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Vammaisneuvoston esitys Sosiaali- ja terveyslautakunnalle
Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito
Vammaisneuvosto esittää, että lautakunta ottaa joulukuun kokouksessa käsittelyyn
vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon.
Perustelut
Vammaisneuvostolle on tullut useampia yhteydenottoja, joissa vammaisten lasten
iltapäivähoitoa ei ole jatkettu kevätlukukaudelle. Osa perheistä on saanut palvelun kotiin,
koska lapsi ei pysty osallistumaan ryhmämuotoiseen hoitoon.
Myös ryhmämuotoisesta hoidosta on tullut palautetta Espoon Autismi- ja
Aspergeryhdistys ry:ltä, osa lapsista ei ole enää päässyt mukaan iltapäivähoitoon.
Ryhmähoito on tiukasti rajattu diagnooseihin, eikä tarpeeseen. Viitteessä linkki
ohjeeseen.
Suomessa on oppivelvollisuus ja vanhemmat ovat järjestäneet koko kouluvuoden
toiminnot luottaen saatuun päätökseen. Laissa*) on määritelty luottamuksen suoja eli
päätöksen saajan on voitava luottaa saatuun päätökseen ja jatkuvuuteen. On täysin
kestämätöntä ja epäinhimillistä, että päätöstä iltapäivähoidosta muutetaan kesken
lukuvuoden. Pahimmillaan vanhemmat joutuvat jäämään pois työstä.
Vammaispalvelupäällikkö kertoi, että selvityksessä on uusia palveluja. Koska niiden
saaminen vielä kestää, tulisi kevään järjestelyt järjestää vielä vanhalla tavalla.
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*) Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja
käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Hallintolain 6 §:n
säännös sisältää myös niin sanotun luottamuksensuojan periaatteen. Luottamuksensuojan
periaatteen keskeisenä sisältönä on, että hallinnon asiakas voi luottaa viranomaisen
toiminnan oikeellisuuteen, virheettömyyteen ja viranomaisen tekemän hallintopäätöksen
pysyvyyteen. Luottamuksensuojan periaatteella tarkoitetaan siis myös sitä, että hallintopäätöksen
pysyvyyden johdosta viranomainen ei pääsääntöisesti voi ilman asianosaisen henkilön omaa
suostumusta peruuttaa asianosaiselle myöntämäänsä oikeutta tai etuutta tai vähentää sitä, ellei lailla
ole erikseen säädetty esimerkiksi palvelun tai tukitoimen edellytysten tarkistamisesta.
(Lähde: Oikeusasiamies)
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