
 

Kaikki erityishuoltopiiritja kuntayhtymät toimittivat alueelliset suunnitelmat 

sosiaali- ja terveysministeriölle lokakuun 2010 loppuun mennessä . Suunnitel 

mat olivat laajuudeltaanja kattavuudeltaan erilaisia, mikä osaltaan heijasteli si 

tä, että suunnittelutyö oli eri alueilla eri vaiheissa. Alueellisia suunnitelmia on 

sittemminjatkotyöstetty monilla alueilla. 
 

Syksyllä 2010 laadittuihin alueellisiin suunnitelmiin kirjattu laitoshoidon pur 

kamisen eteneminen ei koko maan tasolla vastaa kehitysvammaisten asumisoh 

jelmassa asetettuja tavoitteita. Laitoshoidon asteittainen lakkauttaminen vaatii 

alueilta ja kunnilta lisätoimen pitei tä laitoshoitoa  korvaavien,  yksilöllisten asu 

mis- ja palveluratkaisu je n, lähiyhteisö je n sekä henkilöstön osaamisen, saata 

vuuden  ja työkäytäntö je n kehittämiseksi. 

( 
Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi läbiybteisöön 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 16.11.2010 kehitysvammaisten asumisoh 

jelman valtakunnallisen toimeenpanon koordinointia varten ohjausryhmän. Oh 

jausryhmän tehtävänä on muun muassa tukeaja ohjata kehitysvammaisten 

asumisohjelman mukaisen valtakunnallisen suunnitelman valmistelua ja ete 

nemistä sekä seurataja organisoida asumisohjel man toimeenpanoa. 

 
Ohjausryhmä laatii valtakunnallisen suunnitelman, jossa määritellään peruspe 

riaatteet siirtymisessä laitoshoidosta lähiyhteisölliseen asurniseen sekä esitetään 

niiden pohjalta ehdotukset toimenpiteiksi, joilla turvataan vammaisten ihmisten 

osallisuusja oikeudet muutosprosessissaja laitoshoitoa korvaavien palvelujen 

kehittyminen. Suunnitelma on tarkoitus julkistaa syyskuussa 2012. Suunnitel 

man toimeenpanossa erityishuoltopiireiUä, kuntayhtymillä ja kunnilla tulee 

olemaan keskeinen rooli. 
 

Tavoitteena on, että valtakunnallisen suunnitelman pohjalta valtioneuvosto te 

kee syksyllä 2012 kehitysvammaisten yksilöllistä asumistaja palvelujen tur 

(  vaamista koskevan periaatepäätöksen, jossa määritellään kehitysvammaisten 

asumisohjelman seuraava vaihe ja linjataan erityisesti laitosasumisen asteittai 
sen lakkauttamisen toimenpiteet sekä asumisen tukemiseksi tarvittavien palve 

lujen kehittäminen. 

 
Kuntakirje valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttamisesta 

(16.11.2010) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto lähet 

tivät man-askuussa 20 I O kunnille suunnatun kirjeen valtioneuvoston periaate 

päätöksen toteuttamisesta. Ki.tjeessä kiinnitettiin huomiota erityisesti asumis  

vaihtoehtojen monipuolisuuden turvaamiseen, riittävän pieneen ryhmäkokoon 

ryhmämuotoisessa asumisessa, eri erityisryhmille tarkoitettujen asumis- ja pal 

velukeskittymien välttämiseen, asumisratkaisujenja muuttojen hyvään suunnit 

teluun sekä kunnan vastuuseen asumisenja palvelttjenjärjestämisestä riippu 

matta siitä, miten palvelut tuotetaan. 

http://www.stm.fi/c/document   library/get   fi le?fo  lderld=20765l&name=DLFE 

-13111.pdf 

http://www.stm.fi/c/documentlibrary/getfile?fo
http://www.stm.fi/c/documentlibrary/getfile?fo


5(7) 

 

 

 

 

 
Hallitusohjelman  tavoitteet 

 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan sosiaali- ja tervey 

denhuollon kehittämisessä pääpaino on palveluiden laadun, saatavuudenja vai 

kuttavuuden parantamisessa, asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa sekä palve 

lurakenteiden uudistamisessa osana kuntarakenteen uudistamista. Avainase 

massa ovat ennaltaehkäisevä työ, perusterveydenhuolto ja muut peruspalvelut , 

kuntoutus sekä toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoketjut. Palvelura 

kenneuudishtksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon jär 

jestämistä, kehittämistäja valvontaa koskeva laki. 
 

HallituskaudeJlajatketaan vammaispoliittisen ohjelman (VAMPO) toimeenpa 

noa 

http://www.stm.fi/c/document  libra1y/get file?folderld=10874l4&name=DLF 

( E-12157.pdf. 

Hallitus on ohjelmassaan sitoutunutjatkamaan meneillään olevaa kehitysvam 

mahuollon rakennemuutosta ja kehittämään palveluja, jotka mahdollistavat 

myös vaikeimmin vammaisten henkilöiden asumisen lähiyhteisössä. Hallitus 

ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota pitkäaikaisen laitoshoidon ä 

miseen, henki1ökohtaisen avun kattavuuteen, kotipalvelujen saatavuuteenja 

apuvälinepalveluihin. Vammaisten henkilöiden kannalta merkittävä asia on 

myös hallitusohjelmaan sisältyvä omaishoidon tuen kehittäminen. Hallitusoh 

jelmaan sisältyy myös asiakasmaksujfujestelmänja maksukattojen kehittämi 

nen. Hallitus myös selvittää hankintalain soveltumista nykyistä rajatummin ti 

lanteissa, joissa on kyse erityisen haavoittuvien asiakasryhmien palvelujen jär 

jestämisestä. 

 
Valtioneuvosto teki 3.5.2012 hallitusohjelmaan perustuvan periaatepäätöksen 

valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideoh jel maksi. Periaatepäätöksen 

mukaan kehitysvammaisten asumisen ohjelman toteuttamistajatketaan turvaa 

malla ohjelman mukainen korkotukilainoitus ja investointiavustusten riittävyys. 

 

( Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisia asumispalveluja koskeva 

valvontaohjelma 2012 - 2014 

 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)julkaisi tammikuun 

lopussa 2012 Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisia asumispalveluja 

koskevan valtakunnallisen valvontaohjelman 2012 - 2014 (Valvontaohjelma 

6:2012). 

http://www.valvira.fi/ohjaus ja valvonta/valvontaohjelm at/sosia ali 

ja   te rveydenhuolto/vammaisten  asumispalvelut 

 
Valvontaoltjelmassa on määritelty Valviran ja aluehallintovirastojen ohjaukses 

sa, valvonnassa ja lupahallinnossa noudattamat periaatteet ja linjaukset. Ohjel 

ma on tarkoitettu eri vammaisryhmille tarkoitettujen sekä kunnallisten että yk 

sityisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen valvontaan. Valvontaohjel 

maan on kirjattu vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisissa asumispalve 

luissa ja noudatettavat keskeiset säädökset, suosituksetja ohjeet. 

