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Yhden luukun periaate erityislasten ja heidän vanhempiensa tukemiseen

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 keskeinen painopiste on nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Erityislapsilla, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä, on
myös sellaisia lahjoja, jotka muilta ihmisiltä puuttuvat. On maamme tulevaisuudelle tärkeää, että erityislapsilla on mahdollisimman yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua työelämään ja yhteiskunnan
kehittämiseen.
Kaupunginhallitus totesi päätöksessään 30.9.2019, että Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa
(Lape) edistetään koordinoitua, sektorirajat ylittävää palveluyhteistyötä. Hoitopolun tarkoituksena on
koota lapsen tai nuoren kehitystä tukevia neuvolan, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun,
kouluterveydenhuollon, toisen asteen oppilaitosten, opiskeluterveydenhuollon, terveysaseman, perheneuvolan sekä lapsiperheiden sosiaaliohjauksen, sosiaalityön ja lastensuojelun palveluja.
Yli vuosi myöhemmin helsinkiläisten erityislasten vanhemmat kuitenkin kertovat, että keskitetyn tukemisen sijasta nykyiset palvelut ovat hajallaan ja koordinoimattomia. Tuen saamiseksi vanhemmat joutuvat jopa taistelemaan todistaakseen kaupungin henkilöstölle, että heidän diagnosoitu erityislapsensa tarvitsee tukea. Kun lapsen erityisyys ei näy päällepäin, vaan on neuropsykiatrista, hankaloituu
tuen saanti edelleen.
Kaupunki vaatii monen tuen saantiin kehitysvammadiagnoosia, vaikka laissa ei tätä vaadita eikä suurella osalla erityislapsista ole kyseistä diagnoosia. Odotusajat tuen saantiin ovat usein yli puoli vuotta.
Kaupunginosien välillä on suuria alueellisia eroja esimerkiksi varhaiskasvatuksen eristyisryhmäpaikkojen tai koulun erityisluokkapaikkojen saatavuudessa. Maahanmuuttajaperheille tilanne on vielä
haastavampi kielimuurin vuoksi. Hoitopolku koottuine palveluineen ei ole toteutunut.
Allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ehdottavat, että kaupunki toteuttaa Kaupunginhallituksen vuoden 2019 päätöksen tavoitteiden mukaisesti “yhden luukun” periaatteen erityislasten ja vanhempien
tukemiseen. Tämä tarkoittaa, että heillä on yhteyshenkilö, joka koordinoi yllämainittujen palvelujen
tuen sekä lapselle, että hänen vanhemmilleen heti kun erityislapsen piirteet on tunnistettu.
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