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toimisto@aksonry.fi, puh. 050 329 7899 
 

Aloitteen nimi 
Selkäydinvammaisten laadukkaan kuntoutuksen kehittäminen Validia Oy:ssä 
 

Esitys  
Invalidiliiton tulee taata selkäydinvammakuntoutuksen jatkuminen, riittävä saatavuus ja 
siihen liittyvä erityisosaaminen sekä kuntoutuksen kehittäminen Validia Oy:n Synapsia-
talossa nyt ja tulevaisuudessa. 
 

Aloitteen taustaa / perustelut 

Invalidiliiton strategian 2019-2022 mukaan Invalidiliitto on vahva jäsenistönsä oikeuksien 
ajaja, jonka toiminta-ajatuksena on edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten henkilöiden 
mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.  
 

Valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä Selkäydinvammaiset Akson ry haluaa tuoda esille 
huolensa Validia Oy:n laitos- ja avokuntoutuksen tilanteesta ja tulevaisuudesta. HUS ja 
Invalidiliitto ovat tehneet vuokrasopimuksen, jonka mukaisesti HUS:n Neurologian yksikön 
sekä Sisätaudit- ja kuntoutusyksikön toiminta siirtyy Synapsiaan arvioidun aikataulun 
mukaisesti 1.1.2021 alkaen. Invalidiliiton liittohallitus on hyväksynyt vuokrasopimuksen 
30.1.2020. (Päätös HUS:n talous- ja konsernijaoston pöytäkirjasta 
http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020381555
-8 ja liitteenä vuokrasopimus http://husd360fi.oncloudos.com/kokous/2020381555-8-
1.PDF).  
 

Validia Oy:ssä on ollut kevään aikana kolmet yt-neuvottelut, joiden seurauksena korkean 
ammattitaidon omaavia selkäydinvammakuntoutuksen osaajia on vähennetty 
neljälläkymmenellä. Selkäydinvammaisten kuntoutujien laitoskuntoutuksen paikkoja on 
tämän myötä vähennetty ja ensi vuonna ne vielä puolitetaan. Jäljelle jää enää seitsemän 
laitospaikkaa, vaikka nytkin selkäydinvammakuntoutujia olisi tulossa Synapsiaan 
enemmän kuin mitä pystytään ottamaan puutteellisen tila- ja henkilöresurssin vuoksi. Myös 
kuntoutujille tarjotuista palveluista on karsittu, joten kuntoutusohjelmat ovat aiempaa 
suppeampia. Näistä asioista johtuen selkäydinvammapotilaiden kuntoutuksen saatavuus 
ja laatu ovat heikentyneet merkittävästi. Olemme huolissamme 
selkäydinvammakuntoutuksen tilanteesta ja siitä, toteutuvatko Invalidiliiton arvot, kuten 
ihmisarvo ja avoimuus, sen omassa yhtiöitetyssä toiminnassa.  



 
  
  

 

Meidän on toistuvasti annettu ymmärtää, että selkäydinvammakuntoutus turvataan myös 
jatkossa. Alueelle on kuitenkin suunniteltu Laakson yhteissairaalaa. Sairaalahankkeeseen 
on kirjattu mahdollisuus siihen, että Synapsian rakennuspaikka voi toimia yhteissairaalan 
rakentamis- tai laajentumisvarana. (Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma 12.2.2020 
http://husd360fi.oncloudos.com/kokous/2020379533-4-1.PDF sivut 26-33).  
 

Selkäydinvamman jälkiseuraukset ovat laajat ja usein hyvin monimutkaiset. 
Asiantuntevalla ja monialaisella kuntoutuksella on merkittävä vaikutus 
selkäydinvammaisen henkilön terveyden ylläpitämiseen, toimintakykyyn, työllistymiseen, 
henkiseen hyvinvointiin, aktiivisuuteen arjessa sekä osallistumiseen yhteiskunnassa. 
Invalidiliitto-konsernin alaisella arvostetulla ja laadukkaalla selkäydinvammakuntoutuksella 
on 60-vuotinen historia; ensin Käpylän kuntoutuskeskuksessa ja nyt Validiassa.  
 

Synapsian rakentamiseen ja perustamismenoihin on vuosina 2000-2004 saatu yhteensä 
10 265 700 euroa Raha-automaattiyhdistykseltä, joka myönsi avustuksia yleishyödylliseen 
tarkoitukseen. Synapsia on tarkoitettu ja suunniteltu vaikeasti vammautuneiden hoitoa ja 
kuntoutusta varten, ja mielestämme kuntoutuskeskusta tulisi käyttää ensisijaisesti siihen 
tarkoitukseen. Selkäydinvammaiset Akson ry peräänkuuluttaa Invalidiliitolta Validia Oy:n 
omistajana vastuullisuutta vaikeasti vammaisten laadukkaan hoidon ja kuntoutuksen 
varmistamiseksi. Kuntoutusta tulisi kehittää vammaisten yhdenvertaisuus ja ihmisarvo 
edellä sen sijaan, että toimitaan taloudellinen tuloksellisuus edellä. 
 

Haluamme saada liittovaltuustolta vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mitä Invalidiliitto on 
sopinut Synapsian tulevaisuudesta HUS:n kanssa? Miten Invalidiliitto varmistaa sen, että 
kuntoutuskeskusta ei oteta sairaalan käyttöön? Millä keinoilla Invalidiliitto kehittää ja 
vahvistaa selkäydinvammaisten kuntoutusta Validiassa? Millä toimenpiteillä Invalidiliitto 
takaa selkäydinvammakuntoutuksen riittävän saatavuuden?  
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