 

 

http://www.stm.fi/c/documentlibra1y/getfile?folderld=10874l4&amp;name=DLF
http://www.valvira.fi/ohjausjavalvonta/valvontaohjelmat/sosiaali
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4. KUNTAKYSELY JA TYÖPAJAT 
 

Seura11takysely  k1m11ille 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin ]aitos (THL) toteuttaa syyskuussa  2012 kaikkia 

kuntia ja yhteistoiminta-a]ueita koskevan seurant akyselyn, jossa selvitetään 

Kehas-ohjelman  toimeenpanon  nykytilaa  ja  kuntienjatkosuunnitelmia.   Kyse 

lyn tuloksista ]aaditaan alueelliset yhteenvetoraporti,t jotka toimitetaan erityis 

huoltopiirien  /kuntayhtymien käyttöön  lokakuussa  2012. Raportti  koko  maan 

Ltulo ksista valmistuu vuoden 2013 alussa. 

 

Työpajat aluee/listen s11u1111itelmie11 laatijoille 
 

Tavoitteena on, että THL järjestää yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa 

alueellisten suunnite1mien tarkentamista ja toimeenpanoa tukevia työpajoj{! 

syksyn 2012 aikana. Työpajat jäijestetään Helsingissä, ja niistä tiedotetaan 

myöhemmin tarkemmin. 

 
Lisätietoja: 

 
hallitussihteeri Jaana Huhta, STM, p. 0295 163 407, s-posti jaana.huhta@stm.fi 

neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, STM, p. 0295 163 405, s-posti 

anne-mari.raassina@stm.fi 

 

 

 

 

 

Osastopäällikön sijaisena 

apu]aisosastopäällikkö 

 

 

( 
Ha1litussihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 
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JAKELU  Helsingin  erityishuoltopiiri 

Eteva-kuntayhtymä 

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri 

Satakunnan erityishuoltopiiri 

Pirkamnaan sairaanhoitopiiri 

Vaalijalan kuntayhtymä 

Kymenlaakson sairaanhoito-ja sosiaa]ipalvelujen kuntayhtymä 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvehtjen kuntayhtymä 

Eskoon kuntayhtymä (Etelä-Pohjanmaa) 

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 

Pohjois-Pohjanmaan   erityishuoltopiiri 

Kainuun maakunta 

Kolpeneen kuntayhtymä (Lappi) 

Kårkulla samkommun 

Rinnekoti-Säätiö 

 
 

TIEDOKSI Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson 

Valtiosihteeri Sinikka Näätsaari 

Erityisavustaja Erkki Papunen 

Kansliapäällikkö Kari Välimäki 

Osastopäällikkö Päivi Sillanaukee 

Osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson 

Asuntoneuvos Raija Hynynen, Ympäristöministeriö 

Johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto 

Erityisasiantuntija Jaana Viemerö, Suomen Kuntaliitto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•  
SOSIAALI- JA 
TERVEYSMINISTERIÖ 

 
BREV 588311 V. 4 1(6) 

STM/1357/2010 

27.4.2015 

 

 

 
Enligt sändlista 

 

 

 
 

Ref 

 
ENKÄT OM GENOMFÖRANDET AV BOENDEPROGRAMMET FÖR PERSONER MED 

UTVECKLINGSSTÖRNING  2010-2015 OCH  UPPDATERING  AV  REGIONALA PLANER 

 

1. RIKSOMFATTANDE ENKÄT OM NULÄGE FÖR OCH 

UTVECKLING AV BOENDET OCH TJÄNSTERNA FÖR 

PERSONER MED UTVECKLINGSSTÖRNING OCH 

KONSEKVENSER   AV BOENDEPROGRAMMET 

 

Social- och hälsovårdsministeriet ber specialomsorgsdistrikt och 

samkommuner som sköter liknande uppgifter samt aktörer som ansvarar 

för kommunernas och samkommunemas handikappservice att besvara en 

elektronisk enkät om läget för genomförandet av boendeprogrammet för 

personer med utvecklingsstöming. Enkäten ställs även till 

handikapporganisationer enligt sändlistan. De kan också be sina 

medlemsföreningar att besvara enkäten. 

 

Innehållet i enkäten baserar sig på statsrådets  principbeslut. Statsrådet 

fattade 21.1.2010  ett principbeslut  om  boendeprogrammet för  personer 

med utvecklingsstörning (2010-2015) och 8.11.2012 ett principbeslut om 

tryggande av individuellt boende och tjänster för personer med 

utvecklingsstöming . 

 

Utvecklingsstörning uppfattas i boendeprogrammet för personer med 

utvecklingsstöming och i denna enkät som en del av ett handikapp. Därför 

består enkäten av frågor med anknytning till både handikapp och 

utvecklingsstöming. 

 

Social- och hälsovårdsministeriet hoppas att specialomsorgsdistrikten 

och motsvarande, kommunerna och samkommunerna samt 

organisationerna och deras medlemsorganisationer samlar en grupp 

respondenter, vilka utgående från sina synpunkter ger ett samlat svar 

på varje fråga som antecknas på det elektroniska frågeformuläret (se 

bifogad anvisning för hur man besvarar enkäten). 
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tjänsteinnehavare, samkommunens medlemskommuner och 

handikappråden. Den som besvarar enkäten (specialomsorgsdistrikt eller 

motsvarande, kommun, samkommun, organisation eller organisationens 

medlemsorganisation) gör det med endast  en  elektronisk blankett. 

 
Enkäten består av 15 frågor. 

Specialomsorgsdistrikten och motsvarande besvarar samtliga frågor 

(frågorna 1-15). 

Kommunerna och samkommunerna besvarar frågorna 1-9 och 13-15. 

Organisationerna och deras medlemsföreningar besvarar frågorna 1-7 och 

14-15. 

Frågorna som gäller nuläge för och utveckling av boendet och tjänsterna 

för personer med utvecklingsstörning år 2010 - 2015 samt genomförande 

och konsekvenser av boendeprogrammet (frågorna 3-7) baserar sig på 

åtgärderna i det principbeslut som statsrådet fattade år 2012. Frågorna 8-14 

avser boendeprogrammets personalkonsekvenser, antalet personer i 

institutionsvård, användning av institutionslokaler, planerade 

bostadsprojekt och boendeformer för personer med utvecklingsstörning. I 

enkäten har också utrymme för personliga kommentarer reserverats. 

