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Lasten neuropsykologiseen kuntoutukseen pääsy Siun sotessa
Käsiteltävä asia
Itä-Suomen
aluehallintovirastoon
21.2.2020
saapuneen
ilmoituksen
(ISAVI/2415/2020) mukaan Siun sote ei järjestä peruspalveluissa terveydenhuoltolain
nojalla neuropsykologisia tutkimuksia tai kuntoutusta lääkinnällisenä kuntoutuksena,
eivätkä lapset saa kuntoutussuunnitelmia.
Ilmoittajan
lapselle
on
tehty
viranhaltijapäätös,
joka
on
käsitelty
oikaisuvaatimusmenettelyssä. Oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen mukaan
lapsen palvelu- ja kuntoutustarve on selvitetty asiallisesti huomioiden annetut
lausunnot ja suunnitelmat. Koska palvelua ei voida tarjota välittömästi, lapselle on tehty
jonotuspäätös sosiaalihuoltolain mukaiseen palveluun pääsemisestä.
Ilmoittaja on tehnyt asiasta muistutuksen, johon annetussa vastauksessa kerrotaan,
että Siun sotessa lasten ja nuorten neuropsykologinen arvio ja/tai kuntoutus
toteutetaan siten, että lapset ja nuoret, joilla on koulu-, perheneuvola- tai
terveyskeskuspsykologien tai perustutkimusten perusteella laaja-alaiset ja/tai vaikeaasteiset pulmat, ohjataan erikoissairaanhoitoon ja jos lapsella/nuorella on lievempiä
pulmia, hänet ohjataan tarvittaessa palveluun sosiaalihuoltolain mukaisella
päätöksellä.
Päätökset
sosiaalihuoltolain
mukaisesta
palvelusta
tekevät
lapsiperheiden palveluiden johtavat sosiaalityöntekijät ja heillä on työparinaan arviota
tekemässä tutkimuskokemusta omaava psykologi.
Muistutusvastauksen mukaan: ”Sosiaalihuoltolaki ei sinänsä määrittele, että
sosiaalitoimen tehtävä on tätä palvelua myöntää. Siun sotessa tällä poikkeuksellisella
toimintatavalla on haluttu strategian mukaisesti pitää painopiste ennaltaehkäisevässä
työskentelyssä ja neuropsykologisen kuntoutuksen myöntäminen on nähty
vaikuttavana palveluna tukea lasten ja nuorten selviytymistä ja hyvinvointia. Palvelua
ei siis anneta lääkinnällisenä kuntoutuksena vaan sosiaalihuoltolain mukaisena
palveluna, joka on määrärahasidonnaista.”
”Siun soten lapsiperheiden palveluilla ei ole käytettävissään yhtään omaa
neuropsykologia lasten ja nuorten arvioihin ja kuntoutuksiin. Tämän vuoksi kaikki
palvelu ostetaan. Myös erikoissairaanhoito ja Kela ostavat palvelut samoilta kolmelta
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palveluntuottajalta (+ yksi etäkuntoutusta antava yksikkö). Tämä tarkoittaa, että jono
palveluun on melko pitkä.”
Sovellettavat säännökset
Perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin
lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä
väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen
huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen
kasvu.
Palvelujen riittävyyttä arvioitaessa voidaan lähtökohtana pitää sellaista palvelujen
tasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena
jäsenenä (HE 309/1993, s. 71).
Terveydenhuoltolain 29 §:n 1 momentin mukaan kunnan on järjestettävä potilaan
sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus.
Potilaan asemaan ja oikeuksiin terveyden- ja sairaanhoitoa järjestettäessä sovelletaan
potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (785/1992, potilaslaki), jollei muussa
laissa toisin säädetä. Potilaalla on potilaslain 3 §:n mukaan oikeus ilman syrjintää
hänen terveydentilansa edellyttämään laadultaan hyvään terveyden ja sairaanhoitoon.
Potilaslain 4 §:n 1 momentin mukaan potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn
ajankohta.
Selvityspyyntö
Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Siun soten kuntayhtymän hallitusta hankkimaan
asian tutkimiseksi tarpeelliset selvitykset ja antamaan asiassa oman lausuntonsa.
Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
1) Siun sotessa neuropsykologista kuntoutusta ei anneta lääkinnällisenä
kuntoutuksena vaan sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna, joka on
määrärahasidonnaista. Millä perusteilla Siun sote katsoo tämän vastaavan
voimassa olevaa lainsäädäntöä?
2) Lapselle, jonka neuropsykologisen kuntoutuksen tarpeen on arvioinut
neuropsykologi ja hoitosuunnitelman laatinut Siun soten terveysaseman
lääkäri, tehdään Siun sotessa jonotuspäätös sosiaalihuoltolain mukaiseen
palveluun pääsemisestä. Millä perusteilla Siun sote katsoo tämän vastaavan
voimassa olevaa lainsäädäntöä?
3) Jonotuspäätöksessä ei ilmoiteta minkäänlaista arviota hoitoon pääsyn
ajankohdasta. Miten Siun sote on menettelyssään huomioinut potilaslain 4 §:n?
4) Siun soten lapsiperheiden palveluilla ei ole käytettävissään yhtään omaa
neuropsykologia lasten ja nuorten arvioihin ja kuntoutuksiin. Tämän vuoksi
kaikki palvelu ostetaan. Myös erikoissairaanhoito ja Kela ostavat palvelut
samoilta kolmelta palveluntuottajalta (+ yksi etäkuntoutusta antava yksikkö).
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Mihin toimenpiteisiin Siun sote on ryhtynyt varmistaakseen palvelun
riittävyyden?
Aluehallintovirasto toteaa, että vallitsevassa covid19-tilanteessa tämä valvonta ei
koske tämän hetkistä hoitoon pääsyn tilannetta, vaan hoitoon pääsyn periaatteiden
lainmukaisuutta.
Lausunto ja selvitykset pyydetään lähettämään aluehallintovirastoon 29.5.2020
mennessä osoitteella
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Kirjaamo
PL 50
50101 MIKKELI
tai sähköpostitse kirjaamo.ita@avi.fi

Aluehallintoylilääkäri

Sami Remes
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