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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista an-
netun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suista annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vam-
maisuuden perusteella järjestettävistä palve-
luista ja tukitoimista annettua lakia. Lakiin 
lisättäisiin säännökset vammaisen henkilön 
palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuun-
nitelman laatimisesta ja palveluja koskevan 
asian viivytyksettömästä käsittelystä. Palve-
lutarpeen selvittäminen olisi aloitettava vii-
meistään seitsemäntenä arkipäivänä palvelun 
saamista koskevan yhteydenoton jälkeen. 
Palvelusuunnitelma olisi laadittava ilman ai-
heetonta viivytystä. Palveluja ja tukitoimia 
koskevat päätökset olisi tehtävä viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa niitä koskevan 
hakemuksen tekemisestä. 

Laki säädettäisiin ensisijaiseksi suhteessa 
kehitysvammaisten erityishuollosta annet-
tuun lakiin.  

Lakiin lisättäisiin säännökset vaikeavam-
maisille henkilöille järjestettävästä henkilö-
kohtaisesta avusta, joka olisi kunnan erityi-
sen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva 
palvelu. Henkilökohtaiseen apuun kuuluisi 
vaikeavammaisen henkilön välttämätön 
avustaminen päivittäisissä toimissa, työssä ja 
opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnalli-
sessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen ylläpitämisessä niin kotona 
kuin kodin ulkopuolellakin. Päivittäisiä toi-
mia sekä työtä ja opiskelua varten apua olisi 
järjestettävä avustettavan välttämätöntä tar-
vetta vastaava määrä ja muihin tarkoituksiin 
vähintään 30 tuntia kuukaudessa.  

Henkilökohtaista apua voitaisiin järjestää 
ensinnäkin siten, että kunta korvaa vaikea-
vammaiselle henkilölle avustajan palkkaami-
sesta aiheutuvat kustannukset samaan tapaan 
kuin nykyisessä henkilökohtainen avustaja 
-järjestelmässä, jossa avustaja on työsuhtees-
sa avustettavaan. Nykyisestä järjestelmästä 
poiketen vaikeavammaisen henkilön omai-
nen tai läheinen ei pääsääntöisesti voisi toi-
mia avustajana. Toinen avun järjestämistapa 
olisi, että kunta antaa vaikeavammaiselle 
henkilölle palvelusetelin avustajapalvelun 
hankkimista varten. Kolmas tapa olisi, että 
kunta järjestää palvelun ostopalveluna, oman 
palvelutuotantonsa turvin tai sopimusperus-
teisessa yhteistyössä yhden tai useamman 
kunnan kanssa.  

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutetta-
vaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
maksuista annettua lakia siten, että henkilö-
kohtainen apu säädetään maksuttomaksi so-
siaalipalveluksi. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi-
vänä syyskuuta 2009. Muihin tarkoituksiin 
kuin päivittäisiin toimiin, työhön ja opiske-
luun annettavan henkilökohtaisen avun vä-
himmäismäärä olisi kuitenkin aluksi 10 tun-
tia kuukaudessa ja vasta vuoden 2011 alusta 
30 tuntia. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 
ohjelmaan on kirjattu seuraavat vammaispo-
litiikan kehittämiseen liittyvät tavoitteet: 
− kansalaisten yhdenvertaisuus turvataan 

vahvistamalla palvelujen käyttäjien oike-
uksia, 

− toteutetaan sosiaalitakuu ottamalla asteit-
tain käyttöön palvelutarpeen arvioinnin 
määräajat keskeisissä sosiaalipalveluissa, 

− jatketaan vammaispalvelulain ja erityis-
huoltolain yhdistämistä, 

− kehitetään vammaisten henkilökohtaista 
avustajajärjestelmää vaiheittain ja 

− tuetaan vammaisten henkilöiden aktiivis-
ta osallistumista yhteiskuntaan ja työ-
elämään. 

Jo pääministeri Matti Vanhasen I hallituk-
sen ohjelmaan sisältyi kirjaus vaikeavam-
maisten ihmisten henkilökohtaisen avustaja-
järjestelmän ja tulkkipalvelujen kehittämises-
tä sekä kehitysvamma- ja vammaispalvelujen 
yhteensovittamisesta. Vammaislainsäädän-
nön yhteensovittamista koskeva valmistelu 
käynnistyi viime hallituskaudella, mutta ta-
loudellisten voimavarojen niukkuuden vuok-
si kokonaisuudistusta jouduttiin siirtämään. 
Sen sijaan vammaisuuden perusteella järjes-
tettävistä palveluista ja tukitoimista annet-
tuun lakiin (380/1987, jäljempänä vammais-
palvelulaki) tehtiin pienehköjä muutoksia 
vuoden 2007 alusta voimaan tulleella lailla 
(1267/2006). Vaikeavammaisten henkilöiden 
tulkkipalveluja parannettiin ja lakiin lisättiin 
uutena kunnan erityisen järjestämisvastuun 
alaisena palveluna vaikeavammaisille henki-
löille järjestettävää päivätoiminta. Lakiuudis-
tuksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä nousi 
voimakkaasti esiin henkilökohtaisen avusta-
jajärjestelmän kehittämistarve. Hallituksen 
esityksen johdosta antamassaan vastauksessa 
(EV 140/2006 vp) eduskunta edellyttikin 
henkilökohtaisen avustajapalvelun kehittä-
mistä ja sen rahoituksen uudistamista.  

Tällä esityksellä toteutetaan vammaislain-
säädännön kokonaisuudistuksen toinen vaihe. 
Kysymyksessä on vammaispalvelulain osit-
taisuudistus, jonka ensisijaisena tarkoitukse-

na on vahvistaa vaikeavammaisten henkilöi-
den mahdollisuutta saada henkilökohtaista 
apua. 

Vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain (519/1977), jäl-
jempänä kehitysvammalaki) yhdistämistä 
jatketaan uudistuksen seuraavassa vaiheessa. 
Hallinnollisten ratkaisujen osalta asiassa on 
mahdollista päästää eteenpäin sen jälkeen, 
kun kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yh-
teydessä on varmistunut, millaiseksi palvelu-
jen järjestämistä ja rahoitusta koskeva lain-
säädäntö muodostuu. Siihen asti kehitys-
vammalaissa on tarpeen säilyttää erityishuol-
lon hallintoa koskevat säännökset. Kunta- ja 
palvelurakenneuudistukseen liittyy myös 
vammaispalvelulain mukaisten tulkkipalvelu-
jen siirto valtion vastuulle, joka toteutunee 
vuonna 2010. 

Askel vammaislakien yhdistämisen suun-
taan tehdään kuitenkin jo tässä yhteydessä, 
sillä esityksen mukaan vammaispalvelulaki 
tulisi aikaisempaa selkeämmin ensisijaiseksi 
kehitysvammalakiin nähden. Muutos on lä-
hinnä periaatteellinen eikä sillä ole kovin 
suurta käytännön merkitystä asiakkaiden eikä 
palvelujen järjestämisestä vastaavien tahojen 
kannalta. Siltä osin kuin kehitysvammainen 
henkilö on tarvinnut sellaisia vammaispalve-
luja, joita vastaavia palveluja ei sisälly kehi-
tysvammaisten erityishuoltoon, hänellä on jo 
voimassa olevan lainsäädännön perusteella 
ollut mahdollisuus tai eräissä tapauksissa jo-
pa oikeus saada palveluja vammaispalvelu-
lain nojalla.  

Tämän esityksen keskeisin uudistus on 
henkilökohtaisen avun saattaminen osaksi 
kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden 
piiriin kuuluvia vammaispalveluja. Ehdotuk-
sen mukaan vaikeavammaiset henkilöt saisi-
vat siten tietyin rajauksin subjektiivisen oi-
keuden henkilökohtaiseen apuun, jonka to-
teuttamistavat olisivat nykyistä henkilökoh-
tainen avustaja -järjestelmää monipuolisem-
mat. Avustaja voisi nykyiseen tapaan olla 
työsuhteessa avustettavaan, mutta vaihtoeh-
toisesti palveluja voitaisiin hankkia myös 
palvelusetelin turvin. Lisäksi kunta voisi jär-
jestää henkilökohtaista apua samalla tavoin 
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kuin muitakin sosiaalipalveluja.  
Ehdotus merkitsee poikkeamista viime 

vuosina omaksutusta pidättyväisestä suhtau-
tumisesta subjektiivisten oikeuksien ja kunti-
en lakisääteisten tehtävien lisäämiseen. Halli-
tus pitää poikkeamista perusteltuna sen 
vuoksi, että kyse on vaikeavammaisten ih-
misten ihmisarvoisen elämän kannalta ratkai-
sevan tärkeästä palvelusta. Tämä on otettu 
huomioon myös niin kutsutussa TEHY-
sopimuksessa, jonka mukaan hallitus pidät-
täytyy asettamasta kunnille sellaisia velvoit-
teita, jotka edellyttävät lisähenkilöstön palk-
kaamista kuntiin. Sopimuksen mukaan tämä 
ei kuitenkaan koske vammaisten henkilökoh-
taisen avun järjestelmää. 

Henkilökohtainen apu on vammaisten hen-
kilöiden tärkeimpänä ja kiireellisimpänä pi-
tämä kehittämiskohde ja toteuttaa parhaiten 
heidän yhdenvertaisuuttaan, itsemääräämis-
oikeuttaan ja osallisuuttaan. Uudistus on 
ajankohtainen juuri nyt, kun Suomi valmis-
tautuu ratifioimaan keväällä 2008 voimaan 
tulleen YK:n vammaisten henkilöiden ihmis-
oikeuksia koskevan yleissopimuksen. 

Käytettävissä olevien taloudellisten voima-
varojen niukkuuden vuoksi uudistus joudu-
taan kuitenkin tässä vaiheessa toteuttamaan 
huomattavasti rajatumpana kuin mitä vam-
maisjärjestöt ovat tavoitelleet ja mihin aikai-
semman valmistelun yhteydessä on pyritty. 
Sen vuoksi aikaisemmin eri yhteyksissä esi-
tetyt arviot henkilökohtaisen avun kustan-
nuksista ovat merkittävästi suuremmat kuin 
mitä arvioidaan aiheutuvan tämän esityksen 
mukaisesta uudistuksesta. Tässä yhteydessä 
on otettava huomioon, että vaikka esitys tu-
kee jo pitkään meneillään ollutta laitosvaltai-
suudesta avopalveluihin suuntautuvaa palve-
lurakennemuutosta, kyseinen muutos tapah-
tuu tästä esityksestä riippumatta eikä siitä ai-
heutuvia kustannuksia tule lukea tästä esityk-
sestä johtuviksi. Tämä esityksen aiheuttami-
en kustannusten todellista määrää on vaikea 
ennakoida täysin luotettavasti, sillä siihen 
vaikuttaa olennaisesti se, millä tavoin lakia 
käytännössä sovelletaan. Lain säännökset jät-
tävät väistämättä sijaa tulkinnalle. Lain yh-
denmukaista soveltamiskäytäntöä tukemaan 
on tarkoitus valmistella suositukset yhteis-
työssä sosiaali- ja terveysministeriön sekä 
muun muassa lain toimeenpanosta vastaavien 

tahojen kesken. 
Henkilökohtaiseen apuun kuuluu vaikea-

vammaisen henkilön välttämätön avustami-
nen päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelus-
sa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osal-
listumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 
ylläpitämisessä. Palvelu on tarkoitettu diag-
noosiin ja ikään katsomatta sellaisille vai-
keavammaisille henkilöille, jotka vammansa 
tai sairautensa vuoksi tarvitsevat välttämättä 
ja toistuvasti toisen henkilön apua näistä toi-
mista selviytyäkseen. Jos avun tarve perustuu 
pääasiassa normaaliin ikääntymiseen liitty-
viin sairauksiin ja toimintarajoitteisiin, siihen 
olisi kuitenkin vastattava muilla sosiaali- ja 
terveyspalveluilla. 

Koska henkilökohtainen apu on tarkoitettu 
mahdollistamaan vaikeavammaisen henkilön 
itsenäistä elämää, sen luonteeseen kuuluu, et-
tä avustettava kykenee itse määrittelemään 
tarvitsemansa avun sisällön ja toteuttamista-
van. Se ei sovellu tilanteisiin, joissa tarvitaan 
pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan 
tyyppistä apua. Tähän liittyen esityksessä on 
haluttu painottaa omaishoidon ja henkilökoh-
taisen avun erilaista luonnetta. Ehdotuksen 
mukaan avustettavan omainen tai läheinen ei 
voisi toimia häneen työsuhteessa olevana 
henkilökohtaisena avustajana, ellei sitä olisi 
erityisen painavasta syystä pidettävä avustet-
tavan edun mukaisena. 

Esitys sisältää lisäksi säännökset, jotka 
merkitsevät sosiaalitakuun laajentamista hal-
litusohjelman mukaisesti. Sosiaalihuollon 
asiakkaiden oikeutta palvelun tarpeen arvi-
ointiin ja viivytyksettömään käsittelyyn on 
viime vuosina vahvistettu vaiheittain. Vuon-
na 2006 vanhukset ja ylintä vammaistukea 
saavat henkilöt saivat oikeuden päästä sosi-
aalipalvelujen tarpeen arviointiin määräajas-
sa. Vuoden 2008 alusta toimeentulotu-
kiasiakkaiden on tullut saada päätös hake-
mukseensa määräajassa. Kiireellisen lasten-
suojelun tarpeen arvioinnista säädetään puo-
lestaan uudessa lastensuojelulaissa 
(417/2007). Tässä esityksessä vammaisten ja 
pitkäaikaissairaiden henkilöiden oikeuksien 
toteutumista vahvistettaisiin säätämällä 
vammaispalvelujen ja tukitoimien tarpeen 
viivytyksettömästä selvittämisestä, palvelu-
suunnitelman viivytyksettömästä laatimisesta 
sekä määräajasta päätöksenteossa. 
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2.  Nykyt i la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1. Sosiaaliset perusoikeudet 

Perustuslain 19 §:n 1 momentissa on tur-
vattu oikeus välttämättömään toimeentuloon 
ja huolenpitoon. Tämä on suoraan perustus-
laissa säädetty subjektiivinen oikeus yksilölle 
kaikissa elämäntilanteissa kuuluvasta vä-
himmäisturvasta (PeVM 25/1994 vp). Vält-
tämättömällä toimeentulolla ja huolenpidolla 
tarkoitetaan sellaista tulotasoa ja palveluja, 
joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edelly-
tykset. Perusoikeusuudistukseen johtaneen 
hallituksen (HE 309/1993 vp) esityksen mu-
kaan ihmisarvoisen elämän perusedellytyksiä 
turvaavat erityisesti oikeus kiireelliseen sai-
raanhoitoon sekä eräät lasten, vanhusten, 
vammaisten ja kehitysvammaisten huoltoon 
kuuluvat tukitoimet.  

Perustuslain 19 §:n 3 momentti velvoittaa 
julkista valtaa turvaamaan jokaiselle riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä edistämään 
väestön terveyttä. Palvelujen riittävyyden 
määrittelyssä hallituksen esitys asetti lähtö-
kohdaksi tason, joka luo jokaiselle ihmiselle 
edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltai-
sena jäsenenä. 

Perustuslain 22 § velvoittaa julkista valtaa 
turvaamaan perusoikeuksien käytännön to-
teutumisen. Julkisella vallalla tarkoitetaan 
sekä valtiota että kuntia. Perusoikeuksien to-
teuttaminen edellyttää julkisen vallan aktiivi-
sia toimenpiteitä, tosiasiallisten edellytysten 
luomista perusoikeuksien toteuttamiseksi. 
Keskeisiin keinoihin kuuluvat perusoikeuksi-
en käyttöä turvaavan ja täsmentävän lainsää-
dännön säätäminen sekä taloudellisten voi-
mavarojen kohdentaminen.  

Muut perusoikeussäännökset määräävät 
osaltaan tapaa, jolla sosiaali- ja terveyspalve-
lujen turvaamisvelvollisuus on täytettävä. 
Näitä ovat yhdenvertaisuus ja syrjinnän kiel-
to (6 §), oikeus elämään sekä henkilökohtai-
seen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen 
(7 §), yksityiselämän suoja (10 §) samoin 
kuin uskonnon ja omantunnon vapaus (11 §).  

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä koros-
tettiin sitä, että julkisen vallan velvollisuute-
na on edistää tosiasiallista tasa-arvoa yhteis-

kunnassa. Yhdenvertaisuussäännös toteuttaa 
siten myös perustuslain 1 §:n yleistä arvoläh-
tökohtaa oikeudenmukaisuuden edistämisestä 
yhteiskunnassa. Sosiaalipalveluja on annetta-
va siten, ettei ihmisiä ilman hyväksyttävää 
perustetta aseteta eri asemaan muun muassa 
iän, terveydentilan tai sukupuolen mukaan. 
Erityisesti tärkeänä pidetään alueellisen tasa-
arvon toteutumista perusoikeuksien toteutu-
misessa. 
 
2.1.2. Sosiaalihuoltolaki 

Vammaisten henkilöiden tarvitsemat sosi-
aalipalvelut järjestetään ensisijaisesti osana 
yleistä palvelujärjestelmää sosiaalihuoltolain 
(710/1982) mukaisesti. Sosiaalihuoltolain 
17 §:n 1 momentin mukaan kunnan on huo-
lehdittava muun muassa sosiaalityön, koti-
palvelujen, asumispalvelujen, laitoshuollon, 
perhehoidon sekä vammaisten henkilöiden 
työllistymistä tukevan toiminnan ja vam-
maisten henkilöiden työtoiminnan järjestämi-
sestä. Lisäksi kunnan on 17 §:n 2 momentin 
perusteella huolehdittava muun muassa kehi-
tysvammaisten erityishuollon, vammaisuu-
den perusteella järjestettävien palvelujen ja 
tukitoimien sekä omaishoidon tuen järjestä-
misestä sen mukaan kuin niistä erikseen sää-
detään. 
 
2.1.3. Vammaispalvelulaki 

Jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja 
hänelle sopivia palveluja tai etuuksia sosiaa-
lihuoltolain tai muun lain nojalla, hänen tar-
vitsemansa palvelut ja tukitoimet järjestetään 
vammaispalvelulain ja sitä täydentävän vam-
maisuuden perusteella järjestettävistä palve-
luista ja tukitoimista annetun asetuksen 
(759/1987, jäljempänä vammaispalveluase-
tus) mukaisesti. Vammaispalvelulain tarkoi-
tuksena on edistää vammaisten henkilöiden 
tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertai-
seen elämään muiden kansalaisten kanssa. 
Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henki-
löä, jolla vamman tai sairauden johdosta on 
pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua 
tavanomaisista elämän toiminnoista (2 §).  

Ainoastaan vaikeavammaisella henkilöllä 
on oikeus kuljetuspalveluihin ja niihin liitty-
viin saattajapalveluihin, tulkkipalveluihin, 
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päivätoimintaan sekä palveluasumiseen. Sa-
moin vain vaikeavammaisella henkilöllä on 
oikeus saada taloudellisena tukitoimena kor-
vaus kohtuullisista kustannuksista, jotka hä-
nelle aiheutuvat asunnon muutostöistä ja 
asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden 
hankinnasta. Vaikeavammaisuus on määritel-
ty laissa tai asetuksessa erikseen suhteessa 
kuhunkin palveluun ja tukitoimeen. Kunnan 
on järjestettävä edellä mainitut palvelut ja tu-
kitoimet niihin oikeutetuille riippumatta tar-
koitukseen varaamiensa määrärahojen riittä-
vyydestä. Tavoitteena on turvata vaikea-
vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia 
yhdenvertaiseen elämään ja tasavertaiseen 
asemaan riippumatta asuinkunnan taloudelli-
sesta tilanteesta. Vaikeavammaisten henki-
löiden oikeus edellä tarkoitettuihin palvelui-
hin ja tukitoimiin korostuu myös muutoksen-
hakujärjestelmässä, sillä niitä koskevista pää-
töksistä saa valittaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen ilman valituslupaa. 

Muutkin kuin vaikeavammaiset henkilöt 
voivat saada niitä vammaispalvelulain mu-
kaisia palveluja ja tukitoimia, jotka kuuluvat 
kunnan yleisen järjestämisvelvollisuuden pii-
riin ja joita kunta järjestää tarkoitukseen va-
raamiensa määrärahojen rajoissa. Määrära-
hasidonnaisia palveluja ovat kuntoutusohjaus 
ja sopeutumisvalmennus. Määrärahasidon-
naisina taloudellisina tukitoimina kunta voi 
korvata vammaiselle henkilölle kustannukset, 
jotka hänelle aiheutuvat henkilökohtaisen 
avustajan palkkaamisesta sekä päivittäisistä 
toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien vä-
lineiden, koneiden ja laitteiden hankinnasta. 
Myös ylimääräiset vaatekustannukset ja yli-
määräiset erityisravinnon hankkimisesta ai-
heutuvat kustannukset voidaan korvata. 

Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta 
aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sää-
detään tarkemmin vammaispalveluasetuksen 
16 §:ssä. Sen mukaan kustannukset voidaan 
korvata sellaiselle vammaiselle henkilölle, 
joka tarvitsee runsaasti toisen henkilön apua 
kotona jokapäiväiseen elämään liittyvissä 
asioissa tai kodin ulkopuolella asioiden hoi-
tamisessa, opiskelussa, harrastuksissa, työssä 
ja yleensä yhteiskunnallisessa osallistumises-
sa. Korvattaviksi kustannuksiksi luetaan 
myös työnantajan maksettavaksi kuuluvat la-
kisääteiset maksut ja korvaukset sekä muut 

kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämät-
tömät kulut. Vammaista henkilöä on tarvitta-
essa ohjattava ja autettava avustajan palkka-
ukseen liittyvissä asioissa.  

Oikeuskäytännössä on katsottu, että henki-
lökohtaisen avustajan palkkaamisen liittyessä 
vaikeavammaisen henkilön palveluasumisen 
järjestämiseen, kysymys on kunnan erityisen 
järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvasta 
palvelusta. Muutoksenhaku ei siten ole vali-
tusluvanvarainen (KHO 18.12.2003 T 3279) 
eikä tällaisessa tapauksessa määrärahoihin 
perustuvaa rajausta voida käyttää perusteena 
palvelujen ja tukitoimien määrälle (KHO 
12.9.2001 T 2163). 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suista annetun lain 4 §:n (734/1992, myö-
hemmin asiakasmaksulaki) mukaan maksut-
tomia vammaispalvelulaissa tarkoitettuja so-
siaalipalveluja ovat kuntoutusohjaus, sopeu-
tumisvalmennus, tulkkipalvelut, päivätoimin-
ta, palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut 
eräin poikkeuksin sekä vammaispalvelujen ja 
tukitoimien tarpeen selvittämiseksi tehtävät 
tutkimukset. Kuljetuspalveluista voidaan pe-
riä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suista annettu asetuksen (912/1992, myö-
hemmin asiakasmaksuasetus) 6 §:n mukaan 
enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan 
julkisen liikenteen maksua vastaava maksu 
tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuulli-
nen maksu. Muista vammaispalveluista kunta 
voi periä asiakasmaksulain 2 §:n mukaan 
enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien 
kustannusten suuruisen maksun.  