Enkätens genomförs av social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med 

uppföljningsgruppen för det riksomfattande genomförandet av 

boendeprogrammet för personer med utvecklingsstörning. Enkätsvaren är 

offentliga. Resultaten från enkäten kommer att utnyttjas vid utarbetandet av 

uppföljningsgruppens slutrapport. En riksomfattande uppföljningsrapport 

färdigställs i början av år 2016. Målsättningen är att enkäten ska vara till 

nytta för dem som svarat, personer med funktionsnedsättning och det 

riksomfattande  utvecklingsarbetet. 

 
Enkäten genomförs på finska och svenska. Vänligen besvara den 

finskspråkiga enkäten senast 12.6.2015 och den svenskspråkiga senast 

26.6.2015. 

 

Besvara den elektroniska enkäten på nätet på adressen 

(Kehas  Svenska2015) 

 
 

2. UPPDATERING  AV REGIONALA PLANER 

 
Social- och hälsovårdsministeriet ber specialomsorgsdistrikten och 

samkommunerna som sköter motsvarande uppgifter att till den del det är 

behövligt granska sina regionala planer med anknytning till verkställandet 

av boendeprogrammet för personer med utvecklingsstörning. Avsikten är 

att planerna uppdateras i samarbete med kommunerna i regionen, 

samkommunerna, personerna med funktionsnedsättning och deras 

anhöriga, handikapporganisationerna och övriga viktiga regionala aktörer. 

Målet är att alla aktörer med ansvar för boendet, boende- och livsmiljön 

samt social-, hälsovårds- och undervisningstjänsterna för personer med 

funktionsnedsättning samt aktörer som ansvarar för den övriga 



3(6) 
 

 

 

 

verksamheten som påverkar välfärden för personer med 

funktionsnedsättning deltar i uppdateringen av planerna. 

 
Den centrala utgångspunkten för uppdateringen av planerna är 

utvecklandet av tjänsterna för personer med utvecklingsstörning som en del 

av de pågående och planerade strukturreformerna inom social- och 

hälsovården. Vänligen beakta även den nya socialvårdslagen 

http://www.stm.fi/sosiaalihuoltolaki) vid uppdateringen av planerna och 

skyldigheterna i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=ykn 

erillissopimus. 

 
Den uppdaterade planen täcker år 2015 - 2020. Vid preciseringen och 

genomförandet av planerna ber social- och hälsovårdsministeriet berörda 

parter att särskilt koncentrera sig på de mål och åtgärder i 

boendeprogrammet om vilka aktörerna i regionen gjorde bedömningen att 

deras genomförande förutsätter utvecklande när de svarade på enkäten som 

beskrivits i punkt 1. 

 
De uppdaterade regionala planerna är offentliga. Planerna kommer att 

utnyttjas vid utarbetandet av uppföljningsgruppens slutrapport. 

Uppföljningsrapporten färdigställs i början av år 2016. 

 
Den uppdaterade planen ska lämnas (helst i word-format) till social- och 

hälsovårdsministeriets registratorskontor före 1.9.2015 (kirjaamo@stm.fi) 

och konsultativa tjänstemannen Anne-Mari Raassina (anne 

mari.raassina@stm.fi). Planen kan också sändas per post till adressen 

Registratorskontoret, social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 

Statsrådet. Brevet ska förses med referensen STM/1357/2010. 

 
3. BAKGRUNDEN TILL ENKÄTEN OCH UPPDATERINGEN AV 

DE REGIONALA PLANERNA 

 

Statsrådets principbeslut om boendeprogrammet för personer med 

utvecklingsstörning och om tryggande av individuellt boende och 

tjänster för personer med utvecklingsstörning 

 
Statsrådet fattade 21.1.2010 ett principbeslut om boendeprogrammet för 

personer med funktionsnedsättning 

http://valtio ne uvo sto.fi/toimint a/per iaatepaatokset/periaatepaatos/ fi.is p?oid 

=286028. För verkställandet av programmet svarar social- och 

hälsovårdsministeriet och miljöministeriet. Programmet genomförs år 

2010-2015. 

 
Målet för boendeprogrammet är att möjliggöra ett individuellt boende för 

personer med utvecklingsstörning som flyttar från institutionsvård och 

barndomshemmet. Boendet omfattar en tillgänglig och fungerande bostad i 

en vanlig boendemiljö samt tillräckliga, individuella och ändamålsenliga 

tjänster och stöd. Ett annat mål är att under programperioden producera 

totalt 3 600 bostäder med stöd från Finansierings- och utvecklingscentralen 

för boendet och Penningautomatföreningen (RAY) för personer med 
 

http://www.stm.fi/sosiaalihuoltolaki)
http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=ykn
http://valtioneuvosto.fi/toiminta/periaatepaatokset/periaatepaatos/fi.isp?oid
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utvecklingsstörning som flyttar från institutionsvård och vuxna personer 

med utvecklingsstörning som flyttar från barndomshemmet. 

 

Statsrådet fattade 8.11.2012 ett principbeslut om tryggande av individuellt 

boende och tjänster för personer med utvecklingsstörning. I principbeslutet 

drogs riktlinjerna upp för åtgärder avseende gradvis nedläggning av boende 

på institution och utvecklande av tjänster som behövs för stöd av boendet. 

http ://www.stm.fi/c/docurnent librarv/get file?folderld=5197397 &name= 

DLFE-24004.pdf. Principbeslutet baserar sig på den riksomfattande planen 

av styrgruppen för det nationella genomförandet av programmet för 

ordnande av boende för personer med utvecklingsstörning, som tillsatts av 

social- och hälsovårdsministeriet (Från institutioner till individuellt boende: 

Riksomfattande plan för utvecklande av tjänster i närmiljön. Social- och 

hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2012:27. 

http://www.stm.fi/c/doc ument library/get file?folder ld=5 065240&name= 

DLFE-24203.pdt). 

 
Regionala planer under hösten 2010 och 2012 

 

Social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet utgick ifrån att 

specialomsorgsdistrikten/samkommunerna som en del av 

boendeprogrammet för personer med utvecklingsstörning tillsammans med 

kommunerna i regionen och övriga centrala aktörer fram till utgången av 

september 2010 utarbetar en plan om hur man framskrider regionalt från 

institutionsvård för personer med utvecklingsstörning till mer individuella 

boendelösningar. Sommaren 2012 ombads regionerna att granska och 

komplettera sina planer före utgången av år 2012. I vissa regioner har man 

fortsatt att följa upp planerna och uppdatera dem i regionala 

uppföljningsgrupper. 

 
Uppföljningsgruppen   för   det   riksomfattande   genomförandet av 

boendeprogrammet för personer med utvecklingsstörning 

 

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 29.4.2013 en uppföljningsgrupp 

för att (1) koordinera, följa upp och utvärdera genomförandet av det 

riksomfattande boendeprogrammet i fråga om tjänster som behövs till stöd 

för individuellt boende samt nedläggning av boende på institution . 

