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Statsrådets principbeslut om program för ordnande av boende och anslutande 

tjänster för utvecklingsstörda   

 
Statsrådet har den 21.1.2010 fattat följande principbeslut om ett program för ordnande av boende 

och anslutande tjänster för utvecklingsstörda åren 2010-2015 och beslutat om genomförandet av 

åtgärderna i programmet. Programmet genomförs i enlighet med det gällande rambeslutet för stats-

budgeten.  

 

Inledning 

 

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens andra regering fastställs de centrala 

bostadspolitiska åtgärderna för regeringsperioden i ett bostadspolitiskt åtgärdsprogram. Där beslöt 

man att utarbeta ett program för att öka utbudet av bostäder för personer med funktionsstörning, 

däribland utvecklingsstörda, i syfte att minska antalet institutionsplatser. 

 

I Finland bor det uppskattningsvis 35 000–40 000 utvecklingsstörda personer, av vilka många be-

höver rikligt med individuell hjälp och stöd i sitt boende. Finland har 18 institutioner vars verksam-

het helt eller i huvudsak är avsedd att betjäna utvecklingsstörda personer. På institutionerna för ut-

vecklingsstörda fanns det i maj 2009 2 000 personer på långtidsplatser och 400 personer i kortvarig 

rehabiliterande vård. Cirka 13 000 personer med utvecklingsstörning bor hos anhöriga, och av dem 

är hälften vuxna utvecklingsstörda. En stor del av dem behöver en möjlighet att bo självständigt. 

 

För att kunna minska institutionsvården för personer med utvecklingsstörning och göra det möjligt 

för vuxna utvecklingsstörda att flytta från barndomshemmet, krävs det många åtgärder vid sidan om 

en ökning av bostadsutbudet. Till de viktigaste åtgärderna hör tjänster som stödjer individuellt bo-

ende samt hantering av boendekostnaderna.  

 

 

Programmets mål 

 

Regeringens bostadspolitik har som mål att samordna människors önskemål och behov i fråga om 

sitt boende med samhällets behov och en hållbar utveckling. Regeringen främjar vars och ens möj-

ligheter till ett boende som motsvarar hans eller hennes behov och önskemål. Boendeprogrammet 

för utvecklingsstörda har som mål att möjliggöra ett sådant individuellt boende för utvecklingsstör-

da personer som stärker deras delaktighet och jämlikhet i den sociala gemenskapen och samhället.   

 

Programmets mål för åren 2010─2015 är: 

 

 att snabbt, systematiskt och på ett behärskat sätt minska antalet institutionsplatser och 

göra det möjligt för vuxna utvecklingsstörda att flytta från barndomshemmet genom att 

skapa boendelösningar som motsvarar de utvecklingsstörda personernas behov och 

önskemål och genom att erbjuda individuella tjänster och individuellt stöd. 

 att producera cirka 1 500 bostäder för utvecklingsstörda personer som flyttar från insti-

tutionsvård och cirka 2 100 bostäder för vuxna utvecklingsstörda som flyttar från barn-

domshemmet. 

 att under programperioden producera sammanlagt 3 600 bostäder avsedda för personer 

med utvecklingsstörning, årligen cirka 600 bostäder. 
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Åtgärder 

 

A. Bostadsutbudet och hanteringen av boendekostnaderna 

 

1. Med Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets (ARA) investeringsstöd för grup-

per med särskilda behov ska under åren 2010-2015 cirka 470 nya bostäder per år produceras 

för utvecklingsstörda personer och en totalrenovering av minst 60 bostäder för utvecklings-

störda stödjas varje år. Via ARA:s investeringsstöd för grupper med särskilda behov ska cir-

ka 30 miljoner euro per år anvisas till boende för utvecklingsstörda. 

 

2. Penningautomatföreningen (RAY) ska ha beredskap att inom ramen för ett årligt anslag an-

visa högst 4,9 miljoner euro per år i investeringsstöd för att finansiera organisationers an-

skaffning och byggande av stödbostäder. Med denna finansiering kan man skaffa eller byg-

ga cirka 130 stödbostäder per år.  
 

3. Stödprocenten för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets (ARA) investerings-

stöd för grupper med särskilda behov ska höjas till högst 50 % i fråga om bostadsobjekt för 

utvecklingsstörda. Den högsta stödprocenten ska tillämpas från fall till fall med beaktande 

av specialkraven på och kostnaderna för objektet, och den beviljas således inte för alla stöd-

objekt. 

 

4. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ska endast av synnerligen moti-

verade skäl bevilja investeringsstöd för grupper med särskilda behov för att omvandla bygg-

nader på områden för institutioner för utvecklingsstörda till boendeenheter inom öppenvår-

den. För att utvecklingsstörda personer ska ha möjlighet att välja bostadsort och boendelös-

ning krävs det att deras boende ordnas bland det övriga bostadsbeståndet.  

 

5. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ska i samarbete med aktörerna 

på området utveckla boendelösningar för utvecklingsstörda personers olika behov, däribland 

autister, utvecklingsstörda i behov av krävande vård och utvecklingsstörda personer med 

krävande beteende, samt kvalitetsanvisningar för boendelösningarna.  I detta arbete ska ut-

vecklingsfinansiering från ARA, TEKES och andra aktörer utnyttjas. 

 

 

B. Minskningen av institutionsvården och utvecklingen av boendeservicen 

 

6. En arbetsgrupp bestående av företrädare för specialomsorgsdistrikten/samkommunerna och 

områdets kommuner samt andra viktiga aktörer (byggherrar, producenter av boendeservice, 

representanter för de utvecklingsstörda och deras anhöriga) ska före utgången av september 

2010 utarbeta en plan för hur man på regional nivå ska gå vidare från institutionsvård till 

mera individuella boendelösningar som beaktar de utvecklingsstörda personernas individuel-

la behov. 

 

7. Under ledning av social- och hälsovårdsministeriet ska i samarbete med specialomsorgsdi-

strikten/samkommunerna och Kommunförbundet samt andra centrala aktörer före utgången 

av år 2010 utarbetas en riksomfattande plan för hur den institutionsvård som eventuellt be-

hövs eller verksamhet som motsvarar den ska genomföras efter programperioden.   
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8. Social- och hälsovårdsministeriet ska i samråd med aktörerna på området stödja utveck-

lingsverksamhet och utvärdering som gäller minskningen av institutionsvården samt ersät-

tande servicelösningar, i synnerhet i syfte att utveckla individuella boendelösningar för fler-

handikappade utvecklingsstörda personer och utvecklingsstörda personer med krävande be-

teende. Finansiering från TEKES, programmet KASTE och andra aktörer ska utnyttjas. 

 

9. Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Kommunförbundet 

och kommunerna ska i samråd utveckla uppgörandet av serviceplaner och de olika formerna 

av personlig assistans som en del av de individuella servicehelheterna för utvecklingsstörda 

personer.  Social- och hälsovårdsministeriet ska i samarbete med THL, Kommunförbundet, 

kommunerna samt organisationerna på området bereda en webbhandbok som stöd för verk-

ställigheten av handikappservicelagen och uppföljningen av den.   

 

10. Institutet för hälsa och välfärd (THL) ska i samråd med Finansierings- och utvecklingscen-

tralen för boendet (ARA) och andra centrala aktörer främja upprättandet av ett tidsenligt sy-

stem för uppföljning av situationen i fråga om institutionsvården för utvecklingsstörda, den 

bostadsproduktion och -anskaffning som ska ersätta institutionsvård samt utvecklingen av 

tjänster som stödjer boendet.  

 