Kuljetuspalvelut ovat muodostuneet asia-
kasmäärältään ylivoimaisesti laajimmaksi ja 
myös kokonaiskustannuksiltaan kalleimmak-
si vammaispalvelulain mukaan järjestettä-
väksi palveluksi. Vuonna 2006 vaikeavam-
maisten kuljetuspalveluja sai kaikkiaan 
84 064 henkeä. Kuljetuspalvelujen kustan-
nukset muodostavat lähes puolet vammais-
palvelujen kokonaiskustannuksista, jotka oli-
vat yhteensä lähes 243 miljoonaa euroa 
vuonna 2006.  

Asiakasmäärien vuotuinen kasvu on ollut 
voimakkainta palveluasumisen ja henkilö-
kohtaisen avustajatoiminnan kohdalla. Nii-
den asiakasmäärät ovat kasvaneet keskimää-
rin yhdeksän prosenttia vuodessa. 

Vaikeavammaisille henkilöille tarkoitettu-
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jen, kunnan erityisen järjestämisvelvollisuu-
den alaisten palvelujen piiriin kuuluvia pal-
velujen ja tukitoimien sekä henkilökohtainen 

avustaja -järjestelmän asiakasmäärät ja kus-
tannustaso ilmenevät seuraavasta taulukosta. 
 

 
 
Palvelu tai tukitoimi Asiakkaita 

2006 
Asiakasmää-
rän vuotuinen 
kasvu % 

Kokonaiskus-
tannukset vuo-
dessa, milj.   
(arvio) 

Osuus vam-
maispalvelujen 
kokonaiskus-
tannuksista, %  
(arvio) 

Kuljetuspalvelut  84 064  5  116,5  48 
Tulkkipalvelut  3 791  3   9,7  4 
Palveluasuminen   3 088  9  55,9  23 
Asunnon muutostyöt  
sekä välineet ja laitteet 

  
 8 072 

  
 3 

  
 12,1 

  
 5 

Henkilökohtainen avus-
taja 

  
 4 458 

 
 9 

 
 43,7 

 
 18 

 
 
2.1.4. Kehitysvammalaki 

Kehitysvammalain mukainen erityishuolto 
kuuluu ainoastaan lain 2 §:ssä rajatulle asia-
kasryhmälle eli henkilöille, joiden kehitys tai 
henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt 
synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairau-
den, vian tai vamman vuoksi. Erityishuollon 
tarkoituksena on edistää henkilön suoriutu-
mista päivittäisistä toiminnoista, hänen omin-
takeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan 
yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitse-
mansa hoito ja muu huolenpito.  

Erityishuollon palvelut on lueteltu kehitys-
vammalain 2 §:ssä. Niitä ovat muun ohessa 
työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä 
muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista 
edistävä toiminta, henkilökohtaisten apuneu-
vojen ja apuvälineiden järjestäminen sekä 
yksilöllinen hoito ja muu huolenpito. Erityis-
huoltoon kuuluvista kuljetuksista säädetään 
lain 39 §:ssä. 

Jokaiselle erityishuollon tarpeessa olevalle 
henkilölle tulee hyväksyä erityishuolto-
ohjelma, joka on muutoksenhakukelpoinen 
hallintopäätös. Velvoitetta erityishuolto-
ohjelman laatimiseen on oikeuskirjallisuu-
dessa tulkittu siten, että kehitysvammaisella 
henkilöllä on subjektiivinen oikeus saada eri-
tyishuoltoa, mutta ei ole subjektiivista oike-
utta saada tiettyä palvelua.  

Kehitysvammalain mukaisia palveluja jär-
jestetään vain, jollei henkilö voi saada tarvit-

semiaan palveluja muun lain nojalla. Tästä 
lain 1 §:ään sisältyvästä toissijaismääräykses-
tä huolimatta kehitysvammalakia on oikeus-
käytännössä yleensä pidetty ensisijaisena 
vammaispalvelulakiin nähden. Kehitysvam-
maisilla henkilöillä on kuitenkin mahdolli-
suus saada vammaispalvelulain mukaisia 
palveluja ja tukitoimia, jos kehitysvammalain 
mukaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole riit-
täviä tai jos niiden saaminen viivästyy. 

Kehitysvammalaissa säädetään myös eri-
tyishuollon hallintorakenteista. Erityishuol-
lon järjestämisvelvollisuus kuuluu lain 
6 §:ssä tarkoitetuille erityishuoltopiirien kun-
tayhtymille, mutta myös yksittäiset kunnat 
voivat järjestää erityishuoltoa. Nykyisin maa 
on jaettu 16 erityishuoltopiiriin, joiden alueet 
valtioneuvosto on määrännyt. Erityishuolto-
piirin kuntayhtymässä on erityishuollon joh-
toryhmä, joka päättää erityishuollon antami-
sesta ja lopettamisesta. Kunnan järjestäessä 
erityishuoltoa erityishuoltoviranomaisena 
toimii sosiaalihuollosta vastaava toimielin. 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhtey-
dessä kehitysvammalain mukaiset erityis-
huoltopiirit on tarkoitus purkaa, mikä edellyt-
tää muutoksia kehitysvammalakiin ja sosiaa-
lihuoltolakiin.  

Asiakasmaksulain 4 §:n mukaan kehitys-
vammaisten erityishuolto ja siihen liittyvä 
kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammais-
ten ylläpidosta voidaan kuitenkin periä mak-
su lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annet-
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tavaa osittaista ylläpitoa. Täydestä ylläpidos-
ta voidaan periä hoitomuodosta riippuen joko 
lyhytaikaisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon 
maksu asiakasmaksuasetuksen 21 §:n mu-
kaan.  

Kehitysvammaisten erityishuollon palvelu-
ja käyttää noin 27 000 henkilöä. Erityishuol-
lon kustannukset ovat noin 500 miljoonaa eu-
roa vuodessa eli kaksinkertaiset verrattuna 
vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja 
tukitoimista aiheutuviin kustannuksiin.  
 
2.1.5. Laki omaishoidon tuesta  

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, 
vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja 
huolenpidon järjestämistä kotioloissa omai-
sen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön 
avulla. Omaishoidon tuki on sosiaalipalvelu, 
jota kunta järjestää omaishoidon tuesta anne-
tun lain (937/2005) mukaan ja talousarvioon-
sa varattujen määrärahojen rajoissa. Omais-
hoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu 
hoidettavalle annettavasta hoidosta ja muista 
palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoi-
topalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tuke-
vista palveluista.  

Tuen tarve ja tukimuodot kartoitetaan hoi-
to- ja palvelusuunnitelman laatimisen yhtey-
dessä. Suunnitelmassa määritellään omais-
hoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö, 
hoidettavan muiden palvelujen tarve, hoito-
tehtävää tukevat palvelut sekä hoidon järjes-
täminen hoitajan vapaiden ja tilapäisen pois-
saolon aikana.  

Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja 
kunnan välillä sopimus, joka sisältää tiedot 
muun muassa hoitopalkkion määrästä ja hoi-
tajan oikeudesta lakisääteiseen vapaaseen. 
Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden 
ja vaativuuden perusteella. Vuonna 2008 sen 
vähimmäismäärä on 317,22 euroa kuukau-
dessa.  

Omaishoitajat eivät ole työsopimuslain tar-
koittamassa työsuhteessa sopimuksen teh-
neeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidetta-
van huoltajaan. Omaishoitajien eläketurvasta 
säädetään kunnallisessa eläkelaissa. Kunnan 
on järjestettävä omaishoitajille tapaturmava-
kuutus omaishoitotyössä sattuvan tapaturman 
varalta.  

Omaishoidon tuella hoidettavia henkilöitä 

on noin 31 000. Heistä suurin osa eli noin 66 
prosenttia on eläkeikäisiä. Työikäisten osuus 
on 21 prosenttia ja alaikäisten lasten osuus 
13 prosenttia. 
 
2.1.6. Hengityshalvauspotilaita koskeva 

erillissääntely 

Hengityshalvauskäsite ja sen taustalla ole-
va lainsäädäntö ovat lähtöisin 1950-luvun 
polioaikakaudelta, jolloin haluttiin turvata 
poliopotilaiden hyvä hoito. Nykyisin hengi-
tyshalvauspotilaiden hoitoa koskeva erillis-
sääntely sisältyy asiakasmaksulakiin ja -ase-
tukseen. Perussäännös on maksuttomia ter-
veyspalveluja koskevassa asiakasmaksulain 
5 §:ssä, jonka 3 kohdan mukaan hengityshal-
vauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä 
hoitoon liittyvät kuljetukset ovat maksutto-
mia.  

Asiakasmaksuasetuksen 22 §:n mukaan 
hengityshalvauspotilaan hoito tulee järjestää 
sairaalassa tai sairaalan kirjoista poistamatta 
kotihoidossa. Potilaan hoitoa varten muodos-
tetaan yleensä hoitotiimi, jossa useimmiten 
on 4—5 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa ja 
työ- tai virkasuhteessa terveydenhuollon yk-
sikköön kuuluvaa henkilöä, jotka vastaavat 
potilaan hoitamisesta, valvomisesta ja muus-
ta avustamisesta ympärivuorokautisesti. 

Hengityshalvauspäätöksen saaneita potilai-
ta oli vuonna 2004 yhteensä 135. Heidän hoi-
tokustannuksensa olivat 27 miljoonaa euroa 
vuodessa.  
 
2.1.7. Opetusta koskeva lainsäädäntö  

Perusopetuslain (477/2003) 31 §:n mukaan 
vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvit-
sevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta 
muun muassa opetukseen osallistumisen 
edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut. 
Päätöksen avustajapalvelun myöntämisestä 
tekee opetuksen järjestäjä oppilaan tarpeen 
edellyttämällä tavalla. Avustajapalvelu voi-
daan järjestää esimerkiksi henkilökohtaisen 
tai useamman oppilaan yhteisen avustajan 
palveluna.  

Esi- ja perusopetuksen oppilaan oikeudesta 
maksuttomaan kuljetukseen määräytyy pe-
rusopetuslain 32 §:n nojalla. Vaikeasti vam-
maisen oppilaan koulumatkaetuus koskee 
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myös vammaisen saattajana toimivaa henki-
löä. Koulumatkaetuuden myöntämisestä 
päättää opetuksen järjestäjä. 

Lukiolain (629/1998) 29 §:n mukaan vam-
maisella tai muusta syystä erityistä tukea tar-
vitsevalla opiskelijalla on oikeus muun mu-
assa opiskelun edellyttämiin avustajapalve-
luihin siten kuin siitä erikseen säädetään. 
Lain 29 a §:n mukaan koulutuksen järjestäjän 
on huolehdittava siitä, että tuen tarpeessa 
olevalle opiskelijalle annetaan tieto hänen 
käytettävissään olevista sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluista ja hänet ohjataan ha-
keutumaan näihin palveluihin. Pykälässä tar-
koitetuista palveluista ja tukitoimista sääde-
tään muun muassa vammaispalvelulaissa. 
Hallituksen esityksessä opetusta koskevaksi 
lainsäädännöksi (HE 86/21997 vp) todetaan, 
että säännöksessä korostetaan koulutuksen 
järjestäjän kokonaisvastuuta vammaisen ja 
muun erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan 
opiskelun järjestämisestä. 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
(630/1998) 29 §:n mukaan opiskelijalla on 
oikeus saada opetussuunnitelman mukaista 
opetusta ja opinto-ohjausta. Erityisopetusta 
saavalla opiskelijalla on oikeus opiskelun 
edellyttämiin palveluihin, muihin oppilas-
huoltopalveluihin sekä erityisiin apuvälinei-
siin. Lain 38 §:n mukaan vammaisille opis-
kelijoille järjestettävistä muista palveluista ja 
tukitoimista säädetään erikseen. Hallituksen 
esityksessä opetusta koskevaksi lainsäädän-
nöksi viitataan vammaisten opiskelijoiden 
henkilökohtaisten palveluiden ja tukitoimien 
osalta vammaispalvelulakiin. 
 
 
2.2. Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

Kansainvälisessä vammaispolitiikassa 
vammaiskysymyksestä on tullut ihmisoike-
uskysymys. Vammaisten henkilöiden yhden-
vertaiset oikeudet ja mahdollisuudet oikeuk-
siensa toteuttamiseen ovat kansainvälisten 
sopimusten keskeisiä tavoitteita. Keinoja yh-
denvertaisuuden saavuttamiselle ovat vam-
maisnäkökulman valtavirtaistaminen, esteet-
tömyys, syrjinnän kielto, kohtuullinen mu-
kauttaminen sekä tarvittavat tukitoimet ja 
apuvälineet.  

Kansainvälisen toiminnan vaikutus kana-
voituu Suomeen päätöslauselmien, suositus-
ten ja erilaisten yhteistyöprosessien kautta. 
Suomalaisen vammaispolitiikan ja lainsää-
dännön kannalta keskeisiä kansainvälisiä 
toimijoita ovat Yhdistyneet kansakunnat, Eu-
roopan neuvosto, Euroopan unioni ja muut 
Pohjoismaat. 
 
2.2.1. Yhdistyneet kansakunnat 

Yhdistyneet kansakunnat (YK) hyväksyi 
vuoden 2006 lopussa vammaisten henkilöi-
den ihmisoikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen. Sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 
keväällä 2008. Vammaisten henkilöiden oi-
keuksia koskeva yleissopimus kattaa sekä 
kansalais- ja poliittiset oikeudet että taloudel-
liset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. 
Sopimus rakentuu laaja-alaisen syrjinnän 
kiellon ja yhdenvertaisen kohtelun periaat-
teille ja sen tavoitteena on valtavirtaistaa 
vammaisia henkilöitä koskevat kysymykset 
kaikilla elämänalueilla. Sopimus vahvistaa 
taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten 
oikeuksien merkitystä ja asemaa sekä laajen-
taa ihmisoikeusajattelua alueille, joita Suo-
messa on perinteisesti pidetty sosiaalipoliitti-
sina ja harkinnanvaraisina oikeuksina. Myös 
Euroopan neuvosto, Euroopan unioni ja Poh-
joismaiden ministerineuvosto ovat tukemassa 
tätä kehitystä.  
 
2.2.2. Euroopan neuvosto 

Euroopan neuvoston vammaispoliittinen 
toimintaohjelma vuosille 2006—2015 on läh-
tökohdiltaan yhtenevä YK:n vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopi-
muksen kanssa. Ohjelma ilmentää Euroopan 
neuvoston jäsenmaiden poliittista tahtoa 
vammaispolitiikassa ja sen kehittämisessä. 
Sen keskeisiä periaatteita ovat syrjinnänvas-
taisuus ja ihmisoikeusnäkökulma sekä yh-
denvertaiset mahdollisuudet ja osallistumi-
nen. Ohjelman viisitoista toiminta-aluetta kä-
sittävät kaikki yhteiskunnan lohkot ja toi-
minnat. Vammaispoliittisen ohjelman lisäksi 
Euroopan neuvosto on antanut useita suosi-
tuksia, päätöslauselmia ja julistuksia, jotka 
koskevat vammaisia henkilöitä ja heidän 
asemaansa. 
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2.2.3. Euroopan unioni  

Euroopan unioni (EU) tähtää omassa vam-
maispoliittisessa ohjelmassaan ja muussa 
vammaisstrategiassaan edistämään vammais-
ten henkilöiden yhdenvertaisia mahdolli-
suuksia ja osallistumista sekä ylläpitämään 
syrjimättömyyden näkökulmaa kaikessa 
unionin toiminnassa. Euroopan unionin lain-
säädännössä keskeiset direktiivit vammaispo-
litiikan kannalta ovat direktiivi 2000/78/EY 
yhdenvertaisesta kohtelusta työssä ja amma-
tissa (työsyrjintädirektiivi) sekä 2000/43/EY 
rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumat-
toman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta (syrjintädirektiivi). Työ-
syrjintädirektiivin mukaan syrjintä on kiellet-
ty uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuu-
den, iän tai seksuaalisen suuntautumisen pe-
rusteella työssä, ammatissa ja ammatillisessa 
koulutuksessa. Syrjintädirektiivissä kielle-
tään syrjintä rodun ja etnisen alkuperän pe-
rusteella paitsi työelämässä myös työelämän 
ulkopuolella, esimerkiksi sosiaaliturvassa, 
terveydenhoidossa ja koulutuksessa sekä ta-
varoiden ja palveluiden tarjonnassa ja saata-
vuudessa. Suomessa molempia direktiivejä 
toteuttaa yhdenvertaisuuslaki (21/2004) vuo-
delta 2004. 
 
2.2.4. Pohjoismaat 

Pohjoismaille tyypillistä on palvelujen ja 
tukitoimien universaalisuus, joka mahdollis-
taa eri väestöryhmien välillä olevien erojen 
vähentämisen. Pohjoismainen hyvinvointi-
malli perustuu yhteiskunnan järjestämiin ja 
verovaroin kustantamiin julkisiin palveluihin. 
Pohjoismaissa on ollut asenteelliset, tiedolli-
set ja taloudelliset edellytykset rakentaa yh-
denvertaisuuteen perustuvaa ja yksilön tar-
peet huomioivaa toimintamallia, joka pyrkii 
takaamaan kaikille vammaisille kansalaisille 
tasokkaat palvelut asuinpaikasta ja varalli-
suudesta riippumatta. Valtio ja kunnat ovat 
lainsäädännön kautta vastuullisia palvelujen 
järjestäjiä. 
 
Ruotsi 

Ruotsissa kunnilla on laaja itsemääräämis-
oikeus, ja niiden vastuulla on muun muassa 

pääosa vammaisten palveluista. Alueellisella 
tasolla maakäräjät (18 kpl) huolehtivat sellai-
sista yhteiskunnallisista tehtävistä, joiden 
hoitaminen tulisi liian kalliiksi tai muuten 
vaikeaksi yksittäisille kunnille. Maakäräjät 
vastaavat muun muassa erikseen määrätyistä 
vammaispalveluista. 

Vuoden 1994 vammaislainsäädännön uu-
distuksessa Ruotsissa tuli voimaan laki vam-
maisille henkilöille järjestettävistä tukitoi-
mista ja palveluista (Lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, LSS) sekä 
laki avustajatoimintaan liittyvästä korvauk-
sesta avustajakorvauslain (Lagen om assis-
tansersättning, LASS). Samassa yhteydessä 
kumottiin vanha kehitysvammalainsäädäntö. 
LSS:ssä määritellään, ketkä ovat oikeutettuja 
saamaan tuen avustajan hankkimiseen. LASS 
-laki sisältää yksityiskohtaisia määräyksiä 
avustajatoiminnasta. 

LSS -lain piiriin kuuluvat kehitysvammai-
set sekä henkilöt, joilla on autismi tai autis-
min kaltainen tila tai merkittävä ja pysyvä 
aikuisiässä saatu aivovamma tai muita pysy-
viä fyysisiä tai psyykkisiä vammoja, jotka 
eivät johdu normaalista ikääntymisestä ja 
jotka aiheuttavat merkittäviä vaikeuksia jo-
kapäiväisessä elämässä ja siten huomattavan 
tuki- ja palvelutarpeen. LSS:n piiriin kuulu-
valla vammaisella henkilöllä on oikeus muun 
muassa henkilökohtaiseen avustajaan tai ta-
loudelliseen tukeen avustajan palkkaamiseen. 
Oikeus henkilökohtaiseen avustajaan syntyy, 
jos henkilö tarvitsee apua yli 20 tuntia vii-
kossa. 

Vammaisella henkilöllä on oikeus valita 
avustaja. Avustajan työnantajana voi toimia 
vammaisen henkilön valinnan mukaan joko 
vammainen henkilö itse, kunta, järjestö, yri-
tys tai osuuskunta. Kunnat hoitavat 60—70 
prosenttia avustajatoiminnasta ja vain 3 pro-
senttia vammaisista ihmisistä toimii täysin it-
senäisesti työnantajana. 
 
 
Tanska 

Tanskan sosiaalipalveluja koskevassa sosi-
aalipalvelulaissa (Lov om Sosial Service, 
LSS) säädetään kansalaisten jokapäiväiseen 
elämään liittyvistä palveluista, joita kuntien 
ja maakuntien tulee järjestää. Laki määritte-
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lee myös asiakkaan asemaa ja sosiaalitoimen 
hallintoa ja rahoitusta. Lakiin sisältyy sään-
nökset kansalaisten aktiivisuuden tukemises-
ta ja siinä on määritelty keinoja auttaa ihmi-
siä omatoimisessa suoriutumisessa. Lainsää-
dännön tavoitteena on integroida vammaiset 
henkilöt yhteiskuntaan ja varmistaa heidän 
yhtäläinen kohtelunsa.  

Avustajan saamisen kriteerinä edellä mai-
nitussa laissa on vaativa avuntarve, johon ei 
voida vastata kotipalveluilla. Lisäksi edelly-
tetään, että avustajan avulla vammaisen hen-
kilön aktiivisuus lisääntyy. Vammaisen hen-
kilön tulee itse toimia avustajan työnantaja-
na. Jos vammaisen henkilön avuntarve koto-
na on vähintään 20 tuntia viikossa, hänelle 
voidaan myöntää taloudellista tukea hänen it-
se palkkaamansa avustajan palkkaan. Avus-
tajatoiminnan piirissä on nykyään noin 2 100 
henkilöä, suurin osa heistä vaikeasti liikunta-
vammaisia sekä hengityskoneen käyttäjiä. 
 
Norja 

Norjan sosiaalipalvelulakiin (Lov om So-
siale Tjenester) lisättiin vuonna 2000 sään-
nökset henkilökohtaisesta avustajasta (bru-
kerstyrt personlig assistanse). Oikeus henki-
lökohtaiseen avustajaan on henkilöllä, joka 
tarvitsee erityistä apua sairauden, vamman, 
iän tai muun syyn vuoksi. Järjestämisvas-
tuussa ovat kunnat, ja henkilökohtainen avus-
tajapalvelu voidaan yhdistää muihin laissa 
säädettyihin sosiaalipalveluihin. Lain mu-
kaan kunta päättää, mikä on vammaiselle 
henkilölle tarkoituksenmukaisin palvelumuo-
to. Asiakasta on kuitenkin kuunneltava ja hä-
nen mielipiteilleen on annettava suuri merki-
tys päätöstä tehtäessä. Oikeus henkilökohtai-
seen avustajaan on subjektiivinen, eikä esi-
merkiksi tuntimäärää voida rajoittaa vetoa-
malla korvamerkityn valtionavun loppumi-
seen. Kunta päättää palvelun järjestämista-
vasta.  

Avustajapäätös ei ole sidottu diagnoosiin 
eikä avuntarpeelle ole asetettu alarajaa, mutta 
edellytyksenä on kuitenkin suuri avuntarve. 
Ratkaisevaa on, pystyykö henkilö toimimaan 
esimiehenä eli määrittelemään omat tarpeen-
sa, kouluttamaan avustajansa ja opastamaan 
häntä työtehtävissä, laatimaan ja seuraamaan 
työvuorolistoja, hoitamaan muut esimiehelle 

kuuluvat tehtävät. 
 