Uppföljningsgruppen hade också till uppgift att (2) främja information om 

god riksomfattande och regional klientcentrerad praxis för tjänster som 

behövs till stöd för individuellt boende samt (3) förutse kompetensbehov i 

fråga om personalen och lägga fram förslag till att utveckla utbildningen 

och säkerställa personalens kunnande i samband med kommun- och 

servicestrukturreformen. Uppföljningsgruppens mandatperiod fortsätter till 

31.12.2015. 

 
Andra  pågående reformer 

 
Målen för boendeprogrammet för personer med utvecklingsstörning 

anknyter till den pågående servicestrukturreformen och den totala 

översynen av socialvårdslagstiftningen. Den nya socialvårdslagen trädde i 

huvudsak i kraft i april 2015. Den nya familjevårdslagen trädde i kraft 

1.4.2015. Social- och hälsovårdsministeriet har börjat lagberedningen för 

 

http://www.stm.fi/c/docurnentlibrarv/getfile?folderld=5197397&amp;name
http://www.stm.fi/c/documentlibrary/getfile?folderld=5065240&amp;name
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att reformera lagen om stöd för närståendevård under nästa 

regeringsperiod. 

 
Utkastet till ny lag om specialtjänster för personer med 

funktionsnedsättning skickas ut på omfattande remiss i april 2015. 

Avsikten är att den fortsatta beredningen sker under nästa regeringsperiod. 

 
Seminarium on handikappservice 2016 

l 

Resultaten av den elektroniska enkäten och de regionala planerna kommer 

att behandlas under seminariet om handikappservice som Institutet för 

hälsa och välfärd ordnar i januari. 

 
Ytterligare information: 

 
Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 02951 63 405, e 

post  anne-mari.raassina@stm.fi 

 
Jaana Huhta, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 02951 63 407, e-post 

jaana.huhta@stm.fi 

 

Frågor om det tekniska genomförandet av den elektroniska enkäten: 

Tima Airamaa, avdelningssekreterare, tfn 02951 6 3587, e-post 

timo.airamaa@stm.fi 

 

 
Med samarbetshälsningar 

 

 
 

Direktör 

 

 
Konsultativ  tjänsteman 

p.a. 1·v·1 v out11· am- en 

- fil · 
Aon.e-Mari Raassina 
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SAMMANDRAG 
STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM SÄKERSTÄLLANDE AV INDIVIDUELLT BOENDE OCH 

TJÄNSTER  FÖR PERSONER  MED UTVECKLINGSSTÖRNING 

 

 
• I Finland bor det uppskattningsvis ca 40 000 personer med utvecklings 

störning. På institutionerna för utvecklingsstörda bodde i slutet av år 2010 

1790 personer. 

Statsrådet fattade 21.1.2010 ett principbeslut om program för ordnande av 

boende och anslutande tjänster för utvecklingsstörda. I principbeslutet beslu 

tades att under programmet åren 2010-2015 ska med Finansierings- och ut 

vecklingscentralen för boendets (ARA) och Penningautomatföreningens (PAF) 

stöd sammanlagt 3 600 bostäder avsedda för personer med utvecklingsstörning 

produceras. 

Målet för statsrådets principbeslut om säkerställande av individuellt boende 

och tjänster för personer med utvecklingsstörning är att definiera nästa skede 

för programmet och särskilt dra upp riktlinjerna för åtgärder avseende gradvis 

nedläggning av boende på institution och utvecklande av tjänster som behövs 

för stöd av boendet. Målet är att efter år 2020 ska ingen  bo  på institution. 

Detta förutsätter att det finns individuella tjänster i kommunerna som ersätter 

vård på institution. Viktiga principer är också ökad medvetenhet om grundläg 

gande och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt 

samarbete mellan förvaltningsområden. Genom principbeslutet förbinder sig 

regeringen att fortsätta omstruktureringen av vården av personer med utveck 

lingsstörning och utveckla tjänster som gör det möjligt också för personer med 

svårast funktionsnedsättning att bo i närmiljön. 
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STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM 

TRYGGANDE AV INDIVIDUELLT BOENDE 

OCH TJÄNSTER FÖR PERSONER MED 

UTVECl<LINGSSTÖRNING 

 
Statsrådet har den 8 november 2012 fattat ett principbeslut om tryggande av 

individuellt boende och tjänster för personer med utvecklingsstörning. Prin 

cipbeslutet baserar sig på den riksomfattande planen som upprättats under 

ledning av social- och hälsovårdsministeriet "Från institutioner till individu 

ellt boende: Riksomfattande plan för utvecklande av tjänster i närmiljön." 

 

 

INLEDNING 

 
Statsrådet fattade 21.1.2010 ett principbeslut om ett program för ordnande av 

boende och anslutande tjänster för personer med utvecklingsstörning. Målet 

för programmet är att under programperioden som fortsätter till år 2015 göra 

det möjligt för personer med utvecklingsstörning som flyttar från institutioner 

eller barndomshemmet ett individuellt boende, i vilket ingår en tillgänglig och 

fungerande bostad i vanlig boendemiljö samt tillräckliga, individuella och än 

damålsenliga tjänster och stöd. 

För att öka utbudet av bostäder och stödja hanteringen av boendekost 

naderna för personer med utvecklingsstörning beslutades i  det  ovan  nämn 

da principbeslutet att Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 

(ARA) under boendeprogrammet åren 2010-2015 anvisar 30 miljoner euro 

investeringsstöd per år till boprojekt för personer med utvecklingsstörning. 

Med detta understöd produceras cirka 470 nya bostäder per år och stöds en 

totalrenovering av minst 60 bostäder per år för personer med utvecklingsstör 

ning. Dessutom ska Penningautomatföreningen (PAF) ha beredskap att under 

programmet anvisa högst 4,9 miljoner euro per år i eget investeringsstöd för 

att finansiera organisationers anskaffning och byggande av stödbostäder. Med 

denna finansiering kan man skaffa eller bygga cirka 130 stödbostäder per år.  

Uppskattningsvis finns det cirka 40 000 personer med utvecklingsstörning 

i Finland. I slutet av år 2010 bodde 1 790 personer av dem på institutioner. 

Antalet klienter på institutionerna för personer med utvecklingsstörning i kort 

tids- och långtidsvård var under året sammanlagt 4 220 personer. Ca 15 000 

personer bor hos anhöriga, och av dem är hälften vuxna personer med utveck 

lingsstörning. Det bor cirka 9 000 med varierande stöd och inom familjevården 

cirka 1 300 personer med utvecklingsstörning som omfattas av boendeservice. 
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MÅL 

Målet för principbeslutet är att definiera nästa skede för boendeprogrammet 

och särskilt dra upp riktlinjerna för åtgärder avseende gradvis nedläggning av 

boende på institution och utvecklande av tjänster som behövs för stöd av bo 

endet. Målet är att efter år 2020 ska ingen bo på institution. Övriga viktiga 

principer är ökad medvetenhet om grundläggande och mänskliga rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning, respekt för deras rättigheter och 

självbestämmande, utvecklande av tjänster och närmiljön, utvecklande av 

organisationers verksamhetskultur, kvalitetskontroll och -uppföljning samt 

samarbete mellan förvaltningsområden. 