2.3. Nykytilan arviointi 

2.3.1. Henkilökohtaisen avun kehittämis-
tarpeet 

Monet vammaisten henkilöiden olosuhteita 
koskevat tutkimukset ja selvitykset osoitta-
vat, etteivät vammaispalvelut kaikilta osin 
vastaa vammaisten henkilöiden tarpeita. Val-
tioneuvoston vammaispoliittisesta selonteos-
ta (STM, 2006:9) sekä vammaislainsäädän-
nön uudistamista varten laadituista selvityk-
sistä (Kumpuvuori 2004, Paara 2005, Kum-
pulainen 2007 ja Niemelä 2007) käy saman-
suuntaisesti ilmi, että vammaispalvelujen 
myöntämiskäytännöissä ja saatavuudessa on 
huomattavia kuntakohtaisia eroja. Vammais-
järjestöt nostivat vammaispoliittiseen selon-
teon laatimisen yhteydessä esille erityisesti 
vammaisten ihmisten kokeman alueellisen 
eriarvoisuuden palvelujen saamisessa sekä 
henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kehit-
tämistarpeen. 

Kuntakohtaiset erot ilmenevät etenkin mää-
rärahasidonnaisissa palveluissa ja tukitoimis-
sa. Niitä tasapuolisemmin toteutuvat subjek-
tiivisina oikeuksina vaikeavammaisille hen-
kilöille turvatut, kunnan erityisen järjestä-
misvelvollisuuden alaiset palvelut ja tukitoi-
met.  

Henkilökohtaisen avustajan palkkauskus-
tannusten korvaaminen on voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan määrärahasidonnai-
nen tukitoimi. Oikeuskäytännössä on kuiten-
kin katsottu, että jos henkilökohtaisen avusta-
jan palkkaaminen liittyy vammaispalvelulain 
mukaiseen palveluasumiseen, vaikeavam-
maisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus 
siitä aiheutuvien kustannusten korvaukseen. 
Palveluasumispäätöksen nojalla on ollut käy-
tännössä oikeus saada henkilökohtainen 
avustaja vain asumiseen liittyvissä toimin-
noissa avustamiseen. Tämä on rajoittanut 
avustajaa tarvitsevan vammaisen henkilön 
osallistumista elämän eri toimintoihin kodin 
ulkopuolella. Henkilökohtainen apu painot-
tuu nykyään asumiseen liittyvien toimintojen 
lisäksi lähinnä työhön ja opiskeluun. 

Tuen myöntämisperusteet vaihtelevat kun-
nittain. Lisäksi maassamme on kymmeniä 
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kuntia, jotka eivät lainkaan myönnä tukea 
henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, 
vaikka vammaispalvelulain 3 §:n mukaan 
kunnan on huolehdittava, että laissa tarkoitet-
tuja palveluja ja tukitoimia järjestetään sisäl-
löltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kun-
nassa esiintyvä tarve edellyttää. Vaikeavam-
maiset henkilöt ovat siten joutuneet keske-
nään eriarvoiseen asemaan asuinpaikastaan 
riippuen, kun osa heistä on jäänyt tukitoimen 
ulkopuolelle, vaikka heillä on ollut selkeä 
avuntarve ja he ovat täyttäneet tuen saannin 
edellytykset. 

Henkilökohtainen avustajajärjestelmän saa-
mista kunnan erityisen järjestämisvelvolli-
suuden piiriin ovat esittäneet niin vammais-
järjestöt kuin useat kansanedustajatkin. 
Vammaispoliittisen selonteon käsittelyn yh-
teydessä sosiaali- ja terveysvaliokunta edel-
lytti, että uuden vammaispalvelulain valmis-
telussa on syytä arvioida, missä tilanteissa 
henkilökohtainen avustaja on vaikeavammai-
selle henkilölle ehdoton edellytys jokapäiväi-
sestä elämästä selviytymiselle ja turvata eri-
tyisesti näissä tilanteissa mahdollisuus henki-
lökohtaiseen avustajaan. Lisäksi valiokunta 
piti tärkeänä avustajajärjestelmän kehittämis-
tä siten, että myös tilapäiseen tarpeeseen olisi 
nykyistä useammin käytettävissä avustajia 
(StVM 13/2006 vp).  

Valtioneuvoston oikeuskansleri on nykyi-
sen henkilökohtainen avustajajärjestelmän 
säädöstasoa koskevassa ratkaisussa (dnro 
1052/1/06) keväällä 2008 katsonut, että 
vammaisten henkilökohtainen avustajajärjes-
telmän laajentaminen vastaisi nykyistä järjes-
telyä paremmin niitä odotuksia, joita erityi-
sesti vaikeavammaisten tasa-arvon toteutu-
misen perusteella voidaan esittää. Oikeus-
kansleri katsoo, että perustuslain 19 §:n 
1 momentin ilmaisun ”ihmisarvoisen elämän 
turva” voidaan hyvin perustein tulkita tar-
koittavan enemmän kuin pelkästään biologi-
selle olemassaololle välttämättömien edelly-
tysten turvaamista. Tämän perusteella oike-
uskansleri on pitänyt perusteltuna, että vam-
maispalvelulakia ja sen uudistamistarpeita 
arvioidaan perustuslain 19 §:n 1 momentin 
laajemman tulkintavaihtoehdon valossa. 

Samanlaiseen lopputulokseen on päätynyt 
myös Hyvinvointivaltion rajat -hankkeen so-
siaaliturvan saamisedellytyksiä ja takeita 

pohtinut asiantuntijatyöryhmä selvitykses-
sään (Tällä lailla sosiaaliturvaa, Stakes 
2006). Työryhmän kannanoton mukaan pe-
rustuslain mukainen välttämätön huolenpito 
tarkoittaa kiireellisen hoivan ja huolenpidon 
lisäksi tilanteita, joissa henkilö ei kykene itse 
huolehtimaan itsestään. Eräät väestöryhmät 
ovat toimintakyvyltään ja elämänolosuhteil-
taan siinä määrin vaikeassa asemassa, että tu-
lee tarkastella, ovatko he oikeutettuja perus-
tuslain 19 §:n 1 momentin mukaisina subjek-
tiivisina oikeuksina joihinkin huolenpidon 
edellyttämiin palveluihin.  

Avustajajärjestelmän järjestämisvelvolli-
suuden tasoa tulee tarkastella erityisesti suh-
teessa perustuslain edellä mainittuun sään-
nökseen. Myös vammaisten henkilöiden oi-
keuksia koskeva YK:n yleissopimus korostaa 
vammaisten henkilöiden osallistumisen tur-
vaamisen sekä itsemääräämisoikeuden ja yh-
denvertaisen kohtelun sekä henkilökohtaisen 
avun merkitystä. 

Henkilökohtaisen avun saattaminen kunnan 
erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin on 
perusteltua myös palvelujärjestelmän ja sitä 
koskevan lainsäädännön johdonmukaisuuden 
kannalta, sillä voimassa oleva laki on osittain 
ristiriidassa lain perusteluista ilmenevän tar-
koituksen kanssa. Lisäksi se poikkeaa laissa 
omaksutusta periaatteesta, jonka mukaan 
vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut ja tu-
kitoimet on turvattu subjektiivisina oikeuksi-
na. Muiden määrärahasidonnaisten tukitoi-
mien tapaan henkilökohtaisen avustajan 
palkkaamiskustannusten korvaaminen ei 
voimassa olevien säännösten sanamuodon 
mukaan edellytä vaikeavammaisuutta. Vam-
maispalvelulain säätämiseen johtaneen halli-
tuksen esityksen (HE 219/1986 vp.) yksityis-
kohtaisista perusteluista sekä vammaispalve-
luasetuksen perustelumuistiosta käy kuiten-
kin ilmi, että henkilökohtaisen avustajan 
palkkauskustannusten korvaaminen on tar-
koitettu nimenomaan vaikeavammaisille 
henkilöille myönnettäväksi tukitoimeksi. 
Käytännössä kunnat ovatkin kohdentaneet 
avustajatoimintaan varattuja määrärahoja 
vain vaikeavammaisille henkilöille.  

Henkilökohtaisen avun järjestämistapoja 
on tarpeen kehittää, koska nykyisten sään-
nösten edellyttämä avustajan työnantajana 
toimimisen velvoite on käytännössä rajannut 
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osan vammaisista henkilöistä järjestelmän 
ulkopuolelle. Työnantajana toimiminen voi 
tuottaa vaikeuksia esimerkiksi vaikeasti nä-
kövammaisille henkilöille. Apua työnantaja-
velvoitteiden hoitamiseen voi tosin nykyisin 
saada valtion ja vakuutusyhtiöiden ylläpitä-
mästä maksuttomasta palkka.fi -palvelusta. 
Palvelun avulla työnantaja voi muun muassa 
laskea työntekijän palkan sivukuluineen ja 
tehdä tarvittavat ilmoitukset verottajalle ja 
vakuutusyhtiöille.  
 
2.3.2. Palvelusuunnitelmaa koskevan 

sääntelyn kehittämistarpeet 

Vammaispalveluasetuksen 2 §:ssä on ollut 
palvelusuunnitelmaa koskeva säännös ase-
tuksen voimaantulosta lähtien. Palvelusuun-
nitelman tekemisen velvoittavuutta vahvistet-
tiin vuonna 2001 voimaan tulleen lain sosiaa-
lihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(812/2000, asiakaslaki) 7 §:ssä. Suunnitelma 
on asiakaslain mukaan lähtökohtaisesti aina 
laadittava. Sen tekemisestä voidaan luopua 
vain, jos kyseessä on tilapäinen neuvonta tai 
jos suunnitelman laatiminen on muutoin il-
meisen tarpeetonta. 

Palvelusuunnitelmaan kirjataan kuvaus asi-
akkaan toimintakyvystä ja muista hänen pal-
velujen tarpeeseensa vaikuttavista tekijöistä 
sekä selvitys tarvittavista palveluista ja tuki-
toimista, jotta asiakkaan palvelutarpeeseen 
voidaan vastata oikein. Asiakaslain mukaan 
suunnitelma on laadittava, jollei siihen ole 
ilmeistä estettä, yhteisymmärryksessä asiak-
kaan tai eräissä tilanteissa hänen omaisensa 
tai muun häntä edustavan henkilön kanssa.  

Palvelusuunnitelma ei ole hallintopäätös, 
mutta se toimii päätöksenteon pohjana sil-
loinkin, kun kunta ei esimerkiksi taloudelli-
sista syistä tai henkilöstön riittämättömyyden 
vuoksi voi välittömästi toteuttaa kaikkia 
suunnitelmasta ilmeneviä palvelutarpeita.  

Parhaimmillaan palvelusuunnitelmat anta-
vat kunnalle kokonaiskuvan kunnassa esiin-
tyvistä palvelutarpeista. Tieto on hyödyksi 
kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa 
ja auttaa kuntaa arvioimaan palveluja ja tuki-
toimia varten tarvittavien määrärahojen tar-
vetta tiedossa olevan palvelutarpeen valossa. 
Palvelusuunnitelmat parantavat siten osaltaan 
kunnan mahdollisuuksia huolehtia vammais-

palvelulain 3 §:n mukaisen velvoitteensa 
täyttämisestä eli siitä, että palvelut ja tuki-
toimet järjestetään sisällöltään ja laajuudel-
taan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve 
edellyttää.  

Käytännössä palvelusuunnitelmia tehdään 
varsin vaihtelevasti ja keskimäärin vain alle 
puolelle asiakkaista. Tällöin jää toteutumatta 
palvelusuunnitelman merkitys kunnan ole-
massa olevaa palveluntarvetta osoittavana 
välineenä.  
 
2.3.3. Vammaispalvelulain ja kehitys-

vammalain keskinäiseen suhteeseen 
liittyvät muutostarpeet 

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain 
keskinäistä suhdetta on tarpeen selkeyttää si-
ten, että yleisten, kaikille väestöryhmille tar-
koitettujen palvelujen ensisijaisuus erityis-
palveluihin nähden (normaalisuusperiaate) 
toteutuu nykyistä paremmin. Vammaispalve-
lulain 4 § sisältää toissijaismääräyksen, jonka 
mukaan palveluja ja tukitoimia järjestetään 
silloin kun vammainen henkilö ei saa riittäviä 
ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun 
lain nojalla. Vammaispalveluihin nähden en-
sisijaisia yleisiä palveluja ovat muun muassa 
sosiaalihuoltolaissa tarkoitetut sosiaalipalve-
lut ja kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitet-
tu sairaanhoito. Oikeuskäytännössä on tosin 
omaksuttu periaate, että sosiaalihuoltolain si-
jasta sovelletaan vammaispalvelulakia, jos se 
johtaa asiakkaan kannalta edullisempaan 
lopputulokseen, esimerkiksi maksuttomaan 
palveluun maksullisen sijasta. 

Vastaavanlainen toissijaismääräys on myös 
kehitysvammalain 1 §:ssä. Lain tarkoittamaa 
erityishuoltoa annetaan kehitysvammaiselle 
henkilölle, joka ei muun lain nojalla voi saa-
da tarvitsemiaan palveluja. Vammaispalvelu-
lain ja kehitysvammalain keskenään kilpaile-
vien toissijaismääräysten välinen suhde on 
ratkaistu tulkintakäytännössä siten, että kehi-
tysvammalakia on pidetty ensisijaisena 
vammaispalvelulakiin nähden. Suurin osa 
kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalipal-
veluista järjestetään siten kehitysvammalain 
perusteella. Vain noin neljännes kehitys-
vammaisista henkilöistä käytti vuonna 2004 
myös vammaispalvelulain mukaisia palveluja 
(Kumpulainen 2007). Lakien soveltamiskäy-
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täntö poikkeaa normaalisuusperiaatteesta, sil-
lä kehitysvammalain mukaiset palvelut ovat 
rajatulle vammaisryhmälle tarkoitettuja eri-
tyispalveluja, kun taas vammaispalvelulaki 
koskee lähtökohtaisesti kaikkia vammaisia 
diagnoosista riippumatta. 
 
 
3.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Tavoitteet 

Esityksen perustavoitteena on lisätä vai-
keavammaisten henkilöiden yhdenvertaisuut-
ta ja itsenäisyyttä sekä parantaa heidän mah-
dollisuuttaan osallistua yhteiskunnan eri toi-
mintoihin. Esitys konkretisoi vammaispoliit-
tisessa selonteosta ilmeneviä suomalaisen 
vammaispolitiikan lähtökohtia, joita ovat 
vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus, 
oikeus osallisuuteen sekä oikeus tarpeellisiin 
palveluihin ja tukitoimiin. Esityksen tavoit-
teena on myös toteuttaa vaikeavammaisten 
henkilöiden perustuslain mukaista oikeutta 
välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin 
sosiaalipalveluihin. 

Vaikeavammaisten henkilöiden yhdenver-
taisuutta pyritään edistämään ensinnäkin suh-
teessa vammattomiin henkilöihin, jotta hei-
dän oikeutensa elää yhteisössä ja tehdä sa-
manlaisia valintoja kuin muut ihmiset toteu-
tuisi nykyistä paremmin. Tavoitteena on 
myös lisätä vaikeavammaisten henkilöiden 
keskinäistä yhdenvertaisuutta vamman laa-
dusta ja asuinpaikasta riippumatta. 

Lisäksi esityksen tavoitteena on vahvistaa 
vammaisten henkilöiden itsemääräämisoike-
utta muun muassa kehittämällä palvelujen to-
teuttamista koskevia menettelytapasäännök-
siä siten, että vammaisen henkilön oma mie-
lipide ja toivomukset sekä yksilöllinen avun-
tarve ja elämäntilanne otetaan entistä vah-
vemmin huomioon palveluja ja tukitoimia 
suunniteltaessa ja niistä päätettäessä. Tavoit-
teena on myös lisätä palvelujen ja tukitoimi-
en suunnitelmallisuutta ja niiden saannin jou-
tuisuutta. 

Esityksellä pyritään lisäksi selkeyttämään 
vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja 
tukitoimien kokonaisuutta sekä niiden suh-
detta kehitysvammalain mukaisiin palvelui-

hin ja tukitoimiin. 
 

3.2. Keskeiset ehdotukset  

3.2.1. Henkilökohtainen apu 

Kehittämisvaihtoehdot 

Hallitusohjelman mukaan vammaisten 
henkilökohtaista avustajajärjestelmää kehite-
tään vaiheittain ja vammaisten henkilöiden 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja työ-
elämään tuetaan. Myös eduskunta ja vam-
maisjärjestöt ovat useasti nostaneet henkilö-
kohtainen avustaja -järjestelmän kehittämi-
sen yhdeksi vammaispolitiikan tärkeimmistä 
kehittämiskohteista.  

Suunnitellessaan kehittämisen päälinjauk-
sia hallitus arvioi, että nykyisessä henkilö-
kohtainen avustaja -järjestelmässä ja sen 
toimivuudessa ilmenneet epäkohdat edellyt-
tävät lainsäädännön muuttamista. 

Esillä on ollut kolme päävaihtoehtoa lain-
säädännön kehittämiseksi. Yksi vaihtoehto 
on muuttaa nykyinen työnantajamalliin pe-
rustuva taloudellinen tuki subjektiiviseksi oi-
keudeksi, mikä vastaisi parhaiten eräiden 
vammaisjärjestöjen toiveita. Tämän vaihto-
ehdon suurin ongelma on, että muutos voisi 
lisätä vammaisten henkilöiden keskinäistä 
epätasa-arvoa, sillä oikeuden piiriin pääsisi-
vät vain sellaiset vammaiset henkilöt, jotka 
pystyvät ja haluavat toimia avustajan työnan-
tajina. Subjektiivinen oikeus rajatulle vam-
maisryhmälle voisi pahimmassa tapauksessa 
heikentää muiden vaikeavammaisten henki-
löiden mahdollisuutta saada tarvitsemaansa 
apua.  

Toinen vaihtoehto on, että henkilökohtai-
nen apu säilytetään määrärahasidonnaisena 
palveluna, mutta sen järjestämistapoja laa-
jennetaan, jotta palvelua voisivat saada 
muutkin kuin työnantajiksi kykenevät tai ha-
luavat henkilöt. Tämä vaihtoehto olisi kun-
tasektorin näkökulmasta helpoimmin hyväk-
syttävissä, mutta se ei lieventäisi vammaisten 
henkilöiden alueellista epätasa-arvoa. Kunnat 
voisivat nykyiseen tapaan päätyä keskenään 
erilaisiin ratkaisuihin sen suhteen, järjeste-
täänkö kunnassa henkilökohtaista apua yli-
päänsä ja missä laajuudessa. Kun palvelu säi-
lyisi määrärahasidonnaisena, kunnat voisivat 
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tehokkaasti vaikuttaa henkilökohtaisen avun 
järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin, 
mutta henkilökohtaista apua tarvitsevat asi-
akkaat voisivat jäädä ilman apua. 

Esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi kol-
mas vaihtoehto, jossa edellä kuvattujen vaih-
toehtojen mukaiset vaikeavammaisen henki-
lön asemaa parantavat vahvuudet yhdistyvät. 
Lakiin lisättäisiin säännökset henkilökohtai-
sesta avusta, joka olisi järjestämistavoiltaan 
nykyistä henkilökohtaista avustaja -järjes-
telmää monipuolisempi, jotta sitä voisivat 
saada muutkin kuin työnantajavelvoitteiden 
hoitamiseen kykenevät tai sitä haluavat hen-
kilöt. Henkilökohtainen apu osana perustus-
laissa tarkoitettua välttämättömän huolenpi-
don turvaamista ehdotetaan säädettäväksi 
kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden 
alaiseksi palveluksi, johon vaikeavammaisel-
la henkilöllä olisi subjektiivinen oikeus. Ky-
symyksessä on merkittävä periaatteellinen 
uudistus, joka parantaa vaikeavammaisen 
henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden 
kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsene-
nä vammaispalvelulain tarkoituksen mukai-
sesti.  
 
Henkilökohtaisen avun sisältö ja palvelun 
järjestäminen 

Henkilökohtaiseen apuun kuuluisi vaikea-
vammaisen henkilön välttämätön avustami-
nen kotona ja kodin ulkopuolella. Asumis-
palveluiden piirissä taikka kotona omaisten 
avun turvin asuvat vaikeavammaiset henkilöt 
saisivat siten tarvittaessa henkilökohtaista 
apua asumispalveluyksikön tai kodin ulko-
puolelle. Sillä tavalla voitaisiin täydentää 
asumispalveluyksikön henkilökunnan tai 
omaisten antamaa apua. Henkilökohtaista 
apua järjestettäisiin päivittäisiin toimiin, työ-
hön ja opiskeluun sekä harrastuksiin, yhteis-
kunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. Esitykses-
sä ehdotetaan, että henkilökohtainen apu sää-
detään asiakasmaksulaissa maksuttomaksi 
sosiaalipalveluksi.  

Avustajan palkkaamisesta aiheutuvien kus-
tannusten korvaaminen olisi edelleen yksi 
henkilökohtaisen avun järjestämistapa. Li-
säksi henkilökohtaista apua voitaisiin järjes-
tää palvelusetelillä, jos sellainen on otettu 

käyttöön kunnassa ja jos asiakas haluaa 
hankkia palvelua setelin turvin. Kunta voisi 
järjestää henkilökohtaista apua myös osto-
palveluna tai itse tuottamanaan palveluna 
taikka erilaisin kuntien välisin yhteistyömuo-
doin kuten muitakin palveluja, joiden järjes-
tämisestä kunta on velvollinen huolehtimaan. 
Ehdotuksen mukaan palvelun järjestämisestä 
vastuussa oleva kunta päättää järjestämista-
voista, mutta sen tulee ottaa huomioon vai-
keavammaisen henkilön oma mielipide ja 
toivomukset.  

Vammaispalvelulain mukaisista palveluista 
ja tukitoimista henkilökohtaisen avustajan 
palkkauskustannusten korvaaminen aiheuttaa 
kunnille kolmanneksi eniten kustannuksia 
kuljetuspalvelujen ja palveluasumisen jäl-
keen. Henkilökohtaisen avun säätäminen 
subjektiiviseksi oikeudeksi lisää kuntien kus-
tannuksia. Kustannusten kasvun hillitsemi-
seksi henkilökohtaista apua koskeviin sään-
nöksiin on tarpeen asettaa muutamia rajauk-
sia. Kysymys on subjektiivisen oikeuden 
ulottuvuudesta, tuen tarpeen ja vaikeavam-
maisuuden määrittelystä sekä siitä, kuka voi 
toimia henkilökohtaisena avustajana. Osittain 
rajaukset ovat perusteltuja muistakin syistä, 
esimerkiksi siksi, että subjektiivista oikeutta 
koskevien säännösten tulisi perustuslain nä-
kökulmasta olla mahdollisimman tarkkarajai-
sia. 

Nykyisin eräisiin vammaispalvelulain mu-
kaisiin subjektiivisiin oikeuksiin liittyy niin 
kutsuttu laitoshoitorajoitus. Se merkitsee, että 
kunta ei ole velvollinen järjestämään palve-
luasumista eikä asumiseen liittyviä taloudel-
lisia tukitoimia henkilölle, joka on jatkuvan 
laitoshoidon tarpeessa. Valmistelun yhtey-
dessä harkittiin laitoshoitorajoituksen pois-
tamista laista kokonaan, mutta aikeesta luo-
vuttiin, koska muutos olisi saattanut johtaa 
ennalta arvaamattomiin taloudellisiin seura-
uksiin. Esityksessä ehdotetaan rajoitus muo-
toiltavaksi nykyistä ajanmukaisemmalla ta-
valla ja niin, että se koskee myös henkilökoh-
taisen avun järjestämisvelvollisuutta.  