Med boendeprogrammet för personer med utvecklingsstörning ge 

nomförs i praktiken nationellt och internationellt godkända riktlinjer för 

tryggande av grundläggande och mänskliga rättigheter, lika behandling, 

delaktighet och självständigt liv för personer med funktionsnedsättning. I 

grundlagen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funk 

tionsnedsättning har utgångspunkterna för avveckling av boendet på insti 

tution fastställts. Artikel 19 i konventionen förutsätter att personer med 

funktionsnedsättning har rätt att välja var och med vem de bor, och de är 

inte skyldiga att använda vissa boendearrangemang. Med tillräckliga tjäns 

ter och stödåtgärder säkerställs att personer med funktionsnedsättning får 

det stöd de behöver för att kunna leva och delta i samfundet på samma sätt 

som övriga medborgare. 

Centrala riksomfattande social- och hälsopolitiska mål som gäller hela 

befolkningen är att förstärka klientorientering, främja  välbefinnande,  hälsa 

och funktionsförmåga samt stödja självständigt liv. Säkerställande av indivi 

duellt boende och individuella tjänster för personer med utvecklingsstörning 

anknyter till flera reformer av lagstiftningen som ingår i regeringsprogram 

met, såsom totalreformen av socialvårdslagstiftningen, reformeringen av 

handikapplagstiftningen, reform och förtydligande  av ansvaret för  ordnande 

av social- och hälsovårdstjänsterna samt beredningen av lagstiftning med 

anknytning till förstärkande av självbestämmanderätten för klienter inom 

social- och hälsovården. Principbeslutets åtgärder anknyter  också till reform 

av strukturen i tjänsterna för personer med funktionshinder och äldre  per 

soner, förstärkande av samarbetet mellan social- och hälsovården samt stats 

rådets  bostadspolitiska program 2012-2015. 

Regeringen har förbundit sig att fortsätta den pågående omstruktu 

reringen av vården av personer med utvecklingsstörning och utveckla 

tjänster som gör det möjligt också för personer med svårast funktions 

nedsättning att bo i närmiljön. I regeringsprogrammet fästs särskild upp 

märksamhet vid  minskning  av långtidsvård  på institution,  omfattningen 

av personlig assistans, tillgången på tjänster i hemmet samt hjälpmedels 

tjänsterna.  En  viktig  sak  för  personer  med  funktionsnedsättning  är ut- 
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vecklandet  av stödet för närståendevård son ingår i regeringsprogrammet. 

I regeringsprogrammet ingår också utvecklande av systemet med klient 

avgifter och avgiftstak så att avgifterna inom social- och hälsovården inte 

ska utgöra hinder för användningen av tjänsterna. Regeringen undersöker 

också om  en mera begränsad tillämpning av upphandlingslagen är möjlig 

i situationer där det är fråga om särskilt sårbara klienter, såsom personer 

med funktionsnedsättning, eller vid ordnandet av långtidsservice eller 

tjänster som sällan behövs. Principbeslutet stöder  också  genomförandet 

det handikappolitiska programmet  enligt  regeringsprogrammet och  må 

let att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funk 

tionsnedsättning. 

Avvecklandet av boende på institution förutsätter att det finns individu 

ella tjänster som ersätter vård på institution för dem som flyttar från både 

institutioner och barndomshemmet. Ansvaren för ordnande och utvecklan 

de av specialtjänster som personer med funktionshinder behöver förtydligas 

i lagstiftningen om ordnande, utvecklande och övervakning av social- och 

hälsovården. 

I kommunerna och samkommunerna sätts målen och tidtabellerna för 

avvecklingen av boendet på institution upp så att man samtidigt säkerställer 

tillgången på tjänster och anpassning till klienternas behov för att undvika 

nya placeringar på institution. I sammanhanget ska man även säkerställa per 

sonalens kunnande och reformera arbetsformer för att förverkliga klientori 

enteringen. 

Tjänsterna för personer med utvecklingsstörning är tjänster som om 

fattas av statsandelarna för kommunens grundservice. Reformen av ser 

vicesystemet och lagstiftningen som hänför sig till det genomförs utifrån 

rambesluten för de årliga statsfinanserna och statsbudgetar. Vid utveck 

landet av tjänsterna kan kommunerna utnyttja statsunderstöd för utveck 

lingsprojekt i Nationella utvecklingsprojektet för social- och hälsovården 

(KASTE). 

 

 

ÅTGÄRDER 

1) Säkerställande av delaktighet och rättigheter för personer med funk 

tionsnedsättning och deras anhöriga 

 
Utgångspunkten för boende- och servicelösningar är att utreda önskemål, 

behov och mål som ställts upp för livet tillsammans med en person med 

funktionsnedsättning. En flyttningsplan upprättas för varje person som flyt 

tar från en institution eller hemifrån som en del av en serviceplan tillsam 

mans med personen eller hans/hennes anhöriga. 
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Åtgärder genom vilka man säkerställer hörandet av och rättigheterna för 

personer   med   funktionsnedsättning  i  en förändringsprocess: 

1. Självbestämmanderätten för personer med funktionsnedsättning 

förstärks genom att informera dem om deras rättigheter och utveckla 

lokala verksamhetsmodeller inom olika förvaltningsområden för sä 

kerställande av självbestämmanderätten. 

2. Vid planering av tjänster och flyttningar används som hjälp vid behov 

olika kommunikationsmetoder, t.ex. klarspråk och grafiska tecken. 

En företrädare som känner personen väl används när personen inte 

ens med hjälp av assistans kan delta i planering av sina tjänster. Kom 

munen har ansvaret för upprättandet av service- och flyttningspla 

nen. Flyttningsplanen upprättas i samarbete med personen, anhöriga 

och aktörer som ansvarar för tjänsterna. 

3. Som samarbete mellan kommunen, institutionen och den framtida 

serviceproducenten säkerställs att personen får effektiverat stöd 

under flyttningssituationen före och efter flytten, medräknat flytt 

ningsträning och bekantskap med olika boendealternativ. 

4. Ansvaret ligger hos kommunen och de aktörer som ansvarar för tjäns 

terna att som en del av förberedelsen ge klienten rådgivning och styr 

ning med anknytning till utkomststöd, FPA:s förmåner och hur man 

ansöker om dessa eller anmäler om förändringar av dessa till FPA. 

5. En person har en fungerande kommunikationsmetod och han/hon 

anvisas vid behov till hjälpmedelstjänsterna. Former för assisterat be 

slutsfattande ska utvecklas i den framtida lagstiftningen inom social 

och hälsovården. 

6. Om tjänster som förutsätter individuellt stöd, omvårdnad och om 

sorg föreskrivs i samband med totalrevideringen av lagstiftningen 

inom socialvården. 

7. Den centrala målsättningen i lagstiftningen som gäller självbestäm 

manderätten för personer med funktionsnedsättning är att främja 

genomförandet av klienternas självbestämmanderätt och minimera 

användningen  av begränsningsåtgärder. 

8. Ordnande av boendet baserar sig på ett hyresförhållande enligt lagen 

om hyra av bostadslägenhet och de rättigheter och skyldigheter som 

definierats i den eller på  ägarboende. 

 

 
2) Säkerställande av rättigheterna för barn med funktionsnedsättning 

 
Ett barn med funktionsnedsättning är i första hand ett barn och han/hon 

har rätt att bo med sina föräldrar. Genom att utveckla tjänster som stöder 

barn med funktionsnedsättning och familjer säkerställer man barns rätt till 
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en normal barndom och uppväxtmiljö. Samtidigt säkerställer man också 

välbefinnandet för de övriga familjemedlemmarna. Ett barn med funktions 

nedsättning har rätt till dagvård och undervisning som närtjänst samt reha 

biliteringstjänster och andra specialtjänster som främjar barnets utveckling. 

Barn med funktionsnedsättning placeras inte på institution. 

 

 

Åtgärder genom vilka man tillgodoser rättigheterna för barn med funk 

tionsnedsättning: 

9. Ett barns möjlighet att bo hemma säkerställs  genom  att  utveckla 

hjälp och stöd som ges hemma, såsom hemtjänst och hemvård och 

andra tjänster som stöder familjen samt genom att säkerställa fung 

erande allmänna  tjänster  (bl.a. dagvård,  skola och hälsovård). 

10. Barnets och familjens totala situation och individuella behov utreds 

genom serviceplanering. Ett barn har rätt att påverka saker som gäller 

barnet självt oavsett funktionsnedsättning. 

11. Tillgång till tjänster och tjänster i rätt tid säkerställs för barn med 

funktionsnedsättning så att tjänsterna ordnas inom de allmänna 

tjänsterna och specialtjänsterna för barn och inte som en del av tjäns 

terna för vuxna. 

12. För temporära servicebehov utvecklas andra lösningar än institu 

tionslösningar. 

13. Barn eller ungdomar med funktionsnedsättning får hjälpmedel efter 

behov. 

14. Ett barn med funktionsnedsättning och hans/hennes familj har rätt 

till tjänster inom barnskyddet efter behov. 

15. Familjevården utvecklas genom att beakta tillräckligt stöd för famil 

jevårdare. 

16. Lösningar  avseende smågruppshem  utvecklas för de barn  med funk 

tionsnedsättning vars boende i barndomshemmet eller inom familje 

vården inte heller kan ordnas med starkt stöd. Smågruppshem pla 

ceras inte i anslutning till övriga tjänster, utan de är belägna inom 

normala bostadsområden och motsvarar i möjligaste mån normala 

boendeförhållanden. Smågruppshem för barn har som högst 3-4 

platser. Det viktiga är att säkerställa tjänsternas kontinuitet. Barnets 

grundtrygghet och bildandet av en tillgivenhetsrelation äventyras om 

anställda som sköter barnet växlar ofta. 

17. Säkerställs att rätten till undervisning i enlighet med lagen om 

grundläggande undervisning för barn med grav funktionsnedsättning 

tryggas. I samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, or 

ganisationerna inom området utvecklingsstörning och Kommunför 

bundet inleds en utredning om institutionsskolornas framtid. 
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3) Utvecklande av tjänsterna 

 
Personer med funktionsnedsättning har rätt till samtliga allmänna tjänster i 

likhet med övriga kommuninvånare. Vid utvecklande av tjänsterna beaktas 

språklagstiftningen och grundlagens bestämmelser om språkliga rättigheter. 

Ansvaret för utvecklandet av närtjänster ligger hos kommunens alla förvalt 

ningsområden. Flyttning från institutionerna och barndomshem förutsätter 

att ersättande och nya tjänster har utvecklats i närsamfundet. 

 

 
Åtgärder genom vilka man säkerställer utvecklandet av tjänster: 

18. Kommuner upprättar kommunspecifika planer där man fastställer 

mål och metoder för hur kommunen svarar mot den framtida för 

ändringen av servicestrukturen och servicebehoven bland personer 

med funktionsnedsättning som flyttar ut från institutioner och barn 

domshem. 

19. Kommuner utreder servicebehoven hos samtliga kommuninvånare 

med utvecklingsstörning samt upprättar en plan om hur man tillgo 

doser bostads- och servicebehovet. 

20. Hälsovårdstjänsterna för personer med utvecklingsstörning ordnas 

som en del av den allmänna hälso- och sjukvården och vid behov 

som skräddarsydda tjänster. 

21. Klientavgifterna bestäms så att en person på grund av klientavgif 

terna inte är permanent beroende av utkomststöd. Behovet av för 

fattningsändringar som gäller klientavgifter och bostadsbidrag för 

pensionstagare utreds. 

22. Ansvaret för ordnande och utvecklande av specialtjänster i lagstift 

ningen som gäller organisering, finansiering, utveckling och över 

vakning av social- och hälsovården förtydligas. I samband med detta 

förtydligas ansvaret för ordnande av specialtjänster inom området för 

utvecklingsstörning som förutsätter ett  bredare  befolkningsunderlag 

än en  kommun  eller  en riksomfattande centralisering. 

23. Två riksomfattande enheter utses till rättspsykiatrisk vård och över 

vakning av personer med utvecklingsstörning. Om uppgifter och an 

svarsområden för dessa riksomfattande enheter bestäms i lagen. 

 

 

4) Nedläggning av institutionsboendet 

 
Flyttning från en institution förutsätter samförstånd mellan den utveck 

lingsstörda personen och hans/hennes anhöriga. Denna förhandling ska 

inledas tillräckligt  tidigt för att  flyttningsprocessen ska kunna genom- 
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föras kontrollerat och med respekt för personens rättigheter. Målet är att 

boende på institutioner ska läggas ned fram till år 2020. 

Genom att bygga och skaffa bostäder och utveckla närmiljöns tjäns  

ter säkerställer man att flyttningen från institutionerna sker kontrollerat. 