Henkilökohtainen apu on ehdotetussa laissa 
luonnehdittu palveluksi, joka tukee vaikea-
vammaisen henkilön omia valintoja ja hänen 
omaehtoista toimintaansa, mikä puolestaan 
edellyttää häneltä kykyä määritellä avun si-
sältö ja toteuttamistapa. Henkilökohtaisen 
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avun ulkopuolelle rajautuisivat sellaiset avun 
tarpeet, joiden tyydyttäminen edellyttää pää-
osin hoivaa, hoitoa ja valvontaa. 

Oikeus henkilökohtaiseen apuun rajautuisi 
vain välttämättömään avun tarpeeseen. Ta-
voitteena on turvata välttämätön apu sekä 
niille vaikeavammaisille henkilöille, jotka 
tarvitsevat runsaasti toisen henkilön apua eri 
toiminnoissa, että niille, joiden avuntarve on 
toistuvaa mutta määrällisesti vähäisempää. 

Vaikeavammaisuus henkilökohtaisen avun 
saannin edellytyksenä määrittyisi melko tiu-
koin kriteerein. Vaikeavammaisena pidettäi-
siin henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai 
etenevän vamman tai sairauden johdosta 
välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön 
apua päivittäisissä toimissa, työssä ja opiske-
lussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa 
osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen ylläpitämisessä. Lähtökohtaisesti 
kaikki vaikeavammaiset henkilöt diagnoosiin 
ja ikään katsomatta voivat olla henkilökoh-
taisen avun piirissä. Pääasiassa ikääntymi-
seen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoit-
teista johtuva avun tarve ei kuitenkaan oike-
uttaisi ehdotetussa laissa tarkoitettuun apuun. 
Tämä mainittaisiin nimenomaan henkilökoh-
taista apua koskevassa säännöksessä. Sään-
nöksen merkitystä ja suhdetta ikään perustu-
van syrjinnän kieltoon tarkastellaan lähem-
min esityksen 4 luvussa.  

Nykyisestä henkilökohtainen avustaja -jär-
jestelmästä poiketen ehdotettu laki ei pää-
sääntöisesti mahdollistaisi avustettavan hen-
kilön omaisen tai läheisen toimimista henki-
lökohtaisena avustajana. Rajaus hillitsee kus-
tannusten nousupaineita, mutta se on perus-
teltu myös henkilökohtaisen avun tavoittei-
den näkökulmasta. Etenkin vaikeavammais-
ten lasten ja nuorten kohdalla perheen ulko-
puolisella avustajalla on tärkeä merkitys it-
senäistymisen ja yhdenvertaisten osallistu-
mismahdollisuuksien turvaajana. Tämän 
vuoksi perheenjäsenten tai muiden omaisten 
toimiminen avustajana olisi mahdollista vain 
erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Raja-
uksella halutaan myös korostaa henkilökoh-
taisen avun eroa omaishoitoon nähden. Hen-
kilökohtaisen avun perustavoite on avustetta-
van henkilön itsenäisyyden ja riippumatto-
muuden lisääminen, kun taas omaishoidossa 
painottuvat hoiva ja hoito. 

Henkilökohtaisen avun kehittäminen vaiheit-
tain 

Valmistelun yhteydessä on tarkasteltu eri-
laisia vaihtoehtoja henkilökohtaisen avun ke-
hittämiseksi hallitusohjelman mukaisesti vai-
heittain. Esillä on ollut malli, jossa subjektii-
vinen oikeus laajenisi asteittain sen mukaan, 
miten tärkeän toiminnon turvaamisesta on 
kysymys. Kyseisessä mallissa oikeus koskisi 
aluksi niitä tilanteita, joissa henkilökohtainen 
apu on välttämätön ihmisen hengen ja elin-
toimintojen turvaamiseksi, ja laajenisi asteit-
tain kattamaan muita toimintoja.  

Tässä yhteydessä nousi esiin mahdollisuus 
purkaa hengityshalvauspotilaita koskeva eril-
lissääntely ja sisällyttää heidän tarvitsemansa 
palvelut vammaispalvelulakiin, kuten hengi-
tyshalvauspotilaiden hoitoa selvittänyt valta-
kunnallinen asiantuntijatyöryhmä ehdotti 
mietinnössään (STM, Selvityksiä 2006:61). 
Mietinnön mukaan hengityshalvauskäsittees-
tä luovutaan ja nykyiset hengityshalvauspoti-
laita koskevat asiakasmaksulain ja -asetuksen 
säännökset kumotaan. Hengityshalvauspoti-
laiden tarvitsemat palvelut ja riittävä toi-
meentulo turvattaisiin muuhun lainsäädän-
töön tehtävillä muutoksilla. Tarvittavat avus-
tajapalvelut turvattaisiin subjektiivisella oi-
keudella, ja valtio ottaisi suuremman vastuun 
avustajatoiminnasta aiheutuvista kustannuk-
sista. Työryhmä korostaa, että ehdotetut uu-
distukset tulee toteuttaa yhtenä kokonaisuu-
tena. 

Hengityshalvauspotilaita koskevaa erillis-
sääntelyä ei voida purkaa tämän hallituksen 
esityksen yhteydessä, koska se edellyttäisi 
palvelujen rahoituksen uudelleen järjestelyä, 
joka ei ole toteutettavissa tässä vaiheessa. 
Näin ollen hengityshalvauspotilaiden tarvit-
semat palvelut järjestetään edelleen ensisijai-
sesti asiakasmaksulain ja -asetuksen edellyt-
tämällä tavalla sairaala- tai kotisairaalahoi-
don muodossa.  

Esityksessä ehdotetaan, että henkilökoh-
taista apua järjestetään päivittäisiin toimiin 
sekä työhön ja opiskeluun niin paljon kuin 
avustettava välttämättä tarvitsee. Henkilö-
kohtaisen avun kehittäminen vaiheittain eh-
dotetaan toteuttavaksi siten, että harrastuk-
siin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja 
sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen 
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annetaan apua aluksi vähintään 10 tuntia ja 
vuoden 2011 alusta vähintään 30 tuntia kuu-
kaudessa. 

Henkilökohtaista apua voidaan kehittää 
vaiheittain myös muilla kuin lainsäädäntöön 
perustuvilla keinoilla. Valmistelun yhteydes-
sä on arvioitu, että käytännössä toiminta laa-
jenee asteittain muun muassa avustajien saa-
tavuuden parantumisen myötä. Avustajien 
saatavuus on osoittautunut jossain määrin 
ongelmalliseksi jo nykyisessä järjestelmässä. 
Tällä perusteella on esitetty epäilyksiä toi-
minnan laajentamismahdollisuuksia kohtaan. 
Avustajan saatavuusongelmat eivät kuiten-
kaan voi olla järjestelmän kehittämisen es-
teenä, vaan niihin on paneuduttava muun 
muassa lisäämällä tehtävään soveltuvaa kou-
lutusta esimerkiksi ammatti- tai erikoisam-
mattitutkinnon muodossa. Vastaavasti on ta-
pahtunut tulkkipalvelujen kohdalla: niitä 
koskevat oikeudet tulivat voimaan ja kehit-
tyivät samanaikaisesti tulkkikoulutuksen ke-
hittymisen kanssa. Avustajien riittävyyden 
turvaamiseksi on lisäksi tarpeen luoda yhteis-
työssä kolmannen sektorin kanssa avustajien 
rekrytointiin ja palvelujen välittämiseen eri-
koistuneita palvelukeskuksia. Avustajajärjes-
telmää on mahdollista kehittää myös siten, 
että yksi avustaja voi toimia useamman hen-
kilön avustajana.  
 
3.2.2. Palvelutarpeen selvittäminen, pal-

velusuunnitelman laatiminen sekä 
asian viivytyksetön käsittely 

Hallitusohjelman mukaan kansalaisten yh-
denvertaisuus turvataan vahvistamalla palve-
lujen käyttäjien oikeuksia sekä toteutetaan 
sosiaalitakuu ottamalla asteittain käyttöön 
palvelutarpeen arvioinnin määräajat keskei-
sissä sosiaalipalveluissa. 

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi 
vammaispalvelujen asiakkaan asemaa koske-
via menettelytapasäännöksiä. Täsmennykset 
koskisivat kaikkia vammaispalvelun asiak-
kaita, mutta niiden merkitys korostuu erityi-
sesti niiden vaikeavammaisten asiakkaiden 
kohdalla, jotka ovat ehdotuksen mukaisesti 
oikeutettuja henkilökohtaiseen apuun. Vam-
maispalvelulakiin lisättäisiin säännös, jossa 
painotetaan asiakkaan yksilöllisen avun tar-
peen huomioon ottamista. Sosiaalitakuun laa-

jentamiseksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännökset asian viivytyksettömästä käsitte-
lystä. Ne koskisivat palvelujen ja tukitoimien 
tarpeen selvittämistä, palvelusuunnitelman 
laatimista sekä palveluja ja tukitoimia koske-
vien päätösten tekoa.  

Seitsemän arkipäivää olisi määräaika, jon-
ka kuluessa palvelujen ja tukitoimien tarpeen 
selvittäminen on viimeistään aloitettava. Sa-
ma määräaika sisältyy myös sosiaalihuolto-
lain, toimeentulotuesta annetun lain ja lasten-
suojelulain viivytyksetöntä käsittelyä koske-
viin säännöksiin.  

Palvelutarpeen selvittäminen on välttämä-
tön osa yksilöllisen palvelusuunnitelman 
valmisteluprosessia. Palvelusuunnitelman 
laatimiselle ei asetettaisi määräaikaa, mutta 
ehdotuksen mukaan suunnitelma olisi laadit-
tava viivytyksettä. Palveluja ja tukitoimia 
koskevat päätökset olisi tehtävä ilman aihee-
tonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä kun palvelua tai tuki-
tointa koskeva hakemus on esitetty sosiaali-
palveluista vastaavalle viranomaiselle. Kol-
men kuukauden määräaika on yhdenmukai-
nen muun muassa toimeentulotuesta annetus-
sa laissa päätöksen teolle säädetyn määräajan 
kanssa. 

Ehdotettujen muutosten tavoitteena on vah-
vistaa vammaisen henkilön yksilöllisen avun-
tarpeen ja elämäntilanteen huomioonottamis-
ta palveluista ja tukitoimista päätettäessä. 
Esityksellä pyritään myös lisäämään asiak-
kaiden yhdenvertaisuutta ja vahvistamaan 
asiakkaiden oikeudenmukaista kohtelua sekä 
yhdenmukaistamaan päätöksentekoa eri kun-
nissa.  
 
3.2.3. Vammaispalvelulaki ensisijaiseksi 

suhteessa kehitysvammalakiin  

Esityksessä ehdotetaan vammaispalvelulain 
toissijaismääräystä tarkennettavaksi siten, et-
tä vammaispalvelulaki säädetään ensisijai-
seksi suhteessa kehitysvammalakiin. Muutos 
on myös askel kohti hallitusohjelman tavoi-
tetta, jonka mukaan vammaispalvelulain ja 
kehitysvammalain yhdistämistä jatketaan.  

Lakien keskinäisellä soveltamisjärjestyk-
sellä on merkitystä lähinnä niissä tilanteissa, 
joissa asiakkaan palvelutarpeeseen on mah-
dollista vastata kumman tahansa järjestelmän 
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mukaisilla palveluilla. Tarkoitus on, että täl-
löinkin tilannetta arvioidaan asiakkaan koko-
naisedun näkökulmasta. Kehitysvammalaki 
voi siten tulla sovellettavaksi muun muassa 
silloin, kun sen mukainen palvelu on asiak-
kaalle taloudellisesti edullisempaa kuin 
vammaispalvelulain mukainen palvelu. 

Ehdotetulla muutoksella ei ole tarkoitus 
puuttua kehitysvammalain ja sosiaalihuolto-
lain väliseen suhteeseen. Osa kehitysvam-
maisten henkilöiden palveluita tultaneen jat-
kossakin järjestämään sosiaalihuoltolain sekä 
siihen kiinteästi liittyvän lainsäädännön no-
jalla esimerkiksi omaishoidon tai perhehoi-
don muodossa.  

Vammaispalvelulain ensisijaiseksi säätä-
minen tukee kehitysvammahuollossa käyn-
nissä olevaa rakennemuutosta. Rakennemuu-
tos merkitsee, että laitoksista muuttaa pitkä-
aikaisasukkaita yksilöllisempään asumiseen 
ja laitosrakenne vähitellen hallitusti puretaan. 
Rakennemuutos sekä perus- ja ihmisoikeuk-
sien turvaamista korostava lainsäädäntö sa-
moin kuin YK:n vammaisten henkilöiden oi-
keuksia koskeva yleissopimus edellyttävät 
myös kehitysvammaisten henkilöiden palve-
luilta yksilöllisyyttä ja kehitysvammaisten 
henkilöiden valinnanvapauden lisäämistä. 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Henkilökohtaista apua koskeva uudistus li-
säisi kuntien lakisääteisiä velvoitteita, mistä 
aiheutuisi lisäkustannuksia kunnille ja valti-
onosuusjärjestelmän kautta myös valtiolle. 
Tämä on otettu huomioon myös peruspalve-
lubudjetissa: Kunnallistalouden ja -hallinnon 
neuvottelukunnan sekä peruspalveluohjelman 
ministeriryhmän laatimassa Peruspalvelubud-
jettitarkastelu 2009 -julkaisussa todetaan, että 
valtionosuuksien lisäyksestä 21,3 miljoonaa 
euroa liittyy hallitusohjelman mukaisiin ke-
hittämistoimenpiteisiin, kuten muun muassa 
vammaislainsäädännön uudistamiseen sää-
tämällä vaikeavammaisille oikeus henkilö-
kohtaiseen apuun ja tukeen. 

Kuntien kustannukset lisääntyisivät henki-
lökohtaista apua koskevasta uudistuksen joh-
dosta arviolta 6 300 000 eurolla, mistä valti-
on osuus olisi 34,64 prosenttia eli 2 182 000 

euroa. Kustannusten lisäys on otettu huomi-
oon hallituksen esityksessä vuoden 2009 ta-
lousarvioksi (HE 116/2008 vp) momentin 
33.60 kohdalla (Valtion osuus kunnille sosi-
aali- ja terveydenhuollon käyttökustannuk-
siin). Momentin perustelujen mukaan vai-
keavammaiselle henkilölle säädetään oikeus 
henkilökohtaiseen apuun ja tukeen, jota hän 
tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisen elä-
män toimista kotona ja kodin ulkopuolella.  

Uudistuksesta kuntasektorille aiheutuvien 
kokonaiskustannusten todellista määrää on 
hyvin vaikea ennakoida luotettavasti. Kus-
tannusten määrään vaikuttaa olennaisesti se, 
missä määrin vaikeavammaisten henkilöiden 
kohdalla on olemassa sellaista päivittäistä 
avun tarvetta, joka tällä hetkellä on kokonaan 
tai osittain tyydyttämättä ja missä määrin ny-
kyisiä palveluja on mahdollista korvata niitä 
taloudellisesti edullisemmalla henkilökohtai-
sella avulla. 

Valmistelun yhteydessä on arvioitu, että 
suurin osa ehdotuksessa tarkoitetuista vai-
keavammaisista asiakkaista on jo erilaisten 
sosiaalihuollon palvelujen piirissä, jolloin 
heidän palveluntarpeensa ainakin asumiseen 
liittyvien välttämättömien päivittäisten toi-
mintojen osalta on pääosin tyydytetty. Opis-
kelevien ja työssä käyvien vaikeavammaisten 
määrä on suhteellisen pieni, ja kunnat ovat 
tiettävästi järjestäneet heille heidän näissä 
toiminnoissa tarvitsemaansa apua kohtalaisen 
hyvin. 

Kokonaan uusi, ehdotetulla henkilökohtai-
sella avulla katettava palvelun tarve kohdis-
tuu todennäköisesti avustamiseen pääasiassa 
kodin tai asumispalveluyksikön ulkopuolella 
tapahtuvissa toiminnoissa kuten harrastuksis-
sa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja so-
siaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 
Pääosa uudesta palvelun tarpeesta kohdistuisi 
todennäköisesti suhteellisen pieniin tunti-
määriin. 

Henkilökohtaista apua koskeva uudistus 
vaikuttaa todennäköisesti myös palvelujen 
kohdentumiseen palvelujärjestelmien sisällä, 
jolloin muiden palvelujen tarve vähenee ja 
niistä aiheutuvia kustannuksia säästyy. Näin 
tapahtuu, jos henkilökohtaista apua toteute-
taan sille asetetun tavoitteen mukaisesti niin, 
että lisätään vaikeavammaisen henkilön 
mahdollisuuksia omaehtoisesti huolehtia päi-
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vittäisistä toimistaan ja elää mahdollisimman 
normaalia elämää. Esimerkiksi kuljetus- ja 
saattajapalvelujen tarve pienentyy, jos vai-
keavammainen henkilö saa henkilökohtaista 
apua ja pystyy liikkumaan julkisia liikenne-
välineitä käyttäen.  

Samoin käy, jos osa kotipalveluista korvau-
tuu henkilökohtaisella avulla. Vammaisten 
henkilöiden koteihin tehdään nykyisin noin 
miljoona kotipalvelun käyntiä vuodessa. Kun 
yhden käynnin kustannus on arviolta runsaat 
40 euroa, kustannukset ovat vuositasolla yli 
40 miljoonaa euroa. Osa nykyisistä kotipal-
veluista kohdistuu todennäköisesti sellaisiin 
kodin askareisiin, joita vaikeavammaiset 
henkilöt mielellään voisivat avustajan avulla 
suorittaa itse. Näin tapahtuu oletettavasti 
etenkin niissä kunnissa, joiden nykyiseen 
palveluvalikoimaan henkilökohtainen avusta-
jatoiminta ei lainkaan kuulu. Jos kotipalvelut 
soveltuvin osin korvattaisiin henkilökohtai-
sella avulla, vaikeavammaisten henkilöiden 
omatoimisuus lisääntyisi ja kuntien kustan-
nuksia säästyisi, sillä henkilökohtaisen avun 
keskimääräiset kustannukset tunnilta ovat al-
le puolet vastaavista kotipalvelun bruttokus-
tannuksista. Kustannussäästöjä syntyisi siitä 
huolimatta, että henkilökohtainen apu olisi 
ehdotuksen mukaan maksuton sosiaalipalve-
lu, kun taas osa kotipalvelun bruttokustan-
nuksista voidaan kattaa asiakkaalta perittävil-
lä maksuilla. 

Henkilökohtaisen avustajan tuntipalkan 
määräytymisperusteet vaihtelevat nykyisin 
eri kunnissa ja riippuvat osin muun muassa 
siitä, miten vaativasta avustamisesta on kyse 
ja edellytetäänkö avustajalta erityistä koulu-
tusta. Joissakin kunnissa palkka määräytyy 
kotiavustajan peruspalkan alarajan ja työtun-
tien perusteella. Tuntihinnat jäävät usein alle 
10 euroa tunti. Suuri osa avustajista tekee 
avustamistyötä esimerkiksi opiskelun ohella 
tai muutoin sivutoimisesti ilman sosiaali- tai 
terveydenhuollon koulutusta tai ylipäätään 
mitään ammattikoulutusta. Keskimääräinen 
tuntikustannus asettunee 15—20 euron tasol-
le. 

Viime vuosina henkilökohtainen avustaja-
toiminnan asiakasmäärät ovat vuosittain li-
sääntyneet noin 9 prosentilla eli noin 400 
asiakkaalla. Tällä hetkellä toiminnan piirissä 
on arviolta runsaat 5 000 asiakasta. Avustaja-

tuntien määrät vaihtelevat muutamasta tun-
nista yli 70 tuntiin viikossa. Noin puolet asi-
akkaista käyttää henkilökohtaista avustajaa 
alle 25 tuntia viikossa.  

Avustajatoiminnan kokonaiskustannusten 
arvioidaan olevan nykyisin runsaat 50 mil-
joonaa euroa vuodessa. Viime vuosina jatku-
neen asiakasmäärien kasvun perusteella on 
arvioitavissa, että toiminnan kustannukset 
kasvaisivat ilman ehdotettua lain muutosta 
7—9 prosentilla vuosittain. Ehdotettu vam-
maispalvelulain muutos tulisi voimaan syys-
kuun alusta vuonna 2009. Avustajatoiminnan 
kokonaiskustannukset kunnille vuoden vii-
meisellä kolmanneksella olisivat ilman lain 
muutosta arviolta 18 miljoonaa euroa. 

Henkilökohtaista apua koskevan uudistuk-
sen arvioidaan lisäävän kuntien kokonaiskus-
tannuksia noin 6,3 miljoonalla eurolla vuon-
na 2009. Lisäys olisi noin 35 prosenttia ver-
rattuna avustajatoiminnan kustannuksiin il-
man lain muutosta. Arvioon eivät sisälly ne 
kustannussäästöt, joita kunnille mahdollisesti 
aiheutuu esimerkiksi kotipalvelun korvautu-
misesta henkilökohtaisella avulla.  

Nykyisten palvelujen ulkopuolelle jäänyttä 
avun tarvetta, johon ehdotuksen mukaisella 
henkilökohtaisella avulla tulisi vastata, arvi-
oidaan ilmenevän noin 6 000 vaikeavammai-
sella henkilöllä. Lisäavun tarve kohdistuisi 
pääasiassa harrastuksiin, yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen ylläpitämiseen, joihin tulisi ehdotuksen 
mukaan järjestää henkilökohtaista apua vuo-
sina 2009—2010 vähintään 10 tuntia kuu-
kaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä 
turvaamaan henkilön välttämätöntä avun tar-
vetta.  

Lisäavun määrä avustettavaa kohti vuonna 
2009 on arviolta keskimäärin 14,5 tuntia 
kuukaudessa. Avustajatuntien kokonaismäärä 
lisääntyisi siten keskimäärin 87 500 tunnilla 
kuukaudessa ja yhteensä noin 350 000 tunnil-
la vuoden 2009 viimeisen kolmanneksen ai-
kana. Kun avustajatunnin keskimääräiseksi 
hinnaksi arvioidaan 18 euroa tunnissa, kunti-
en kustannukset lisääntyisivät 6 300 000 eu-
rolla vuonna 2009. Tästä valtion osuus on 
34,64 prosenttia eli 2 182 000 euroa.  

Vuosi 2010 olisi ensimmäinen kokonainen 
vuosi, jolloin uudistus olisi voimassa. Siitä 
aiheutuvien kustannusten arvioidaan säilyvän 
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suunnilleen vuoden 2009 tasolla, jolloin ne 
olisivat noin 18,9 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2011 uudistuksesta aiheutuvat kus-
tannukset lisääntyisivät, koska harrastuksiin, 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen järjes-
tettävän henkilökohtaisen avun vähimmäis-
määrä nousisi 30 tuntiin kuukaudessa. Laki-
uudistuksesta aiheutuvat kokonaiskustannuk-
set vuonna 2011 olisivat arviolta noin 25,5 
miljoonaa euroa. Arvio perustuu oletukseen, 
että uusien asiakkaiden määrä ei lakiuudis-
tuksen johdosta lisääntyisi edellisiin vuosiin 

verrattuna ja että avustajatunnin keskimää-
räinen kustannus säilyisi vuoden 2009 tasol-
la. Lakiuudistuksen johdosta järjestettävien 
avustajatuntien yhteismäärä vuonna 2011 oli-
si noin 1,42 miljoonaa. Avustajatuntien mää-
rä asiakasta kohti olisi keskimäärin 20 tuntia 
kuukaudessa. Keskimääräisen tuntimäärän ei 
arvioida yltävän laissa määriteltyyn 30 tun-
tiin, koska varsin pienienkin tuntimäärien ar-
vioidaan riittävän osalle avustettavista. 

Edellä arvioitua kustannuskehitystä kuvaa-
vat luvut ilmenevät alla olevasta taulukosta. 

 
 
Henkilökohtainen 
aputoiminta 

Vuosi 2009,  
(vajaa vuosi, vajaat 
tunnit) 

Vuosi 2010,  (koko 
vuosi, vajaat tunnit) 

Vuosi 2011,  (koko 
vuosi, täydet tunnit) 

Valtion osuus  2 182 000   
Kunnan osuus  4 118 000   
Yhteensä  6 300 000  18 900 000  25 500 000 
 

Peruspalveluohjelman mukaan uusista ja 
laajenevista tehtävistä aiheutuviin menoihin 
valtionosuus on vähintään puolet. Menettely 
otetaan käyttöön vuoden 2010 alusta osana 
rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudis-
tusta. Ehdotettu lakiuudistus tulisi voimaan 
vuoden 2009 syyskuun alusta ja olisi saman-
sisältöisenä voimassa myös vuonna 2010. 
Kyseessä ei siten olisi sellainen tehtävä, josta 
aiheutuviin menoihin valtionosuus vuonna 
2010 olisi vähintään puolet. Tämän suurui-
nen valtionosuus maksetaan sen sijaan vuo-
den 2011 kustannuksiin siltä osin kuin ne 
johtuvat henkilökohtaisen avun vähimmäis-
tuntimäärän korotuksesta, joka tapahtuisi 
vuoden 2011 alusta. 

Henkilökohtaista apua koskevasta uudis-
tuksesta aiheutuvien kustannusten seurantaa 
ja seurantatietojen mahdollisia vaikutuksia 
kuntien valtionosuuden määräytymiseen kä-
sitellään luvussa 5. 

Esityksen vaikutuksia kuntien hallintokus-
tannuksiin tarkastellaan seuraavassa luvussa 
4.2. 
 
4.2. Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Vammaispalvelulakiin ehdotetut säännök-
set palvelutarpeen selvittämisestä, palvelu-

suunnitelman laatimisesta ja asian viivytyk-
settömästä käsittelystä eivät ole kokonaan 
uusia velvoitteita kunnille. Sosiaalihuollossa 
tulee nykyisenkin lainsäädännön perusteella 
riittävästi selvittää asiakkaiden palvelutarve, 
laatia palvelusuunnitelmat sekä huolehtia 
viivytyksettömästä menettelystä asioiden kä-
sittelyssä. Näissä asioissa on kuitenkin vaih-
telua ja puutteita menettelytavoissa eri puo-
lella maata.  

Vammaispalvelulain uudistus kokonaisuu-
dessaan merkitsee, että kuntien sosiaaliviran-
omaiset saattavat joutua tarkistamaan menet-
telytapojaan ja käytännön työtä ohjaavia so-
veltamisohjeitaan. Kuntien sosiaalitoimen 
henkilöstö tarvitsee myös kouluttautumista 
uusien säännösten soveltamista varten. 

Ehdotetut määräajat palvelun tarpeen sel-
vittämiselle ja hallintopäätösten tekemiselle 
voivat lain voimassaolon alkuvaiheessa edel-
lyttää, että kunnat jossain määrin lisäävät so-
siaalitoimen henkilöstön työpanosta vam-
maispalvelujen toimeenpanoon. Samansuun-
taisia paineita aiheutuu myös totuttelusta uu-
sien henkilökohtaista apua koskevien sään-
nösten soveltamiseen. Edellä tarkoitetut teh-
tävät kuuluisivat lähinnä sosiaaliohjaajien tai 
sosiaalityöntekijöiden hoidettaviksi. 

Siltä osin kuin ehdotettujen muutosten voi-
daan katsoa lisäävän kuntien lakisääteisiä 
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velvoitteita, ne kasvattaisivat kuntien sosiaa-
litoimen henkilöstön tarvetta koko maassa 
yhteensä arviolta 18—22 henkilötyövuodella. 
Siitä aiheutuisi kunnille vuositasolla noin 
900 600 euron lisäkustannukset, jos yhden 
henkilötyövuoden kustannukset olisivat kes-
kimäärin 40 000—50 000 euroa. Vuonna 
2009 kuntien lisäkustannukset olisivat noin 
300 200 euroa, koska uudistus tulisi voimaan 
syyskuun alusta. Valtion osuus kustannusten 
lisäyksestä on 34, 64 prosenttia eli 104 000 
euroa. Kustannusten lisäys on otettu huomi-
oon kuntien valtionosuuden mitoituksessa 
vuotta 2009 koskevassa talousarvioesitykses-
sä momentin 33.60 kohdalla. 

Henkilökohtaista apua koskevan uudistuk-
sen toimeenpano edellyttää sosiaali- ja terve-
ysministeriöltä ja osittain myös sen alaiselta 
valtionhallinnolta panostusta uudistusta kos-
kevaan tiedottamiseen, kouluttamiseen ja oh-
jaukseen. Tarkoitus on, että uudistusta kos-
kevat tulkintasuositukset laaditaan yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa ja niitä levite-
tään kentälle muun muassa käyttäen hyväksi 
sähköisiä tiedonvälityskanavia samaan ta-
paan kuin on toimittu uutta lastensuojelulakia 
koskevien suositusten suhteen. Näin edistet-
täisiin käytännön asiakastyössä tehtävien rat-
kaisujen muodostumista yhdenmukaisiksi ja 
sisällöltään lain mukaisiksi. 

Siitä huolimatta lain tulkintakäytäntöä jou-
duttaneen jossain määrin hakemaan myös 
tuomioistuimista ainakin lain voimassaolon 
alkuvaiheessa. Henkilökohtainen apu on 
vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa tar-
koitettu palvelu, jota koskevaan hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta ilman vali-
tuslupaa lain 19 §:n mukaan. 

 
4.3. Muut yhteiskunnalliset vaikutukset 

4.3.1. Vaikutukset asiakkaiden asemaan 

Ehdotus palvelutarpeen selvittämisestä, 
palvelusuunnitelman laatimisesta sekä mää-
räajasta vammaispalveluja koskevien asioi-
den käsittelyssä parantaa vammaisten henki-
löiden asemaa ja oikeusturvaa sosiaalihuol-
lon asiakkaana. Kansalaisten yhdenvertaisuus 
lisääntyy, jos uudistuksen tavoite alueellisten 
erojen vähentämisestä myös vammaispalve-

luja koskevassa päätöksenteossa toteutuu.  
Henkilökohtaista apua koskevien ehdotus-

ten arvioidaan edistävän vaikeavammaisten 
henkilöiden perusoikeuksien kuten yhdenver-
taisuuden, itsemääräämisoikeuden, liikku-
misvapauden, henkilökohtaisen vapauden ja 
turvallisuuden sekä yksityisyydensuojan to-
teutumista. 

Vaikeavammaisten henkilöiden mahdolli-
suudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan 
eri toimintoihin, työelämään sekä opiskeluun 
lisääntyvät henkilökohtaisen avun ansiosta. 
Omatoimisuuden ja osallistumismahdolli-
suuksien lisääntyminen vaikuttaa positiivi-
sesti vammaisten kansalaisten asemaan yh-
teiskunnassa ja koko kansalaisyhteiskunnan 
toimintaan. Vaikeavammaisten henkilöiden 
voimavarat saadaan käyttöön nykyistä pa-
remmin. Tämä edistää heidän omaa henkistä 
ja fyysistä hyvinvointiaan ja vähentää heidän 
tarvettaan käyttää muita sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluja. Vaikeavammaisten 
henkilöiden mahdollisuus osallistua yhteisten 
asioiden hoitoon hyödyttää yhteiskuntaa ko-
konaisuudessaan.  

Henkilökohtainen apu mahdollistaa nykyis-
tä paremmin myös vaikeavammaisten henki-
löiden sosiaalista kanssakäymistä yhdenver-
taisesti muiden kanssa. Mahdollisuus saada 
yksilöllistä henkilökohtaista apua kodin ul-
kopuoliseen toimintaan parantaa erityisesti 
asumispalveluiden piirissä olevien tai kotona 
omaisten avun turvin asuvien vaikeavam-
maisten henkilöiden osallistumismahdolli-
suuksia eri toimintoihin kodin ulkopuolella 
omien valintojensa mukaisesti.  

Henkilökohtaisen avun säätäminen kunnan 
erityisen järjestämisvastuun alaiseksi palve-
luksi merkitsee, että kunnat asettavat nämä 
palvelut etusijalle määrärahasidonnaisiin 
palveluihin ja tukitoimiin nähden. Jos kunnan 
taloudelliset voimavarat eivät riitä tyydyttä-
mään kaikkia palvelujen ja tukitoimien tar-
vetta, määrärahasidonnaisia palveluja ja tuki-
toimia tarvitsevien asiakkaiden asema saattaa 
heikentyä. Tällainen kehitys otetaan huomi-
oon lain toimeenpanon seurannassa ja mah-
dollisia vammaispalvelujen lainmuutostarpei-
ta tarkastellaan vammaislainsäädännön ko-
konaisuudistusta jatkettaessa. 

Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla 
siirtyminen ensisijaisesti vammaispalvelulain 
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piiriin vahvistaa kehitysvammaisten henki-
löiden oikeudellista yhdenvertaisuutta ja vä-
hentää vanhentunutta jakoa kehitysvammais-
ten ja muiden vammaisten henkilöiden välil-
lä. Tämä on vammaispoliittisesti ja kehitys-
vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien 
kannalta merkittävä muutos.  
 
4.3.2. Vaikutukset työllisyyteen ja työelä-

mään 

Henkilökohtainen apu edistää ja mahdollis-
taa vaikeavammaisten henkilöiden tuloa työ-
markkinoille ja pysymistä siellä. Samalla 
vaikeavammaisten henkilöiden omaisten ja 
muiden läheisten vastuu avustamisesta vähe-
nee ja nämä pystyvät nykyistä paremmin 
käymään ansiotyössä kodin ulkopuolella. 

Avustajien lisääntynyt tarve parantaa työl-
lisyyttä ja luo myös uusia työpaikkoja esi-
merkiksi maaseudulla henkilöille, jotka eivät 
ole olleet vakituisesti työllistyneitä. 

Vammaisjärjestöt ovat käynnistäneet useita 
hankkeita, jotka tähtäävät henkilökohtaisen 
avun kehittämiseen muun muassa erilaisten 
henkilökohtaisen avun keskusten muodossa. 
Henkilökohtaista apua koskevan lainsäädän-
nön vahvistaminen ja avun järjestämistapojen 
monipuolistuminen edistää myös näiden 
hankkeiden toteuttamista, mikä puolestaan 
helpottaa kuntien vammaispalveluista vas-
taavan henkilöstön työtä ja auttaa heitä toi-
minnan järjestämisessä kustannustehokkaas-
ti. Henkilökohtaisen avun seudulliset kes-
kukset mahdollistaisivat monipuolisen tuen 
sekä vaikeavammaisille työnantajille että 
avustajille. Ne voisivat auttaa avustajan ja si-
jaisten rekrytoinnissa, palkanmaksussa ja 
muissa hallinnollisissa asioissa sekä tarjoai-
sivat myös koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. 
 
5.  Uudistuksen to imeenpanon seu-

ranta 

Henkilökohtaisen avun säätäminen subjek-
tiiviseksi oikeudeksi on merkittävä periaat-
teellinen uudistus niin vaikeavammaisen asi-
akkaan kuin myös palvelujen järjestämisestä 
vastaavan kunnan kannalta. Valmistelun yh-
teydessä on esitetty toisistaan poikkeavia ar-
vioita siitä, missä määrin uudistus lisää pal-
velujen kysyntää ja kuntien kustannuksia. 

Muun muassa tästä syystä on tärkeää seurata 
uudistuksen toimeenpanoa erityisesti sen 
voimassaolon alkuvuosina. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö käynnistää uudistuksen toi-
meenpanoa ja vaikutuksia koskevan erillisen 
seurannan, jonka perusteella arvioidaan eh-
dotetun lainsäädännön toimivuutta kokonai-
suudessaan sekä mahdollisia täsmennystar-
peita. 

Seurannan toteuttamisesta vuosina 2009— 
2013 sovitaan Sosiaali- ja terveysalan tutki-
mus- ja kehittämiskeskuksen sekä Kansan-
terveyslaitoksen tilalle perustettavan uuden 
laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön 
välisessä tulossopimuksessa. Laitoksen tulee 
toimittaa ministeriölle vuosittain tiedot uu-
distuksen toimeenpanosta kuntien tilinpää-
tösten valmistuttua. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö antaa vuosittain selvityksen kustannus-
kehityksestä Kunnallistalouden ja -hallinnon 
neuvottelukunnalle.  

Jos seurantatiedot osoittavat kuntien kus-
tannusten muodostuneen suuremmiksi kuin 
tässä esityksessä on arvioitu, valtion osuus li-
säyksestä rahoitetaan valtiontalouden kehyk-
sissä sosiaali- ja terveydenhuoltoon osoitettu-
ja määrärahoja kohdentamalla.  

Edellä kuvattu seuranta ei liity kuntien val-
tionosuuslaissa (1147/1996) tarkoitettuun 
valtion ja kuntien väliseen kustannustenja-
koon tai sen tarkistamiseen. 
 
6.  Asian valmiste lu  

6.1. Valmisteluaineisto 

Valmistelussa on otettu huomioon vam-
maislainsäädännön kokonaisuudistamista 
koskevan hankkeen aikana kertynyt aineisto. 
Kokonaisuudistusta varten selvityshenkilö 
Jukka Kumpuvuori teki juridisen esiselvityk-
sen vammaispalvelulain ja kehitysvammalain 
yhteensovittamisesta (STM 2004:14) ja selvi-
tyshenkilö Erkki Paara selvityksen vaikea- ja 
monivammaisten henkilöiden palvelujen hal-
linnon ja rahoituksen järjestämisestä sekä 
palveluissa tarvittavan erityisosaamisen tur-
vaamisesta (STM 2005:4). Selvityksiä ja 
niistä annettuja lausuntoja on käytetty val-
mistelun pohjana. Myös aikaisemmassa asi-
antuntijavalmistelussa kertynyttä aineistoa ja 
eri sidosryhmien kuulemisessa kertynyttä ai-
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neistoa on otettu huomioon valmistelussa.  
Tausta-aineistona on otettu huomioon 

myös vuonna 2006 valmistunut vammaispo-
liittinen selonteko ja sen tausta-aineistot, sel-
vityshenkilö Jukka Kumpuvuoren selvitys 
perusoikeuksien rajaamisesta (STM 2006:45) 
sekä hengityshalvauspotilaiden hoitoa selvit-
täneen asiantuntijatyöryhmän selvitys (STM 
2006:61).  

Kehitysvammalain ja kehitysvammapalve-
lujen osalta on otettu huomioon Aila Kumpu-
laisen kehitysvammapalveluita vuonna 2004 
koskeva selvitys (STM 2007:30) sekä selvi-
tyshenkilö Markku Niemelän kehitysvam-
maisten yksilöllisen asumisen kehittämistä 
koskeva selvitys (STM 2007:73). 
 
6.2. Sidosryhmien kuuleminen ja lausun-

tojen huomioon ottaminen 

Hallituksen esitys on edellä mainitun vam-
maislainsäädännön uudistamistyön aikana 
kertyneen valmisteluaineiston pohjalta val-
misteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysminis-
teriössä. Hallituksen esitystä valmisteltaessa 
on useaan kertaan tavattu ja kuultu sekä 

Vammaisfoorumi ry:n että Suomen Kuntalii-
ton edustajia. Esityksen sisällöstä on myös 
keskusteltu Valtakunnallisessa vammaisneu-
vostossa, johon kuuluvat keskeisimmät 
vammaispolitiikan toteuttamisessa mukana 
olevat sidosryhmät. Lisäksi on eri tavoin oltu 
yhteydessä useiden kuntien, eri vammaisjär-
jestöjen sekä Sosiaali- ja terveysalan tutki-
mus- ja kehittämiskeskuksen vammaispalve-
lujen asiantuntijoihin. 

Esityksestä ei ole kiireisen valmisteluaika-
taulun vuoksi järjestetty lausuntokierrosta, 
mutta valmistelussa on otettu huomioon ja 
sovitettu yhteen niin kuntasektorin kuin vam-
maisjärjestöjenkin näkemyksiä. 

Esitystä on käsitelty kunnallistalouden ja 
-hallinnon neuvottelukunnassa sekä sosiaali-
poliittisessa ministerityöryhmässä. 
 
 
7.  Riippuvuus muista es i tyks istä   

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1.  Lakiehdotusten perustelut   

1.1. Laki vammaisuuden perusteella jär-
jestettävistä palveluista ja tukitoimis-
ta  

3 §. Vastuu palvelujen ja tukitoimien jär-
jestämisestä. Voimassa olevan pykälän mu-
kaan laissa tarkoitettujen palvelujen ja tuki-
toimien järjestämisvastuu kuuluu kunnalle. 
On tärkeää, että näitä palveluja ja tukitoimia 
järjestettäessä kunnioitetaan vammaisen hen-
kilön itsemääräämisoikeutta sekä kiinnitetään 
erityistä huomiota hänen vammastaan tai sai-
raudestaan aiheutuvaan avuntarpeeseen ja 
hänen yksilölliseen elämäntilanteeseensa. 
Sen vuoksi pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 2 momentti, jossa painotetaan yksilölli-
sen avuntarpeen huomioimista vammaispal-
veluita järjestettäessä. Tämä tarkoittaa erityi-
sesti sosiaalihuollon asiakaslain 8 §:ssä ole-
vien asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osal-
listumista koskevien säännösten huomioon 
ottamista.  

Asiakaslain 8 §:n soveltaminen vammais-
palveluissa merkitsee muun muassa, että 
vammaiselle henkilölle on annettava mahdol-
lisuus osallistua ja vaikuttaa siihen, millaisia 
palveluita ja tukitoimia hänelle järjestetään ja 
millä tavoin ne toteutetaan siten, että ne par-
haiten edistävät hänen itsemääräämisoikeu-
tensa toteutumista ja lisäävät hänen mahdol-
lisuuksiaan toimia ja osallistua yhdenvertai-
sena yhteiskunnan jäsenenä. Erityisesti kun 
on kyse sellaisista palveluista tai tukitoimis-
ta, joilla on vaikutusta vammaisen henkilön 
henkilökohtaisen vapauden, yksityisyyden 
suojan ja itsemääräämisoikeuden toteutumi-
seen, olisi ensisijaisesti otettava huomioon 
vammaisen henkilön oma käsitys hänen 
avun- tai palveluntarpeestaan ja palveluiden 
järjestämistavasta. Edellä tarkoitettuja tilan-
teita liittyy muun muassa henkilökohtaisen 
avun ja asumiseen liittyvien palveluiden jär-
jestämiseen.  

3 a §. Palvelutarpeen selvittäminen ja pal-
velusuunnitelma. Pykälän 1 momentissa eh-
dotetaan säädettäväksi vammaispalvelujen ja 
tukitoimien tarpeen selvittämisestä. Ehdotuk-
sen mukaan selvittäminen on aloitettava vii-

pymättä sen jälkeen, kun vammainen henkilö 
tai hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai 
muu henkilö tai viranomainen on ottanut yh-
teyttä kuntaan palvelujen saamiseksi. Sään-
nöksessä tarkoitettu yhteydenotto voi olla jo-
ko suullinen, esimerkiksi henkilökohtainen 
käynti tai puhelinsoitto taikka kirjallinen tie-
dustelu tai hakemus. 

Ehdotettu säännös täydentäisi sosiaalihuol-
tolain 40 a §:ää, jossa säädetään sosiaalipal-
velujen tarpeen arvioinnista. Mainitun pykä-
län 1 momentin mukaan kiireellisissä tapauk-
sissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava 
viipymättä. Tämä säännös koskee kaikenlais-
ten sosiaalipalvelujen tarvetta ja kaikkia nii-
den tarpeessa olevia henkilöitä, joten sitä so-
velletaan myös kaikkiin vammaispalvelulain 
mukaisiin palveluihin ja niiden tarpeessa 
oleviin henkilöihin. Ehdotettu laki ei tuo tä-
hän muutosta.  

Sosiaalihuoltolain 40 a §:n 2 momentissa 
säädetään asiakkaan oikeudesta päästä seit-
semän arkipäivän määräajassa palvelujen 
tarpeen arviointiin muissa kuin kiireellisissä 
tapauksissa. Määräaika alkaa kulua siitä, kun 
asiakas taikka hänen laillinen edustajansa tai 
omaisensa taikka muu henkilö tai viranomai-
nen on ottanut yhteyttä kunnan viranomai-
seen palvelujen saamiseksi. Voimassa oleva 
sosiaalihuoltolain 40 a §:n 2 momentti kos-
kee vain 80 vuotta täyttäneitä vanhuksia sekä 
niitä vammaisia henkilöitä, jotka ovat oikeu-
tettuja vammaisetuuksista annetun lain 
(570/2007) mukaiseen ylimpään eläkettä 
saavan hoitotukeen. Ehdotettuun säännök-
seen sisältyisi sama enimmäisaika kuin sosi-
aalihuoltolain 40 a §:n 2 momenttiin. Palve-
lujen ja tukitoimien tarpeen arviointi olisi si-
ten aloitettava viimeistään seitsemäntenä ar-
kipäivänä niiden saamista koskevan yhtey-
denoton jälkeen. Säännöksessä tarkoitettu 
yhteydenotto voisi tulla samoilta tahoilta 
kuin sosiaalihuoltolain 40 a §:n mukaisissa 
tilanteissa. Kunnan velvollisuus aloittaa pal-
velutarpeen selvittäminen määräajassa koski-
si kaikkia vammaispalvelulaissa tarkoitettu-
jen palvelujen tarpeessa olevia vammaisia 
henkilöitä.  

Tarkoitus on, että vammaisen henkilön pal-
velutarve selvitetään hänen tilanteensa ja 
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olosuhteidensa edellyttämässä laajuudessa. 
Pääsääntönä olisi kotikäynti tai vähintään 
asiakkaan henkilökohtainen tapaaminen, jol-
loin sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöl-
le muodostuu käsitys asiakkaan tilanteesta ja 
toimintakyvystä. Vammaispalveluasioissa 
tarvitaan toisinaan vammaisen henkilön 
vamman tai sairauden laadusta ja muista olo-
suhteista riippuen selvityksiä myös muilta vi-
ranomaisilta ja asiantuntijoilta. Tarvittaessa 
voidaan käyttää vammaisten henkilöiden 
toimintakyvyn arviointiin soveltuvia käytet-
tävissä olevia arviointimenetelmiä. Palvelu-
tarpeen selvittämisessä on kiinnitettävä riit-
tävästi huomiota myös selvityksen laatijoiden 
ammattitaitoon.  