Förutsättningen för detta är att behoven hos de framtida boende är kända 

innan man inleder planering av nya bostäder. Att institutionsboendet upp 

hör innebär inte att man från institutionerna flyttar till nya institutioner, 

bostadskoncentrationer eller institutionsbyggnader som förblivit  tomma 

och som inte uppfyller  kvalitetskriterierna för normalt boende. 

 

 
Åtgärder genom vilka man säkerställer flyttning från institutionerna i Finland: 

24. För att precisera tidigare upprättade regionala planer upprättar ak 

törer som upprätthåller institutioner tillsammans med kommunerna 

en plan om lösningar som ersätter institutionsvård. Planen ska också 

innehålla behov och lösningsalternativ med anknytning till boendet 

för personer med funktionsnedsättning som bor i barndomshem. Pla 

nerna ska upprättas senast 31.12.2012. Målet är att det fram till år 

2016 finns högst 500 boende på institutionerna. De ska flytta ut från 

institutionerna fram till år 2020. Några tvångsflyttningar görs inte 

utan vid beslut om flyttning beaktas människornas ålder och livs 

situation. 

25. Utgångspunkten för lagstiftningen som ska revideras är att boendet 

ordnas på annat sätt än på en institution. 

26. Med kommunernas  egenkontroll  och  regionförvaltningsverkets 

tillsyn som är samstämmig säkerställer man  att  flyttningarna  sker 

med respekt för klienternas rättigheter. Vid kontrollen fästs särskild 

uppmärksamhet vid uppfyllande av de kvalitetskriterier  för  bostad 

som fastställts i övervakningsprogrammet som gäller boendeservice 

dygnet runt för personer med funktionsnedsättning och som Till 

stånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och 

regionförvaltningsverken utarbetat samt säkerställande  av  individu 

ella tjänster. 

27. Offentlig investeringsfinansiering styrs inte till tidigare institutioner 

och inte heller till byggande av nya institutioner. Investeringar som 

upprätthåller nuvarande institutioner undviks. 

28. Boendet ordnas till en del i vanliga bostadsområden och i bostäder 

som motsvarar en normal bostad. Målet är att bo antingen i en egen 

bostad eller i små boendegrupper. I handikapplagstiftningen som ska 

revideras och vid dess verkställighet styrs maximiantalet bostäder för 

bostadsgrupperna. 
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5) Säkerställande av kunnandet och samarbete mellan förvaltningsområden 

 
Utvecklande av tjänster förutsätter förstärkande av kunnandet och sam 

verkan mellan förvaltningsområden. 

 

 
Atgärder genom vilka man förstärker kunnandet och samarbete mellan olika 

förvaltningsområden: 

29. Vid reform av service- och kommunstrukturen ser man till att kun 

nandet säkerställs. 

30. Utredning av arbetskrafts- och kunskapsbehov inom handikappom 

rådet fortsätts som en del av arbetet av styrgruppen för genomför 

ande av boendeprogrammet för personer med utvecklingsstörning på 

det riksomfattande planet och effekten av förändrade kunskapsbe 

hov på utvecklandet av examina bedöms. I samråd med aktörer i ar 

betslivet och utbildningsenheter utreds metoder för att komplettera 

personalens kunnande på ett flexibelt sätt i arbetslivet. 

31. Kunnandet säkerställs  genom  att  förstärka  forskning och tillgången 

till systematisk information, inklusive statistikföring. 

32. En riksomfattande rekommendation och handböcker till stöd för 

kommuners och samkommuners utvecklingsarbete utarbetas. Ut 

vecklingsarbete bedrivs i samarbete med ministerier, Institutet för 

hälsa och välfärd, kommuner, samkommuner, organisationer och pri 

vata serviceproducenter. 

33. Utvecklandet av högklassiga tjänster i närsamfunden säkerställs ge 

nom utvecklingsarbete som förenar olika aktörers finansieringsformer. 
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Boendeplan för ordnande av boende i Kårkulla samkommun 2015 - 2020 : bilaga 4 

 
 

 
INVESTERINGSBUDGET 2016 
Bindningsnivå: Per projektgrupp till fullmäktige, per projet inom samma projektgrupp till styrelsen 

 
Projekt Kostnads 

kalkyl 

Förslag 

budget 

2016 

Förslag 

planeår 

2017 

.Fö rslag 

planeår 

2018 
 

Projektgrupp 1 / Byggnader 5 000000 5000 000 5000000 
 

- Österby boende, sanering 

- Nybyggnad, Undersöknings-, rehabiliterings- 

och krisvårdsenhet 

- Skansvägen,  Pargas, grundsanering 

- Vårdhemmet:  trafikarrangemang (P-plats) 

- Tungt boende, Mellersta Nyland (Kierretie) * 

- Bonede enhet (Vörå, Maxmo, Oravais) * 

- Resurskrävande bonede (Vasa) * 

- Parkvägen  -> stödboende & ungdomsverkst. 

- Resurskrävande, Karis * 

- Helsingfors DC, utbyggnad 

- Sundom dagverksamhet, utbyggnad 

- Vårdhemmet,  vatten- och avloppsarr. 

- Ny Pixneklinik, Malax (planering) 

- Seniorboende,  Borgå (planering) 

- Utterbäck (köket, planering) 

- Elovägen, utbyggnad 

- Vasa, korttid (5r+kök)  + spr 

- Heimgård,  Barnboende, (planering) 

- Karleby, Daglig verksamhet (köksutrustning) 

- Norra ÖB, Barnboende, (planering) 

- Sprinklersystem  boendeenheter 

- Grundsaneringar, Vårdhemmet 

- Grundsaneringar, boende 

- Grundsaneringar, dagv.enh 

Projektgrupp 2 / Lösegendom 

Nyinredningar 

- Köksmaskiner / Utterbäck 

Aktielägenheter (4 st ers. Klappbrinken) 

Bilar 

200 000 

 
5 000 000 · 

700 000 

500 000 

2 500 000 

1500000 

2 000 000 · 

500 000 

2 500 000 

750 000 

500 000 

400 000 

50 000 

50 000 

100 000 

2 500 000 

500 000 

50 000 

100 000 

50 000 

600 000 

300 000 

300 000 

300 000 

 
 
 

 
150 000 

 
/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000000 1000000 1000000 

Sammandrag 

Utgifter 

 
 

Finansiering 

bidrag från Bostadsfonden * 
budgetlån 

 

6 000 000 

 

Ar 2016' 

650 000. 

5 350Qoo : 

 

6 000000 

 

Ar2017 

650 000 

5 350 000 

 

6 000000 

 

Ar201s 
650 000 

5350000 
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17.6.2015 

 
 
 

Ärende: inbjudan till diskussion angående Kårkulla samkommun 
 
 

Kårkulla samkommun inbjuder er vänligen att delta i en diskussion angående Kårkulla samkommuns 
framtid och serviceproduktion. De riksomfattande planerna att ändra servicestrukturen inom social- och 
hälsovård kommer att påverka den svenskspråkiga servicen för personer med utvecklingsstörning. Ur 
samkommunens synvinkel är det därför viktigt att veta hur våra ägare, våra medlemskommuner tänker 
och vill ha det i framtiden. Det är viktigt för våra svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning att vi 
också i framtiden kan trygga deras svenskspråkiga specialomsorg. 

 

Vi ordnar sju regionala diskussionstillfällen enligt följande: 
 

Norra Österbotten/ Jakobstad 12.8.2015 kl. 14.00 – 16.00 

Mellersta Österbotten/ Vasa 13.8.2015 kl. 10.00 – 12.00 

Södra Österbotten/ Närpes 13.8.2015 kl. 14.00 – 16.00 

Östra Nyland/ Borgå 18.8.2015 kl. 10.00 – 12.00 

Mellersta Nyland/ Helsingfors 18.8.2015 kl. 14.00 – 16.00 

Västra Nyland/ Raseborg 24.8.2015 kl. 14.00 – 16.00 

Åboland/ Pargas, Kårkulla 8.9.2015 kl. 10.00 – 12.00 
 
 

I början av augusti meddelar vi närmare om diskussionstillfället; vilka som deltar från Kårkulla 

samkommuns sida och platsen för diskussonen. Vi önskar att ni reserverar ifrågavarande datum för 

diskussionen! 

 

Med sommarhälsningar! 
 
 

Veronica Hertzberg Märta Marjamäki 
Styrelseordförande samkommunsdirektör 

 
 
 
 

Distribution: Enligt sändlista 

mailto:info@karkulla.fi
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Bästa mottagare 
 

Kårkulla samkommun uppgjorde en boendeplan för åren 2010-2015 efter det att statsrådet 
21.2.2010 gjort ett principbeslut om ett program för ordnande av boende och anslutande tjänster 
för personer med utvecklingsstörning. Samkommunens fullmäktige fastställde planen 23.9.2010. 

 

År 2010 tillsatte minister Risikko en arbetsgrupp för att utarbeta en riksomfattande plan för 
utvecklande av tjänster i närmiljön med fokus på individuellt boende och minskning av boende på 
institution. En riksomfattande plan färdigställdes år 2012. Specialomsorgsdistrikten uppmanades 
att uppdatera sina planer utgående från de principer som finns omnämnda i den riksomfattande 
planen. Planen skulle uppgöras för åren 2012-2020. Kårkulla samkommun uppdaterade sin plan i 
samarbete med kommuner, klienter, anhöriga och andra samarbetspartners och planen 
godkändes av styrelsen 18.12.2012. 

 

Principerna i Kårkulla samkommuns boendeplan baserar sig på grundlagen och FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där utgångspunkterna för avveckling av 
boendet på institution fastställts. 

 

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets direktiv om att alla planer skall uppföljas och 
uppdateras önskar Kårkulla samkommun nu era åsikter om boendeplanen. För detta önskar vi få 
svar av er på följande två frågor: 

 

1. Hur tycker ni vår boendeplan har förverkligats i er region? 
2. Vad har ni för önskemål gällande boendeplanen framöver? 

 

Kårkulla samkommuns boendeplan finns att läsa på adressen 
http://www.karkulla.fi/service/specialomsorg/boendeverksamhet/ 

 

Vänligen sänd svaren till mig senast den 9.10.2015. 

Med vänlig hälsning 

Sofia Ulfstedt 
Samkommunsdirektör från 1.10.2015 
Kårkulla samkommun 
tel: 050-389 1120 

http://www.karkulla.fi/service/specialomsorg/boendeverksamhet/
http://www.karkulla.fi/service/specialomsorg/boendeverksamhet/
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Västra Nyland 

Enhet 

2012 

Platser 

 2013 

Platser 

2014 

Platser 

2015 

platser 

Brogränd 19     

Flemmingsgatan 19     

Ekenäs stödboende 12     

Österby 10     

Ekenäs korttid   3   

Karis boende 15     

Karis stödboende 2     

Karis höghus (nytt)     15 

Hangö 13     

Heimgård 5  avslutas   

      

Mellersta Nyland 

Enhet 

2012 

Platser 

 2013 

Platser 

2014 

Platser 

2015 

platser 

Andelslagsvägen 9  avslutas   

Nytt Andelslagsvägen   6 2  

Elovägens boende 6     

Landgränden 5     

Helsingfors stöd 6     

Hökberget 6  avslutas   

Esbo boende 9     

Esbo stödboende 4     

Grankulla boende 6     

Grankulla stödboende   3   

Majparken   20   

Kyrkslätt 10     

      

Östra Nyland 

Enhet 

2012 

Platser 

 2013 

Platser 

2014 

Platser 

2015 

platser 

Sibelliusbou levarden avslutat     

Saga Boende 20     

Jackarbygatans boende avslutat     

Nytt jackarbygatan   10   

Ekebo 7  avslutas   

Näse Boende 20     

Stödboende 9     

Linjevägen 10     

Stödboende 1     

Utterbäck 37     
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Norra Österbotten 

Enhet 

Karleby 

2012 2013 2014 2015 

Platser Platser Platser platser 

9 

Katarinegården 10 

Södermalms boende 10   

Spireavägens boende   5 4  

Larsmo 10 3 

Bennäs boende 9 

Lövö 8 

Villa Bergstigen   6  5

  

Villa Joupers   11  

Backebo   15  

Villa Skata 4 4 

Seniorboende (Nytt)   12  

M ellersta österbotten   2012 2013 2014 2015  

Enhet Platser Platser Platser platser 

Vasa Boende   16  

Psykosocialt boende 13 

Smedsby boende 9 

Stödboende 4 

Korsholm   10 avslutas  

Monavägen   15  

Trädgårdsvägens boende   11  

Kvevlax 8 

Stödboende   1  

Sundom   11  4  

Sydöster bott en 2012 2013 2014 2015 

Enhet Platser Platser Platser Platser 

Häggvägen 10 avslutas 

Bostället 12  

Parkvägens boende 7 avslutas 

Långska   7 avslutas 0  

Närpes nytt Lindvägen   15  

Kristinestad 11 

 

 

Åboland 

Enhet 

2012 2013 2014 2015 

Platser Platser Platser platser 

Skansvägen 10  

Villa Käldinge 5 

Morrestorn 8 

Internatet Pjukala 6 
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St ödbo ende Pargas 7 

Peppargränd   15  

Övervägen   8  

Lyan 6 

St ödbo ende Kirjala   2  

Snäckan 12 

Bäckåkergården   12  

St ödbo ende Åbo   8  

Sm åland   10  

Torpet   5 avslutas  

St ödbo  ende Kimito   3  

M äst a rgränd   14  

 

 

 