Sosiaalihuollon asiakaslain 8 §:n 1 momen-
tin mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on 
ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan 
toivomukset ja mielipide sekä muutoinkin 
kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeut-
taan. Tämän periaatteen mukaisesti ei myös-
kään palvelutarpeen selvittämiseen tule ryh-
tyä tai jo aloitettu selvittäminen on keskeytet-
tävä, jos vammainen henkilö sitä vastustaa. 
Asiakkaalle on kuitenkin ennen toimenpiteis-
tä luopumista annettava riittävässä määrin 
asiakaslain 5 §:n mainittu selvitys hänen oi-
keuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä niistä 
erilaisista vaihtoehdoista ja niiden vaikutuk-
sista, joilla on merkitystä hänen asiassaan. 

Pykälän 2 momenttiin sisällytettäisiin pal-
velusuunnitelmaa koskeva säännös, jonka 
mukaan suunnitelma olisi laadittava ilman 
aiheetonta viivytystä. Muutoin suunnitelma 
laadittaisiin siten kuin asiakaslain 7 §:ssä 
säädetään. Viittaus asiakaslakiin merkitsee 
ensinnäkin, että palvelusuunnitelma on aina 
laadittava, jollei kyseessä ole tilapäinen neu-
vonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman muu-
toin ole ilmeisen tarpeetonta (asiakaslain 
7 §:n 1 momentti). Toiseksi viittaus merkit-
see, että suunnitelma on laadittava, ellei sii-
hen ole ilmeistä estettä, yhteisymmärryksessä 
asiakkaan kanssa ja eräissä tapauksissa yh-
teisymmärryksessä myös hänen laillisen 
edustajansa, omaisensa tai muun läheisensä 
kanssa (asiakaslain 7 §:n 2 momentti).  

Luonnollisesti myös muut asiakaslain sään-
nökset asiakkaan oikeuksista tulisi ottaa 
huomioon palvelusuunnitelmaa laadittaessa. 
Asiakaslain mukaan sosiaalihuollon henki-

löstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oi-
keutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset 
vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin 
kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen 
asiassaan (5 §). Asiakkaalle on niin ikään an-
nettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 
palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen 
ja hänen itsemääräämisoikeuttaan on kunni-
oitettava (8 §). Jos täysi-ikäinen asiakas ei 
sairauden, henkisen toiminnan vajavuuden 
tai muun vastaavan syyn vuoksi pysty osal-
listumaan tai vaikuttamaan palvelujensa tai 
sosiaalihuoltoonsa liittyvien muiden toimen-
piteiden suunnitteluun ja toteutukseen tai 
ymmärtämään ehdotettuja ratkaisuvaihtoeh-
toja tai päätösten vaikutuksia, on asiakkaan 
tahtoa selvitettävä yhteistyössä hänen lailli-
sen edustajansa taikka muun läheisen henki-
lön kanssa (9 §). Alaikäisen henkilön toivo-
mukset ja mielipide on selvitettävä ja otetta-
va huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa 
edellyttämällä tavalla (10 §).  

Palvelusuunnitelma ei ole luonteeltaan sel-
lainen asiakirja, jonka perusteella asiakas voi 
vaatia suunnitelmaan sisältyviä palveluja ja 
tukitoimia, vaan niiden myöntämisestä teh-
dään erikseen hallintopäätökset asiakkaan tai 
hänen edustajansa hakemusten perusteella. 
Tarkoitus on, että palvelusuunnitelmasta 
käyvät riittävän yksityiskohtaisesti ilmi ne 
asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeeseen ja 
elämäntilanteeseen liittyvät seikat, joilla on 
merkitystä palvelujen sisällöstä, järjestämis-
tavasta ja määrästä päätettäessä. Lähtökohta-
na olisi pidettävä sitä, ettei palvelusuunni-
telmaan kirjattuja seikkoja tulisi ilman perus-
teltua syytä sivuuttaa päätöksenteossa. Koska 
palvelusuunnitelman merkitys suhteessa pal-
veluja ja tukitoimia koskevan hallintopäätök-
seen saattaa olla asiakkaalle epäselvä, sosiaa-
litoimen viranhaltijan tulee asiakaslain 5 §:n 
mukaisesti selvittää asiakkaalle hänen oikeu-
tensa ja ohjata hänet palvelusuunnitelman te-
kemisen yhteydessä tekemään tarvittavat ha-
kemukset palvelujen ja tukitoimien saami-
seksi.  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi myös palvelusuunnitelman tarkista-
misesta. Säännös vastaisi sosiaalihuollon 
asiakaslain esitöistä (HE 137/1999) ilmene-
vää kantaa, jonka mukaan suunnitelmaa voi-
taisiin toiminnan edistyessä muuttaa jousta-
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vasti asiakkaan tarpeiden tai olosuhteiden 
muutoin muuttuessa. Suunnitelmaan voidaan 
sisällyttää maininta siitä, kuinka usein suun-
nitelmaa tarkistetaan. Vammaisen henkilön 
yksilöllinen elämätilanne vaikuttaa tarkista-
misen aikaväliin. Joka tapauksessa suunni-
telmaa olisi perusteltua arvioida ja tarkistaa 
yhdessä asiakkaan tai tämän laillisen edusta-
jan taikka omaisen tai muun läheisen henki-
lön kanssa vähintään kahden - kolmen vuo-
den välein.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin palve-
luja ja tukitoimia koskevien hallintopäätösten 
teon viivytyksettömyydestä. Päätökset olisi 
kaikissa tapauksissa tehtävä ilman aiheetonta 
viivytystä. Enimmäisaika päätösten tekemi-
selle olisi pääsääntöisesti kolme kuukautta 
siitä, kun asiakas tai hänen edustajansa on 
esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan ha-
kemuksen sosiaalipalveluista vastaavalle vi-
ranomaiselle. Määräajasta voitaisiin poiketa, 
jos asian selvittäminen vaatii erityisestä syys-
tä pitemmän käsittelyajan. Esimerkiksi 
vamman tai sairauden harvinaislaatuisuus voi 
aiheuttaa sen, että asiakkaan palvelutarpeen 
selvittäminen ja tarvittavien palveluiden ja 
tukitoimien järjestäminen kestää yli kolme 
kuukautta. Ehdotetun säännöksen mukaan 
asia tulee silloinkin käsitellä ilman aiheetonta 
viivytystä. Tärkeää on huolehtia siitä, että 
tarpeeton sairaala- tai laitoshoito vältetään.  

4 §. Lain suhde muuhun lainsäädäntöön. 
Pykälän 1 momentin ensimmäinen virke vas-
taa asiallisesti voimassa olevaa sääntelyä, 
jonka mukaan vammaispalvelulain mukaisia 
palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin 
kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hä-
nelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun 
lain nojalla. Säännös ilmentää sosiaalihuol-
lon lainsäädännössä omaksuttua periaatetta 
yleisten, kaikille asiakasryhmille tarkoitettu-
jen palvelujen ensisijaisuudesta.  

Pykälän 1 momentin toisessa virkkeessä 
ehdotetaan säädettäväksi vammaispalvelulain 
suhteesta kehitysvammaisten erityishuollosta 
annettuun lakiin (kehitysvammalaki, 
519/1977). Nykyisin sekä vammaispalvelu-
laki että kehitysvammalaki on molemmat 
määritelty toissijaisiksi. Vallitsevan tulkinta-
käytännön mukaan kehitysvammalakia on 
pidetty vammaispalvelulakiin nähden erityis-
lakina, jota on sovellettava ensisijaisena. Eh-

dotettu säännös muuttaisi tilannetta. Pää-
säännön mukaan myös kehitysvammalain 
1 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden vammai-
suutensa vuoksi tarvitsemat erityispalvelut 
järjestettäisiin ensisijaisesti vammaispalvelu-
lain nojalla. Kehitysvammalain 1 §:ssä tar-
koitetaan henkilöitä, joiden kehitys tai henki-
nen toiminta on estynyt tai häiriintynyt syn-
nynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, 
vian tai vamman vuoksi. 

Ehdotetulla säännöksellä selkeytetään kehi-
tysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
ja vammaispalvelulain yhteensovitusta. 
Säännöksellä pyritään lähinnä turvaamaan 
niille kehitysvammaisille henkilöille, jotka 
ovat vammaispalvelulain tarkoittamia vam-
maisia tai vaikeavammaisia, vammaispalve-
lulainsäädännön mukaiset palvelut ja tuki-
toimet ensisijaisesti vammaispalvelulainsää-
dännön nojalla.  

Säännöksellä ei ole tarkoitus siirtää kehi-
tysvammaisten erityishuollon järjestämiseen 
sisältyviä tehtäviä vammaispalvelulain nojal-
la kunnan järjestettäväksi, eikä sillä ole tar-
koitus muutoinkaan puuttua erityishuollon 
tarpeessa oleville henkilöille järjestettävien 
erityishuoltopalvelujen järjestämiseen. Kehi-
tysvammaiselle henkilölle voitaisiin edelleen 
järjestää palveluita kehitysvammalain nojal-
la, jos vammaispalvelulain nojalla järjestet-
tävät palvelut eivät olisi asiakkaan kannalta 
riittäviä tai sopivia. Jos kehitysvammainen 
henkilö tarvitsee esimerkiksi perhehoitoa, se 
järjestettäisiin kehitysvammalain nojalla, 
koska mainittu palvelumuoto ei kuulu vam-
maispalvelulain mukaiseen palveluvalikoi-
maan. Niin ikään erittäin vaativaa ja monia-
laista erityisosaamista sekä ympärivuoro-
kautista hoitoa ja valvontaa edellyttäviä pal-
veluita voitaisiin kehitysvammaiselle henki-
lölle edelleen järjestää kehitysvammalain no-
jalla. Tällaisessa tapauksessa vammaispalve-
lulain tarjoamat palvelut ja tukitoimet eivät 
ole henkilön palveluntarpeen kannalta riittä-
viä ja sopivia. Kehitysvammalain mukainen 
palvelu voi olla ensisijainen myös silloin, 
kun se on esimerkiksi asiakasmaksusäännök-
set huomioon ottaen asiakkaalle merkittävästi 
edullisempaa kuin vastaava vammaispalvelu-
lain mukainen palvelu. Esimerkiksi erityis-
huoltoon kuuluvat kuljetuspalvelut olisi tällä 
perusteella järjestettävä kehitysvammalain 
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mukaan, koska silloin ne ovat maksuttomia, 
kun taas vammaispalvelulain mukaisista kul-
jetuspalveluista voidaan periä maksu. 

Siltä osin kuin kehitysvammaiselle henki-
lölle siirrytään järjestämään palveluja vam-
maispalvelulain nojalla kehitysvammalain si-
jasta, palvelut jäävät pois kehitysvammalain 
mukaisesta erityishuolto-ohjelmasta. Kehi-
tysvammalain 34 §:n mukaan erityishuolto-
ohjelma on laadittava jokaiselle kunnassa 
asuvalle erityishuollon tarpeessa olevalle. 
Ohjelmaan kirjataan kaikki erityishuollon to-
teuttamiseksi tarvittavat palvelut, jotka jär-
jestetään kehitysvammalain nojalla. Erityis-
huolto-ohjelma on laadittava yhteistyössä 
henkilön itsensä, hänen edunvalvojansa tai 
huoltajansa sekä sosiaalilautakunnan kanssa. 
Ohjelman hyväksyy erityishuollon johtoryh-
mä tai sen määräämissä rajoissa toimintayk-
sikön vastaava johtaja. Erityishuolto-ohjelma 
on luonteeltaan hallintopäätös, josta voidaan 
valittaa lääninhallitukseen. Lääninhallitus voi 
määrätä ohjelman oikaistavaksi, jos ohjelma 
ei ole tarkoituksenmukainen. 

8 §. Vammaisille tarkoitetut palvelut. Pykä-
län 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden 
piiriin kuuluvaksi palveluksi henkilökohtai-
nen apu vaikeavammaiselle henkilölle. Hen-
kilökohtainen apu kuuluu niihin vammais-
palvelulain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettui-
hin palveluihin, joita koskevista hallinto-
oikeuden päätöksistä saa valittaa korkeim-
paan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa. 
Henkilökohtaisen avun sekä muiden vaikea-
vammaisen henkilön tarvitsemien palvelui-
den järjestämistapa ja tarvittavan avun määrä 
määriteltäisiin edellä 3 a §:n mukaisessa 
vammaiselle henkilölle laadittavassa yksilöl-
lisessä palvelusuunnitelmassa. Henkilökoh-
taisen avun sisällöstä, saannin edellytyksistä 
ja järjestämistavoista säädettäisiin ehdote-
tuissa 8 c ja 8 d §:ssä.  

Pykälän 2 momentin lopussa oleva mainin-
ta laitoshoidon tarpeesta esteenä palveluasu-
misen järjestämiselle ehdotetaan muotoilta-
vaksi uudelleen ja täsmennettäväksi. Ehdo-
tuksen mukaan kunnalla ei olisi velvollisuut-
ta järjestää palveluasumista eikä henkilökoh-
taista apua niille hyvin vaikea- ja monivam-
maisille henkilöille, joiden vaikean vamman 
tai sairauden takia tarvittavaa riittävää huo-

lenpitoa ei ole mahdollista turvata avohuol-
lon toimenpitein vaan joiden kohdalla tarvi-
taan pääasiassa sairaanhoidon osaamista tai 
muuta erityisosaamista jatkuvasti tai pitkäai-
kaisesti. Säännös pitää sisällään myös ne ti-
lanteet, joissa henkilö jo on palvelu- ja hoi-
dontarpeensa kannalta perustellusti laitos-
hoidossa. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, joka sisältää asetuksenantoval-
tuuden. Valtuus koskee ensinnäkin voimassa 
olevassa 8 §:n 1 momentissa mainitun kun-
toutusohjauksen ja sopeutumisvalmennuksen 
sisältöä. Kuntoutusohjauksen sisällöstä sää-
detään vammaispalveluasetuksen 14 §:ssä ja 
sopeutumisvalmennuksen sisällöstä asetuk-
sen 15 §:ssä. Lisäksi valtuus koskee ehdote-
tussa 8 §:n 2 momentissa mainittujen kulje-
tuspalvelujen ja palveluasumisen sisältöä ja 
järjestämistä. Näistä asioista säädetään kulje-
tuspalvelujen osalta asetuksen 4—6 §:ssä ja 
palveluasumisen osalta 10 ja 11 §:ssä. Ehdo-
tetulla säännöksellä pyritään saattamaan 
voimassa oleva asetustasoinen sääntely ny-
kyistä paremmin vastaamaan perustuslain 
80 §:n mukaisia asetuksella säätämisen edel-
lytyksiä. Asetuksen sisältöä ei ole tarkoitus 
muuttaa tässä yhteydessä. Nykyisten asetus-
tasoisten säännösten säädöstasoa ja sisältöä 
on tarkoitus arvioida tarkemmin vammais-
palveluja koskevan lainsäädännön kokonais-
uudistuksen seuraavassa vaiheessa.  

8 c §. Henkilökohtainen apu. Pykälässä 
säädettäisiin henkilökohtaisen avun sisällöstä 
ja saamisen edellytyksistä. Muiden vaikea-
vammaisille henkilöille tarkoitettujen palve-
lujen ja tukitoimien tapaan myös henkilökoh-
taisen avun saanti edellyttäisi ehdotetun py-
kälän 1 momentin mukaan, että apu on vält-
tämätöntä suhteessa vaikeavammaisen henki-
lön yksilölliseen avuntarpeeseen. Henkilö-
kohtaista apua olisi järjestettävä niissä pykä-
län 1 momentissa tarkoitetuissa toimissa, 
joista vaikeavammainen henkilö ei suoriudu 
ilman toisen henkilön antamaa apua.  

Henkilökohtaisen avun luonteeseen kuuluu 
se, että avun tarvitsijalla on voimavaroja 
määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Jos 
avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin 
hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulisi siihen 
vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella 
avulla.  
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Vaikeavammaisen henkilön avun tarve ei 
rajoitu vain kotona tapahtuviin toimiin vaan 
hän tarvitsee vastaavissa toiminnoissa apua 
myös kodin ulkopuolella. Siksi henkilökoh-
tainen apu kattaa muutkin elämän alueet kuin 
asumisen ja kotona toimimisen.  

Pykälän 1 momentin mukaan henkilökoh-
taiseen apuun kuuluisi ensinnäkin vaikea-
vammaisen henkilön avustaminen päivittäi-
sissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella. 
Päivittäisillä toimilla tarkoitetaan niitä toi-
mintoja, joita ihmiset elämässään tekevät jo-
ko joka päivä tai harvemmin mutta kuitenkin 
toistuvasti tietyin aikavälein. Päivittäiset 
toimet ovat asioita, jotka kuuluvat yleisesti 
elämässä tapahtuviin toimintoihin. Päivittäi-
siä toimia ovat muun muassa liikkuminen, 
pukeutuminen, henkilökohtaisen hygienian 
hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siistey-
destä huolehtiminen sekä asiointi. Myös vai-
keavammaisen henkilön mahdollisuus huol-
lossaan tai hoidossaan olevan lapsen päivit-
täisiin toimiin osallistuminen mahdollistettai-
siin henkilökohtaisella avulla. Vammaispal-
velulain mukaisen palveluasumisen tai mui-
den asumispalveluiden piirissä olevien vai-
keavammaisten henkilöiden avun tarve päi-
vittäisissä toimissa kotona voitaisiin edelleen 
turvata asumispalveluyksikön henkilökunnan 
antamalla avulla. Silloin tässä pykälässä tar-
koitettu henkilökohtainen apu kohdistuisi lä-
hinnä niihin päivittäisiin toimiin, jotka tapah-
tuvat kodin ulkopuolella. 

Ehdotetun säännöksen mukaan henkilökoh-
taisen avun piiriin kuuluisivat myös työ ja 
opiskelu, harrastukset, yhteiskunnallinen 
osallistuminen sekä sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen ylläpitäminen Työ ja opiskelu määri-
teltäisiin samoista lähtökohdista kuin kulje-
tuspalveluihin liittyvässä vaikeavammaisten 
henkilöiden työ- ja opiskelumatkoja koske-
vassa oikeuskäytännössä. Työllä tarkoitetaan 
työsuhteeseen perustuvan toiminnan lisäksi 
myös yritystoimintaa. Säännöksessä tarkoi-
tettuna opiskeluna pidettäisiin sellaista opis-
kelua, joka johtaa jonkin tutkinnon tai amma-
tin saavuttamiseen tai vahvistaa vaikeavam-
maisen henkilön ammattitaitoa sekä parantaa 
hänen mahdollisuuksiaan työllistyä. Muun-
lainen opiskelu katsottaisiin harrastukseksi ja 
henkilökohtaista apua siihen järjestettäisiin 
pykälän 5 momentin mukaisesti. Henkilö-

kohtainen apu sosiaaliseen vuorovaikutuksen 
ylläpitämiseen mahdollistaisi vaikeavammai-
selle henkilölle muun muassa tavata ystäviä 
ja sukulaisia sekä muita ihmisiä kodin ulko-
puolella. 

Pykälän 3 momentissa määriteltäisiin vai-
keavammaisuus suhteessa henkilökohtaiseen 
apuun. Kuten muutkin kunnan erityisen jär-
jestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat 
vammaispalvelut myös henkilökohtainen apu 
ehdotetaan kohdennettavaksi vaikeavammai-
sille henkilöille. Tämä vastaa nykyisen lain 
ja asetuksen esitöissä esitettyjä perusteluja 
sekä säännösten vakiintunutta soveltamiskäy-
täntöä. Henkilökohtaisen avustajan palkkaa-
miskustannusten korvaamisesta säädetään 
voimassa olevan lain 9 §:n 1 momentissa, jo-
ka koskee sanamuotonsa mukaan myös muita 
kuin vaikeavammaisia henkilöitä. Lain sää-
tämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 
219/1986) yksityiskohtaisissa perusteluissa 
todetaan kuitenkin, että henkilökohtaisella 
avustajalla lisätään ja ylläpidetään nimen-
omaan vaikeavammaisen henkilön toiminta- 
ja osallistumismahdollisuuksia. Tarkemmat 
säännökset henkilökohtaisen avustajan palk-
kauskustannusten korvaamisesta sisältyvät 
voimassa olevan asetuksen 16 §:ään. Sen 
mukaan nämä kustannukset voidaan korvata 
sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tar-
vitsee runsaasti toisen henkilön apua kotona 
jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa tai 
kodin ulkopuolella asioiden hoitamisessa, 
opiskelussa, harrastuksissa, työssä ja yleensä 
yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Asetuk-
sen perustelumuistiossa todetaan muun mu-
assa, että koska kysymykseen tulevat vain 
erittäin vaikeavammaiset henkilöt, on heitä 
tarvittaessa ohjattava ja autettava avustajan 
palkkaukseen liittyvissä asioissa. 

Ehdotetun säännöksen mukaan välttämät-
tömän henkilökohtaisen avun tarpeessa ole-
vana vaikeavammaisena pidettäisiin henki-
löä, jonka avun tarve johtuu pitkäaikaisesta 
tai etenevästä vammasta tai sairaudesta eikä 
avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen 
liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. 
Mitään ryhmää ei vamman tai sairauden laa-
dun tai diagnoosin perusteella myöskään si-
nänsä suljettaisi säännöksen soveltamisen ul-
kopuolelle. Eteneviä, henkilön toimintaky-
kyyn voimakkaastikin vaikuttavia sairauksia 
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ovat esimerkiksi MS-tauti, eräät lihassairau-
det ja ALS. Esimerkiksi joissakin synnynnäi-
sissä harvinaisissa sairauksissa sekä polioon 
mahdollisesti liittyvässä postpolio-syndroo-
massa avuntarve saattaa lisääntyä sairauden 
edetessä. Vamma tai sairaus katsottaisiin pit-
käaikaiseksi myös tilanteissa, joissa sen ai-
heuttamat rajoitukset henkilön toimintaky-
vylle vaihtelevat. Tällöin vammaisuus ei 
välttämättä aiheuta jatkuvaa avuntarvetta, 
mutta vamman tai sairauden pahentuessa 
avuntarve voi olla runsastakin, kuten esimer-
kiksi vaikeahoitoisissa epilepsioissa ja eräis-
sä neurologisissa sairauksissa. Yleisesti tulee 
muutoinkin ottaa huomioon avun tarpeen 
vaihtelut myös niin sanotuissa pysyvissä 
vammoissa. Tyypillistä on, että henkilö tar-
vitsee enemmän apua elämäntilanteiden 
muutoskohdissa, esimerkiksi siirtyessään 
kuntoutuksesta kotiin tai lapsuudenkodista 
opiskelemaan, kuin mahdollisesti myöhem-
min tilanteen vakiinnuttua.  

Vammaispalvelulaissa ei nykyisinkään ase-
teta ylä- eikä alaikärajoja palvelujen ja tuki-
toimien saamiselle, vaan ainoana perusteena 
on henkilön vammasta tai sairaudesta aiheu-
tuva tarve ja erityisen järjestämisvelvollisuu-
den piiriin kuuluvien palvelujen ja tukitoimi-
en kohdalla erikseen määritelty vaikeavam-
maisuus. Vaikeavammaisuudessa on usein 
kyse koko elämän ajan kestävästä toimintara-
joitteesta, mikä on otettava huomioon arvioi-
taessa palveluiden ja tukitoimien järjestämis-
tapaa ja riittävyyttä suhteessa vaikeavammai-
sen henkilön elämäntilanteeseen. Myös 
ikääntyneillä vammaisilla henkilöillä sekä 
ikääntyneinä vammautuneilla henkilöillä on 
oikeus palveluihin ja tukitoimiin vammai-
suuden perusteella samoin perustein kuin 
muillakin vammaisilla henkilöillä. Ikäänty-
miseen liittyvä vammaisuus on erotettavissa 
normaaliksi katsottavasta ikääntymisestä. 
Pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauk-
sista ja toimintarajoitteista johtuva avun ja 
tuen tarve ei edelleenkään kuuluisi vammais-
palvelulain nojalla järjestettäväksi. Tähän 
avun ja tuen tarpeeseen vastaaminen tapah-
tuisi muun sosiaali- ja terveydenhuollon 
yleis- ja erityislainsäädännön nojalla. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan myös 
säädettäväksi, että henkilö olisi henkilökoh-
taisen avun suhteen vaikeavammainen, jos 

hän pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai 
sairauden johdosta välttämättä tarvitsee toi-
sen henkilön apua 1 momentissa mainituista 
toimista suoriutumiseksi. Lisäksi edellytettäi-
siin, että avuntarve on toistuvaa. Tällä tarkoi-
tetaan sekä määrällisesti runsasta, jatkuva-
luonteista ja vuorokauden eri aikoina ilme-
nevää että myös määrällisesti vähäisempää 
mutta kuitenkin toistuvasti ilmenevää välttä-
mätöntä avuntarvetta. Viimeksi mainittu ti-
lanne on esimerkiksi näkövammaisilla henki-
löillä, jotka selviytyvät itsenäisesti tutussa 
ympäristössä mutta tarvitsevat kuitenkin tie-
tyissä toimissa etenkin kodin ulkopuolella 
välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön 
apua. Myös esimerkiksi neurologisissa vam-
moissa ja kehitysvammoissa voi esiintyä 
hahmotusongelmia vieraassa ympäristössä. 
Henkilökohtaisen avun tarvetta arvioitaessa 
on tärkeää muodostaa käsitys siitä, selviy-
tyykö henkilö pykälässä mainituista toimista 
ilman toisen henkilön apua vai ei ja millaisel-
la avun järjestämistavalla voidaan turvata 
vammaispalvelulain tarkoituksen sekä myös 
perustuslaissa olevien yksilön oikeuksien to-
teutuminen.  

Pykälän 4 ja 5 momentissa ehdotetaan sää-
dettäväksi henkilökohtaisen avun määrästä. 
Pykälän 4 momentti koskee päivittäisiä toi-
mia sekä työtä ja opiskelua varten järjestettä-
vää henkilökohtaista apua. Perustuslain 19 § 
1 momentissa tarkoitetun välttämättömän 
huolenpidon turvaamiseksi on vaikeavam-
maiselle henkilölle järjestettävä hänen tarvit-
semansa apu päivittäisissä toimissa kotona ja 
kodin ulkopuolella. Tämä on edellytys sille, 
että vaikeavammainen henkilö voi toimia 
kodin ulkopuolella, käydä töissä ja opiskella. 
Myös työhön ja opiskeluun liittyvänä apua 
olisi järjestettävä siinä laajuudessa kuin vai-
keavammainen henkilö sitä välttämättä tar-
vitsee selviytyäkseen näistä toimista.  

Tältä osin sääntely vastaisi kuljetuspalvelu-
jen sääntelyssä omaksuttua periaatetta. 
Vammaispalveluasetuksen 6 §:n mukaan kul-
jetuspalveluja on myös järjestettävä työhön 
ja opiskeluun liittyvänä vaikeavammaisen 
henkilön välttämättömän tarpeen mukainen 
määrä. Muihin tarkoituksiin käytettävien kul-
jetuspalvelujen osalta säännöksessä on mää-
ritelty matkojen vähimmäismäärä – kahdek-
santoista yhdensuuntaista matkaa kuukaudes-
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sa. Tulkkipalvelujen vähimmäismäärä on 
määritelty vammaispalvelulain 8 a §:ssä vas-
taavasti tulkintatunteina kalenterivuoden ai-
kana. Määritys ei koske opiskeluun liittyvää 
tulkkausta, jota on järjestettävä henkilön vält-
tämättömän tarpeen mukaisesti. 

Tuntimäärän mukaan määräytyisi myös 
henkilökohtaisen avun järjestäminen harras-
tuksia, yhteiskunnallista osallistumista sekä 
sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämistä 
varten. Tästä säädettäisiin pykälän 5 momen-
tissa. Edellä mainittuihin tarkoituksiin olisi 
järjestettävä henkilökohtaista apua pääsään-
töisesti vähintään 30 tuntia kuukaudessa. 
Tuntimäärää mitoitettaessa on syytä ottaa 
huomioon vaikeavammaisen henkilön palve-
lusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen 
avuntarve ja elämäntilanne kokonaisuudes-
saan. Palvelusuunnitelmaan olisi hyvä sisäl-
lyttää arvio ehdotetussa pykälässä mainittui-
hin tarkoituksiin tarvittavan henkilökohtaisen 
avun keskimääräisestä tuntimäärästä.  

Tuntimäärä voisi olla myös pääsäännön 
mukaista määrää pienempi, jos se riittää tur-
vaamaan vaikeavammaisen henkilön välttä-
mättömän avuntarpeen. Perusteltu syy vähäi-
semmän tuntimäärää myöntämiseen olisi 
esimerkiksi se, että vaikeavammainen henki-
lö itse pitää vähäisempää tuntimäärää avun-
tarpeeseensa nähden riittävänä. Vammaisjär-
jestöt ovat lainvalmistelun aikana selkeästi 
tuoneet esiin sen, ettei kukaan halua ilman 
välttämätöntä tarvetta vierasta ihmistä, avus-
tajaa, jakamaan henkilökohtaisia ja intii-
meimpiä asioitaan. 

8 d §. Henkilökohtaisen avun järjestämis-
tavat. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
henkilökohtaisen avun järjestämisessä huo-
mioon otettavista seikoista. Säännös koskee 
niin päätöksen tekoa kuin sen toimeenpanoa-
kin. Ehdotuksen mukaan kummassakin vai-
heessa asiakkaan itsemääräämisoikeutta tulee 
kunnioittaa ottamalla huomioon hänen toi-
vomuksensa ja mielipiteensä siitä, millä ta-
voin järjestettynä henkilökohtainen apu par-
haiten edistää hänen itsenäistä elämäänsä ja 
osallistumistaan sekä vastaa hänen yksilölli-
seen avuntarpeeseensa ja elämäntilanteeseen-
sa. Henkilökohtaisen avun järjestämistavan 
tulee ehdotuksen mukaan tukea ja edistää 
vaikeavammaisen henkilön yhdenvertaista 
oikeutta elää yhteisössä sekä edesauttaa hän-

tä tekemään samanlaisia valintoja kuin 
muutkin ihmiset. 

Pykälän 2 momentista ilmenisivät henkilö-
kohtaisen avun järjestämistavat. Momentin 
1 kohdassa säädettäisiin nykyisen kaltaisesta 
henkilökohtainen avustaja -järjestelmästä. 
Vaikeavammainen henkilö toimisi avustajan 
työnantajana ja saisi kunnalta korvauksen 
avustajan palkkaamisesta aiheutuviin kustan-
nuksiin sekä muihin kohtuullisiin avustajasta 
aiheutuviin välttämättömiin kustannuksiin 
samaan tapaan kuin voimassa olevan vam-
maispalveluasetuksen 16 §:n mukaisessa 
henkilökohtainen avustaja -järjestelmässä. 
Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta 
aiheutuvia kustannuksia olisivat avustajalle 
maksettavan palkan lisäksi työnantajan mak-
settavaksi kuuluvat lakisääteiset maksut ja 
korvaukset. Näitä ovat nykyisten säännösten 
voimassaoloaikana vakiintuneen käytännön 
mukaisesti sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut, 
pakollinen tapaturma- ja työttömyysvakuu-
tusmaksut sekä työterveyshuollon maksut. 
Samoin korvattaviksi tulisivat työaikalain 
(605/1996) mukaiset korvaukset pyhä- ja yli-
töistä sekä vuosilomalain (162/2005) mukai-
set korvaukset sekä sairausajan palkka. Myös 
lakisääteisestä työsuojelusta johtuvat pereh-
dytys- ja muut välttämättömät kulut voisivat 
tulla korvattaviksi. Korvattaviksi tulisivat 
myös vakituisen työntekijän tilalle palkatun 
sijaisen palkkaamisesta aiheutuneet vastaavat 
palkkakustannukset.  

Lakisääteisten maksujen ja kustannusten li-
säksi korvattaviksi tulisivat myös muut koh-
tuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättö-
mät kulut. Niitä voi syntyä jo ennen työsuh-
teen alkua liittyen avustajan rekrytointiin se-
kä vaikeavammaisen henkilön omaan koulut-
tautumiseen työnantajana toimimiseksi. Vält-
tämättömiksi kuluiksi voidaan katsoa myös 
avustajan matkakulut tilanteissa, joissa avus-
taminen edellyttää matkustamista työnanta-
jan mukana esimerkiksi vaikeavammaisen 
henkilön työn tai harrastusten yhteydessä. 
Kunnan korvausvelvollisuutta määriteltäessä 
olisi edelleen otettava huomioon lainsäätäjän 
aikaisempi kanta siitä, että vamman tai sai-
rauden edellyttämä henkilökohtaisen avusta-
jan tarve kustannetaan kokonaisuudessaan 
kunnan varoista (StVm 39/1994). 

Henkilökohtaisen avun järjestäminen hen-
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kilökohtainen avustaja -järjestelmän mukai-
sesti edellyttää vaikeavammaiselta henkilöltä 
kykyä ja halua toimia työnantajana. Se mer-
kitsee, että häneltä edellytetään kykyä kou-
luttaa ja opastaa avustaja työtehtäviin sekä 
kykyä hoitaa muut esimiehelle kuuluvat teh-
tävät ja työnantajuuteen liittyvät velvoitteet. 
Tarvittaessa kunnan viranomaisten tulisi oh-
jata ja auttaa vaikeavammaista henkilöä 
avustajan palkkaamiseen liittyvissä asioissa. 
Tästä säädettäisiin pykälän 3 momentissa. 
Työnantajana toimiessaan vaikeavammainen 
henkilö voi myös delegoida osan tehtävistään 
kolmannelle osapuolelle ostamalla tältä esi-
merkiksi palkanlaskentaan ja palkanmak-
suun, koulutukseen ja avustajavälitykseen 
liittyviä palveluita. Joka tapauksessa työnan-
tajavelvoitteiden hoitaminen edellyttää vai-
keavammaiselta henkilöltä valmiuksia omaan 
elämänhallintaan ja päätöksentekoon. Vam-
masta tai sairaudesta johtuva avun tarve voi 
vaikuttaa muun muassa sen ratkaisemiseen, 
onko vaikeavammaisen henkilön mahdollista 
vastata työnantajavelvoitteista vai onko pe-
rusteltua ohjata hänet muiden säännöksessä 
mainittujen avustajapalvelujen piiriin.  

Pykälän 2 momentin 2 kohdassa säädettäi-
siin mahdollisuudesta järjestää henkilökoh-
tainen apu palvelusetelin avulla. Palveluseteli 
sopii henkilökohtaisen avun järjestämista-
vaksi erityisesti silloin, kun kyseessä ovat 
pienet viikoittaiset avustajatuntimäärät tai 
kun vakituiselle avustajalle tarvitaan sijaisia. 
Kunta voisi antaa vaikeavammaiselle henki-
lölle sosiaalihuoltolain 29 a §:ssä tarkoitetun 
palvelusetelin henkilökohtaisen avun hank-
kimista varten. Sosiaalihuoltolain 29 a §:n 
mukaan kunta hyväksyy ne sosiaalihuollon 
palvelujen tuottajat, joiden palvelujen osta-
miseen kunnan antamaa palveluseteliä voi-
daan käyttää (29 a §:n 1 momentti). Kunta 
voi hyväksyä vain sellaisen yksityisen palve-
lujen tuottajan joka on merkitty ennakkope-
rintärekisteriin (29 a §:n 2 momentti). Asia-
kas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta palve-
lusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet 
muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin 
(29 a §:n 3 momentti). Ehdotettuun säännök-
seen sisältyvä viittaus sosiaalihuoltolain 
29 a §:ään merkitsee, että myös henkilökoh-
taisen avun hankkimista varten annettavaan 
palveluseteliin sovelletaan edellä mainittuja 

säännöksiä. 
Ehdotetun säännöksen mukaan setelin ar-

von tulee olla kohtuullinen. Henkilökohtai-
sen avun järjestäminen palvelusetelin turvin 
edellyttää, että setelin arvo vahvistetaan kun-
nan päätöksellä sellaiseksi, että sillä on mah-
dollista hankkia henkilölle palvelusuunnitel-
massa määritelty riittävä henkilökohtainen 
apu.  

Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan kol-
mantena järjestämistapana olisi ostopalvelu, 
jolla kunta hankkii avustajapalvelun joko 
julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajal-
ta. Säännöksen mukaan kunta voisi järjestää 
henkilökohtaista apua myös osana omaa toi-
mintaansa tai palvelutuotantoaan taikka yh-
teistyössä muiden kuntien tai kuntayhtymien 
kanssa. Tällöinkin tulee erityisesti ottaa 
huomioon mitä pykälän 1 momentissa on 
säädetty avun järjestämisestä. 

Kaikkia pykälässä tarkoitettuja henkilökoh-
taisen avun järjestämistapoja voitaisiin myös 
yhdistää toisiinsa sekä muihin vammaispal-
velulain ja muun sosiaalihuollon lainsäädän-
nön mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin, jos 
se on tarkoituksenmukaista vaikeavammai-
sen henkilön palvelusuunnitelmassa määritel-
ty avuntarve huomioon ottaen. Esimerkiksi 
vaikeavammaisen henkilön asumiseen liitty-
viä palveluita voitaisiin täydentää ehdotuksen 
mukaisella henkilökohtaisella avulla, jos nä-
mä palvelut eivät riittävästi turvaa vaikea-
vammaisen henkilön tarvitsemia palveluita 
asumispalveluyksikön tai kodin ulkopuolella. 
Tämän lisäksi kunta voi täydentää vaikea-
vammaisen henkilön tarvitseman avun koko-
naisuutta sosiaalihuoltolain mukaisilla koti-
palveluilla tai kotihoidolla sekä omaishoidol-
la. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi siitä, että henkilökohtaisen avustajan 
työsuhteeseen tulisi pääsääntöisesti palkata 
perheen ulkopuolinen henkilö. Avustajana ei 
siis voisi toimia vaikeavammaisen henkilön 
puoliso, lapsi, vanhempi, isovanhempi tai 
muu läheinen eli avopuoliso tai samaa suku-
puolta oleva elämänkumppani, ellei sitä eri-
tyisen painavasta syystä olisi pidettävä vai-
keavammaisen henkilön edun mukaisena.  

Henkilökohtainen apu on nykyisen henki-
lökohtainen avustaja -järjestelmän tavoin tar-
koitettu mahdollistamaan vaikeavammaisen 
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henkilön itsenäistä elämää sekä kotona että 
kodin ulkopuolella. Tämä tavoite ei kaikissa 
tilanteissa täysin toteudu, jos lähiomainen 
toimii henkilökohtaisena avustajana. Lisäksi 
avustajan työnantajana toiminen aiheuttaa 
helposti jääviys- ja ristiriitatilanteita, jos ky-
symyksessä on perheen sisäinen työsuhde. 
Vajaavaltaisten henkilöiden kohdalla ongel-
mat liittyvät myös edunvalvontasuhteesta ai-
heutuviin tilanteisiin, jos vajaavaltaisen vai-
keavammaisen henkilön huoltaja tai edun-
valvojana toimiva omainen samalla tulisi 
työsuhteeseen päämiehensä kanssa.  

Erityisen painavan syy palkata omainen tai 
muu läheinen henkilö avustajaksi voisi olla 
esimerkiksi äkillinen avuntarve, kun vakitui-
nen avustaja sairastuu tai hänen työsuhteensa 
päättyy. Omaisen tai muun läheisen palk-
kaaminen avustajaksi voi olla perusteltua 
myös silloin, kun perheen ulkopuolisen avus-
tajan löytäminen osoittautuu vaikeaksi. 
Vammaan tai sairauteen liittyvät erityiset 
syyt voivat niin ikään johtaa siihen, että on 
vaikeavammaisen henkilön edun mukaista, 
jos omainen tai muu läheinen henkilö toimii 
avustajana. Tällaisia tilanteita voi syntyä 
toimintakykyyn voimakkaasti vaikuttavissa 
vammoissa ja sairauksissa, joita ovat esimer-
kiksi ALS ja muut etenevät lihassairaudet, 
pitkälle edennyt MS-tauti sekä vaikeat trau-
maattiset aivovammat. Avustajalta edellyte-
tään silloin muun muassa vaikeavammaisen 
henkilön fyysisen motoriikan hallintaa sekä 
vaikeimmissa tilanteissa eleiden ja tunnetilo-
jen tulkintaa. Säännöksessä oleva rajaus ei 
estä jatkamasta voimassa olevia työsuhteita, 
joissa omainen tai muu läheinen henkilö on 
vakiintuneesti toiminut vaikeavammaisen 
henkilön avustajana, jos tilannetta voidaan 
pitää vaikeavammaisen henkilön edun mu-
kaisena.  

Vaikeavammaisen henkilön omainen tai 
läheinen, joka poikkeuksellisesti toimii hä-
neen työsuhteessa olevana henkilökohtaisena 
avustajana, ei luonnollisesti voisi hoitaa sa-
maa tehtävää kunnan kanssa tekemänsä 
omaishoitosopimuksen perusteella. 

Ehdotettu rajaus selventäisi eroa omaishoi-
don ja henkilökohtainen avustaja -järjestel-
män välillä. Henkilökohtainen avustaja on 
vaikeavammaiselle henkilölle itsenäisen ja 
omista valinnoista lähtevän toiminnan mah-

dollistaja. Omaishoitoon sen sijaan sisältyy 
selkeä hoivan ja hoidon elementti, joka ei 
lähtökohtaisesti kuulu avustajajärjestelmään. 
Ehdotettu muutos merkitsee, että omaishoito 
olisi ensisijainen tukimuoto tilanteessa, jossa 
omainen tai muu läheinen henkilö pääasialli-
sesti huolehtii vaikeavammaisen henkilön 
hoidosta ja huolenpidosta. Vastaavaa rajan-
vetoa toteutettiin omaishoitouudistuksen yh-
teydessä. Omaishoidosta annetussa laissa 
luovuttiin aikaisemmasta mahdollisuudesta, 
jonka mukaan omaishoitajana saattoi toimia 
myös muu kuin hoidettavan omainen tai lä-
heinen.  

9 §. Taloudelliset tukitoimet. Voimassa 
olevan lain 9 §:n 1 momentin tavoin pykälän 
1 momentissa säädettäisiin niistä taloudelli-
sista tukitoimista, joita kunta järjestää vam-
maiselle henkilölle yleisen järjestämisvelvol-
lisuutensa nojalla ja tarkoitukseen varaa-
miensa määrärahojen rajoissa. Ehdotettu 
säännös poikkeaa voimassa olevan lain 9 §:n 
1 momentista asiasisällöltään siten, että siinä 
ei ole mainintaa henkilökohtaisen avustajan 
palkkaamisesta aiheutuvien kustannusten 
korvaamisesta, koska henkilökohtaisesta 
avusta ja sen järjestämistavoista säädettäisiin 
lain 8 §:n 2 momentissa sekä 8 c ja 8 d §:ssä. 
Henkilökohtainen apu olisi ehdotuksen mu-
kaan kunnan erityisen järjestämisvelvolli-
suuden piiriin kuuluva vaikeavammaisille 
henkilöille tarkoitettu palvelu, jonka yksi jär-
jestämistapa voi olla henkilökohtaisen avus-
tajan palkkaamisesta aiheutuvien kustannus-
ten korvaaminen. 

Muilta osin pykälän 1 momentin asiasisäl-
lön on tarkoitus vastata voimassa olevaa 
sääntelyä ja sen nojalla syntynyttä vakiintu-
nutta soveltamiskäytäntöä. Ainoastaan sään-
nöksen kirjoitusasu on pyritty muokkaamaan 
nykyistä johdonmukaisemmaksi ja säädös-
teknisesti oikeaoppiseksi.  

Pykälän 1 momentin ensimmäinen virke 
koskee kustannuksia, jotka kunta voi korvata 
vammaiselle henkilölle hänen vammansa tai 
sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti 
osittain tai kokonaan. Säännöksessä maini-
taan erikseen vaatetuksen ja erityisravinnon 
hankkimisesta aiheutuvat ylimääräiset kus-
tannukset. Lisäksi kysymykseen voivat tulla 
monenlaiset muutkin vammaisen henkilön 
yksilöllisten tarpeiden mukaiset kustannuk-
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set, jotka johtuvat lain tarkoituksen toteutta-
miseksi tarvittavista tukitoimista ja joihin 
vammainen henkilö ei saa korvausta muun 
lain nojalla. Korvauksen suuruus määräytyisi 
kunnan harkinnan mukaan joustavasti sen pe-
rusteella, miten tarpeellinen kukin tukimuoto 
on vammaisen henkilön vamman tai sairau-
den kannalta. 

Korvauksen suuruus on nykyisin säännelty 
edellä kuvattua kaavamaisemmin, kun ky-
seessä on päivittäisistä toiminnoista suoriu-
tumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja 
laitteiden hankkimisesta aiheutuvien kustan-
nusten korvaaminen. Asiasta säädetään voi-
massa olevan asetuksen 17 §:n 2 momentis-
sa. Sen mukaan korvaus on pääsäännön mu-
kaan puolet vammaiselle henkilölle aiheutu-
neista todellisista kustannuksista. Vakiomal-
liseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen 
tehdyt vamman vaatimat välttämättömät 
muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan. 
Nämä korvauksen määräytymisperusteet si-
sällytettäisiin sellaisenaan ehdotetun sään-
nöksen toiseen ja kolmanteen virkkeeseen. 
Ehdotettu muutos on säädöstekninen ja sen 
tarkoituksena on saattaa sääntely vastaamaan 
perustuslain 80 §:n mukaista lailla säätämi-
sen vaatimusta. 

Voimassa olevan lain 9 §:n 2 momentin ta-
voin pykälän 2 momentissa säädettäisiin 
kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden 
alaisista taloudellisista tukitoimista. Kunnalla 
olisi velvollisuus korvata vaikeavammaiselle 
henkilölle kohtuulliset kustannukset, jotka 
aiheutuvat asunnon muutostöistä sekä asun-
toon kuuluvien välineiden ja laitteiden hank-
kimisesta. Säännös vastaisi voimassa olevan 
lain 9 §:n 2 momenttia muutoin paitsi että 
maininta laitoshoidon tarpeesta esteenä pykä-
lässä tarkoitettujen tukitoimien järjestämisel-
le ehdotetaan muotoiltavaksi uudella tavalla 
vastaavasti kuin edellä 8 § 2 momentissa.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, joka sisältää asetuksenantoval-
tuuden. Valtuus koskee sekä 1 että 2 momen-
tissa tarkoitettuja taloudellisia tukitoimia. 
Pykälän 1 momentissa tarkoitettujen ylimää-
räisten vaatetuskustannusten korvaamisesta 
säädetään nykyisin tarkemmin vammaispal-
veluasetuksen 18 §:ssä, ylimääräisten ravin-
tokustannusten korvaamisesta asetuksen 
19 §:ssä sekä päivittäisistä toiminnoista suo-

riutumisessa tarvittavien välineiden, konei-
den ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvien 
kustannusten korvaamisesta asetuksen 17 §:n 
1 momentissa. Pykälän 2 momentissa tarkoi-
tettujen asunnon muutostöiden sekä asuntoon 
kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimi-
sesta aiheutuneiden kustannusten korvaami-
sesta säädetään puolestaan asetuksen 12 ja 
13 §:ssä. Ehdotetulla säännöksellä pyritään 
saattamaan voimassa oleva asetustasoinen 
sääntely nykyistä paremmin vastaamaan pe-
rustuslain 80 §:n mukaisia asetuksella säätä-
misen edellytyksiä. Asetuksen sisältöä ei ole 
tarkoitus muuttaa tässä yhteydessä. Nykyis-
ten asetustasoisten säännösten säädöstasoa ja 
sisältöä on tarkoitus arvioida tarkemmin 
vammaispalveluja koskevan lainsäädännön 
kokonaisuudistuksen seuraavassa vaiheessa. 
 
1.2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista 

4 §. Maksuttomat sosiaalipalvelut. Sosiaa-
li- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista an-
netun lain (asiakasmaksulaki, 734/1992) 4 § 
sisältää luettelon maksuttomista sosiaalipal-
veluista. Nykyisin maksuttomia vammaispal-
velulain mukaisia sosiaalipalveluja ovat kun-
toutusohjaus, sopeutumisvalmennus, tulkki-
palvelut, päivätoiminta, palveluasumiseen 
liittyvät erityispalvelut eräin poikkeuksin se-
kä vammaispalvelujen ja tukitoimien tarpeen 
selvittämiseksi tehtävät tutkimukset.  

Asiakasmaksulain esitöistä ei ilmene, millä 
perusteella pykälässä tarkoitetut palvelut on 
määritelty maksuttomiksi. Sen sijaan asiaan 
otti kantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon 
maksupolitiikkatoimikunta, joka jätti mietin-
tönsä (Komiteanmietintö 1993:17) 31 päivä-
nä maaliskuuta 1993 eli pian asiakasmaksu-
lain voimaantulon jälkeen. Toimikunta piti 
perusteltuna, että jatkossakin säädetään mak-
suttomiksi muun muassa palvelut, joissa on 
kysymys palvelun saajan toimintaedellytys-
ten tasa-arvoistamisesta. Näitä palveluja voi-
vat toimikunnan mukaan olla sellaiset vai-
keavammaisille annettavat palvelut, jotka 
mahdollistavat vammasta huolimatta selviy-
tymisen ja osallistumisen yhteiskunnan toi-
mintoihin. Henkilökohtainen apu on tyypilli-
sesti tällainen palvelu, joten se ehdotetaan li-
sättäväksi pykälän 5 kohdassa olevaan luette-
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loon maksuttomista vammaispalveluista.  
Henkilökohtaisen avun hankkimista varten 

annettavan palvelusetelin osalta maksutto-
muus toteutuu suoraan voimassa olevan asia-
kasmaksulain 12 §:n 2 momentin säännöksel-
lä, jonka mukaan palvelunkäyttäjältä ei saa 
periä asiakasmaksua, jos palvelu järjestetään 
palvelusetelillä. 
 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset   

Ehdotetut vammaispalvelulain 8 §:n 3 mo-
mentin ja 9 §:n 3 momentin asetuksenanto-
valtuutta koskevat säännökset ovat luonteel-
taan säädösteknisiä eikä niiden johdosta ole 
tarkoitus antaa uusia tai muuttaa voimassa 
olevia asetustasoisia säännöksiä.  

Sen sijaan vammaispalvelulakiin ehdotettu-
jen muutosten johdosta on muutoin tarpeen 
tehdä eräitä tarkistuksia voimassa olevaan 
vammaispalveluasetukseen. 

Asetuksen 2 §:ssä oleva erityissäännös pal-
velusuunnitelmasta on tarkoitus kumota tar-
peettomana, koska palvelusuunnitelman te-
kemisestä ja tarkistamisesta säädetään ehdo-
tetun lain 3 a §:ssä.  

Henkilökohtaista avustajaa koskeva ase-
tuksen 16 § on tarkoitus kumota tarpeetto-
mana, koska henkilökohtaisesta avusta sää-
detään ehdotetun lain 8, 8 c ja 8 d §:ssä. 

Palveluasumisen järjestämistä koskevan 
11 §:n maininta ”ja joka ei ole jatkuvan lai-
toshuollon tarpeessa” poistetaan pykälästä 
tarpeettomana, koska asiasta säädetään ehdo-
tetun lain 8 §:n 2 momentin viimeisessä virk-
keessä.  

Lisäksi on tarkoitus kumota asetuksen 17 § 
2 momentti, joka koskee päivittäisistä toi-
minnoista suoriutumisessa tarvittavien väli-
neiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta 
aiheutuvien kustannusten korvaamista, koska 
asiasta säädetään ehdotetun lain 9 §:n 1 mo-
mentissa. 
  
3.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä syyskuuta 2009. Lakien täytäntöönpanon 
edellyttämiin toimenpiteisiin voitaisiin ryh-
tyä jo ennen niiden voimaantuloa. 

Valtiontalouden liikkumavara rajoittaa 

mahdollisuutta ottaa täysipainoisesti käyt-
töön henkilökohtaisen avun järjestämistä 
koskeva 30 tunnin vähimmäismäärä, josta 
säädetään ensimmäisen lakiehdotuksen 8 §:n 
4 momentissa. Säännös koskee henkilökoh-
taisen avun järjestämistä harrastuksia, yh-
teiskunnallista osallistumista ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen ylläpitämistä varten. Ehdo-
tettu voimaantulosäännöksen 2 momentti 
merkitsee, että näihin tarkoituksiin annetta-
van henkilökohtaisen avun vähimmäismäärä 
olisi aluksi 10 tuntia kuukaudessa ja vasta 
vuoden 2011 alusta 30 tuntia.  
 
4.  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Esityksen suhdetta perustuslakiin on tar-
peen arvioida eräiden vammaispalvelulakia 
koskevien ehdotusten suhteen. Perus- ja ih-
misoikeuksien kannalta kysymys on ehdo-
tuksen suhteesta perustuslain turvaamaan yh-
denvertaisuuteen sekä omaisuuden suojaan.  

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yh-
denvertaisia lain edessä eikä ketään saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 
sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskon-
non, vakaumuksen, mielipiteen, terveydenti-
lan, vammaisuuden tai muun henkilöön liit-
tyvän syyn perusteella. Ehdotettu vammais-
palvelulain 8 c §:n 3 momentti sivuaa ikään 
perustuvan syrjinnän kieltoa. Säännöksessä 
määriteltäisiin vaikeavammainen henkilö 
suhteessa henkilökohtaiseen apuun. Vaikea-
vammaisena pidettäisiin henkilöä, joka tar-
vitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai 
sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti 
toisen henkilön apua suoriutuakseen pykälän 
1 momentissa tarkoitetuista toiminnoista eikä 
avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen 
liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. 
Säännöksellä ei suljeta ikääntyneitä henkilöi-
tä henkilökohtaisen avun ulkopuolelle, vaan 
ainoana perusteena palvelun saamiselle on 
henkilön vammasta tai sairaudesta aiheutuva 
avun tarve. Merkitystä ei ole sillä, missä 
elämän vaiheessa henkilö on vammautunut 
tai sairastunut. Siten myös ikääntyneillä vai-
keavammaisilla henkilöillä sekä ikääntynee-
nä vaikeasti vammautuneilla on oikeus hen-
kilökohtaiseen apuun samoin perustein kuin 
muillakin vaikeavammaisilla henkilöillä. 



 HE 166/2008 vp  
  

 

36 

Näin ollen säännöksen ei voida katsoa olevan 
ristiriidassa perustuslain 6 §:n kanssa.  

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja 
tukitoimet on kokonaisuudessaan alun perin 
tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat niitä 
nimenomaan vammaisuuden ja pitkäaikaisen 
sairauden perusteella iästään riippumatta. 
Valmistelun yhteydessä onkin noussut esiin 
tarve täsmentää vammaispalvelulain 2 §:ään 
sisältyvää vammaisen henkilön yleismääri-
telmää niin, että ikääntymiseen liittyvät sai-
rauden ja toimintarajoitteet eivät sellaisenaan 
kuuluisi lain soveltamisalaan. Käytettävissä 
olevien tilastotietojen ja muiden selvitysten 
valossa näyttää siltä, että käytännössä vam-
maispalvelulain mukaisia palveluja ja tuki-
toimia järjestetään nykyisin myös tavanomai-
sen ikääntymiseen liittyvän toimintakyvyn 
heikkenemisen perusteella. Rajauksen ulot-
taminen koko lain soveltamisalaan voisi siten 
joissakin tapauksissa heikentää niiden iäk-
käiden henkilöiden asemaa, jotka nykyisin 
saavat laissa tarkoitettuja palveluja ja tuki-
toimia. Sen vuoksi ikääntymiseen liittyviä 
sairauksia ja toimintarajoitteita koskeva raja-
us ulottuisi tässä vaiheessa vain henkilökoh-
taiseen apuun, joka on uusi kunnan erityisen 
järjestämisvelvollisuuden alainen palvelu. 

Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omai-
suus on turvattu. Omaisuuden suojan alaan 
kuuluu myös sopimusvapaus, jonka osittai-
sesta rajoittamisesta on kysymys ehdotetun 
vammaispalvelulain 8 d §:n 4 momentissa. 
Säännös koskee tilannetta, jossa henkilökoh-
tainen apu järjestetään siten, että vaikea-
vammainen henkilö itse palkkaa avustajan ja 
saa tästä aiheutuviin kustannuksiin korvauk-
sen kunnalta. Säännöksen mukaan henkilö-
kohtaisena avustajana ei tällöin voisi toimia 
vaikeavammaisen henkilön omainen tai lä-
heinen, ellei sitä erityisen painavasta syystä 
ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön 
edun mukaisena. Ehdotettu säännös rajoittaa 
osittain vaikeavammaisen henkilön oikeutta 
valita avustaja ja tehdä työsopimus tämän 
kanssa.  

Henkilökohtainen apu olisi nykyisen henki-
lökohtainen avustaja -järjestelmän tavoin tar-
koitettu mahdollistamaan vaikeavammaisen 
henkilön itsenäistä elämää sekä kotona että 
kodin ulkopuolella. Henkilökohtainen avus-

taja on vaikeavammaiselle henkilölle itsenäi-
sen ja omista valinnoista lähtevän toiminnan 
mahdollistaja. Tavoitteena on lisätä vaikea-
vammaisen henkilön itsenäisyyttä ja riippu-
mattomuutta esimerkiksi omaisistaan. Tämä 
tavoite ei täysin toteudu, jos lähiomainen 
toimii henkilökohtaisena avustajana. Ehdo-
tettu säännös on tarpeen sen varmistamiseksi, 
että vaikeavammainen henkilö ei joutuisi ti-
lanteeseen, jossa omainen tai läheinen vas-
toin avustettavan perimmäistä tahtoa haluaa 
ryhtyä avustajaksi esimerkiksi taloudellisista 
syistä. Vajaavaltaisten henkilöiden kohdalla 
rajaus on perusteltu myös niiden eturistiriito-
jen välttämiseksi, joita voi syntyä, jos vajaa-
valtaisen vaikeavammaisen henkilön huoltaja 
tai edunvalvojana toimiva omainen on työ-
suhteessa päämiehensä kanssa.  

Ehdotetun säännöksen tavoitteena on ni-
menomaan varmistaa henkilökohtaisen avun 
ja avustajajärjestelmän tarkoituksen toteutu-
minen. Korvaus henkilökohtaisen avustajan 
palkkaamisesta aiheutuvista kustannuksista 
ei ole vaikeavammaisen henkilön vapaasti 
käytettävissä mihinkään muuhun kuin avus-
tajan palkan ja muiden avustajasta aiheutu-
vien kustannusten maksamiseen. Korvaus ei 
siis tule vaikeavammaisen henkilön omai-
suudeksi eikä hänen hallintaansa siten kuin 
omaisuuden suojan kohteena oleva henkilön 
omistama ja hänen määräysvallassaan täysin 
oleva omaisuus.  

Henkilökohtaisella avulla on läheinen yh-
teys perustuslain 19 § 1 momentissa tarkoi-
tettuun välttämättömään huolenpitoon sekä 
muihin yksilön oikeuksia, kuten yhdenvertai-
suutta, henkilökohtaista vapautta ja turvalli-
suutta sekä yksityisyyden suojaa koskeviin 
perusoikeuksiin. Ehdotetussa säännöksessä 
oleva avustajan henkilöä koskeva rajaus on 
tarpeellinen, jotta vaikeavammaisen henkilön 
välttämätön huolenpito sekä muut yksilön 
oikeudet tulevat lain tarkoituksen mukaisesti 
turvatuiksi. Näin ollen ehdotetun säännöksen 
ei voida katsoa olevan ristiriidassa perustus-
lain 15 §:n kanssa.  
 

Edellä esitetyin perustein annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 

1. 

Laki  

vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muutta-
misesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 päivänä 

huhtikuuta 1987 annetun lain (380/1987) 4 §:n otsikko ja 1 momentti, 8 §:n 2 momentti sekä 
9 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentti laissa 1267/2006 ja 9 § osaksi laissa 
101/1995, sekä 

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti ja 8 §:ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 3 a, 8 c ja 8 d § 
seuraavasti: 
 

3 § 

Vastuu palvelujen ja tukitoimien järjestämi-
sestä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoi-

mia järjestettäessä on otettava huomioon asi-
akkaan yksilöllinen avun tarve.  
 
 

3 a § 

Palvelutarpeen selvittäminen ja palvelu-
suunnitelma 

Tämän lain mukaisten palvelujen ja tuki-
toimien tarpeen selvittäminen on aloitettava 
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen 
jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hä-
nen laillinen edustajansa tai omaisensa, muu 
henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä 
sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viran-
omaiseen palvelujen saamiseksi.  

Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelu-
jen ja tukitoimien selvittämiseksi on ilman 
aiheetonta viivytystä laadittava palvelusuun-
nitelma siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(812/2000) 7 §:ssä säädetään. Palvelusuunni-

telma on tarkistettava, jos vammaisen henki-
lön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapah-
tuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mu-
kaan.  

Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoi-
mia koskevat päätökset on tehtävä ilman ai-
heetonta viivytystä ja viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen 
henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt 
palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, 
jollei asian selvittäminen erityisestä syystä 
vaadi pitempää käsittelyaikaa. 
 

4 § 

Lain suhde muuhun lainsäädäntöön 

Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoi-
mia järjestetään, jos vammainen henkilö ei 
saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai 
tukitoimia muun lain nojalla. Kehitysvam-
maisten erityishuollosta annetun lain 
(519/1977) 1 §:ssä tarkoitetulle henkilölle 
järjestetään kuitenkin hänen vammaisuutensa 
edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijai-
sesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat 
hänen palveluntarpeeseensa nähden riittäviä 
ja sopivia sekä muutoinkin hänen etunsa mu-
kaisia.  
— — — — — — — — — — — — — — 
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8 § 

Vammaisille tarkoitetut palvelut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle 

henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin 
liittyvine saattajapalveluineen, tulkkipalvelut, 
päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä 
palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai 
sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee 
palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elä-
män toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole 
erityistä velvollisuutta palveluasumisen eikä 
henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos 
vaikeavammaisen henkilön riittävää huolen-
pitoa ei voida turvata avohuollon toimenpi-
tein. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä kuntoutusohjauksen ja 
sopeutumisvalmennuksen sisällöstä sekä kul-
jetuspalvelujen ja palveluasumisen sisällöstä 
ja järjestämisestä. 

 
8 c § 

Henkilökohtainen apu 

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan tässä 
laissa vaikeavammaisen henkilön välttämä-
töntä avustamista kotona ja kodin ulkopuo-
lella:  

1) päivittäisissä toimissa; 
2) työssä ja opiskelussa; 
3) harrastuksissa; 
4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa; tai  
5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitä-

misessä. 
Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa 

vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan 
omia valintojaan 1 momentissa tarkoitettuja 
toimia suorittaessaan. Henkilökohtaisen avun 
järjestäminen edellyttää, että vaikeavammai-
sella henkilöllä on voimavaroja määritellä 
avun sisältö ja toteutustapa. 

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vai-
keavammaisena pidetään henkilöä, joka tar-
vitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai 
sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti 
toisen henkilön apua suoriutuakseen 1 mo-
mentissa tarkoitetuista toiminnoista eikä 
avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen 

liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. 
Henkilökohtaista apua on järjestettävä päi-

vittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten sii-
nä laajuudessa kuin vaikeavammainen henki-
lö sitä välttämättä tarvitsee.  

Muita toimintoja varten henkilökohtaista 
apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuu-
kaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä 
turvaamaan vaikeavammaisen henkilön vält-
tämätöntä avuntarvetta. 
 

8 d § 

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat 

Henkilökohtaisen avun järjestämistavoista 
päätettäessä ja henkilökohtaista apua järjes-
tettäessä kunnan on otettava huomioon vai-
keavammaisen henkilön oma mielipide ja 
toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa 
määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämän-
tilanne kokonaisuudessaan. 

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua: 
1) korvaamalla vaikeavammaiselle henki-

lölle henkilökohtaisen avustajan palkkaami-
sesta aiheutuvat kustannukset työnantajan 
maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine mak-
suineen ja korvauksineen sekä muut kohtuul-
liset avustajasta aiheutuvat välttämättömät 
kulut; 

2) antamalla vaikeavammaiselle henkilölle 
avustajapalveluiden hankkimista varten sosi-
aalihuoltolain 29 a §:ssä tarkoitetun palve-
lusetelin, jonka arvo on kohtuullinen; taikka 

3) hankkimalla vaikeavammaiselle henki-
lölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityi-
seltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä 
palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä 
muun kunnan tai muiden kuntien kanssa.  

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetus-
sa tapauksessa vaikeavammaista henkilöä on 
tarvittaessa ohjattava ja autettava avustajan 
palkkaukseen liittyvissä asioissa.  

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu-
na henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia 
vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu 
läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavas-
ta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen 
henkilön edun mukaisena. 
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9 § 

Taloudelliset tukitoimet 

Vammaiselle henkilölle korvataan hänen 
vammansa tai sairautensa edellyttämän tar-
peen mukaisesti kokonaan tai osittain kus-
tannukset, jotka hänelle aiheutuvat tämän 
lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisis-
ta tukitoimista sekä ylimääräiset kustannuk-
set, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden 
edellyttämän vaatetuksen ja erityisravinnon 
hankkimisesta. Päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumisessa tarvittavien välineiden, ko-
neiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutu-
neista kustannuksista korvataan puolet. Va-
kiomalliseen välineeseen, koneeseen tai lait-
teeseen tehdyt vamman edellyttämät välttä-
mättömät muutostyöt korvataan kuitenkin 
kokonaan.  

Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle 
henkilölle asunnon muutostöistä sekä asun-
toon kuuluvien välineiden ja laitteiden hank-
kimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kus-

tannukset, jos hän vammansa tai sairautensa 
johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpi-
teitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän 
toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole eri-
tyistä velvollisuutta kustannusten korvaami-
seen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää 
huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toi-
menpitein. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä hyväksyttävistä kus-
tannuksista sekä muista 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetun korvauksen määräytymiseen vai-
kuttavista seikoista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 
Sen estämättä, mitä 8 c §:n 4 momentissa 

säädetään, ennen 1 päivää tammikuuta 2011 
vaikeavammaiselle henkilölle on järjestettävä 
henkilökohtaista apua vähintään 10 tuntia 
kuukaudessa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
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2. 

Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun 

lain (734/1992) 4 §:n 5 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1268/2006, seuraavasti: 
 

4 § 

Maksuttomat sosiaalipalvelut 

Sosiaalipalveluista ovat maksuttomia: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) vammaisuuden perusteella järjestettävis-
tä palveluista ja tukitoimista annetun lain 
(380/87) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut pal-
velut, 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut tulkki-
palvelut, päivätoiminta kuljetusta ja aterioita 
lukuun ottamatta, henkilökohtainen apu sekä 
palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ja 
11 §:ssä tarkoitetut tutkimukset; palveluasu-

misen erityiskustannuksista sekä henkilökoh-
taisesta avusta voidaan kuitenkin periä mak-
su, jos henkilö saa niihin korvausta muun 
lain kuin vammaisuuden perusteella järjestet-
tävistä palveluista ja tukitoimista annetun 
lain nojalla; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 
 

————— 

Helsingissä  10 päivänä lokakuuta 2008 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 

1. 

Laki  

vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muutta-
misesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 päivänä 

huhtikuuta 1987 annetun lain (380/1987) 4 §:n otsikko ja 1 momentti, 8 §:n 2 momentti sekä 
9 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentti laissa 1267/2006 ja 9 § osaksi laissa 
101/1995, sekä 

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti ja 8 §:ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 3 a, 8 c ja 8 d § 
seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Vastuu palvelujen ja tukitoimien järjestämi-
sestä 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Vastuu palvelujen ja tukitoimien järjestämi-
sestä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain mukaisia palveluja ja tuki-

toimia järjestettäessä on otettava huomioon 
asiakkaan yksilöllinen avun tarve.  
 

 
 3 a § 

Palvelutarpeen selvittäminen ja palvelu-
suunnitelma 

Tämän lain mukaisten palvelujen ja tuki-
toimien tarpeen selvittäminen on aloitettava 
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen 
jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hä-
nen laillinen edustajansa tai omaisensa, 
muu henkilö tai viranomainen on ottanut 
yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan 
kunnan viranomaiseen palvelujen saami-
seksi.  

Vammaisen henkilön tarvitsemien palve-
lujen ja tukitoimien selvittämiseksi on ilman 
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aiheetonta viivytystä laadittava palvelu-
suunnitelma siten kuin sosiaalihuollon asi-
akkaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain (812/2000) 7 §:ssä säädetään. Palvelu-
suunnitelma on tarkistettava, jos vammai-
sen henkilön palveluntarpeessa tai olosuh-
teissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin 
tarpeen mukaan.  

Tämän lain mukaisia palveluja ja tuki-
toimia koskevat päätökset on tehtävä ilman 
aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen 
henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt 
palvelua tai tukitointa koskevan hakemuk-
sen, jollei asian selvittäminen erityisestä 
syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa. 
 

 
4 § 

Lain toissijaisuus 

Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoi-
mia järjestetään silloin kun vammainen 
henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia 
palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Lain suhde muuhun lainsäädäntöön 

Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoi-
mia järjestetään, jos vammainen henkilö ei 
saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai 
tukitoimia muun lain nojalla. Kehitysvam-
maisten erityishuollosta annetun lain 
(519/1977) 1 §:ssä tarkoitetulle henkilölle 
järjestetään kuitenkin hänen vammaisuu-
tensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia 
ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin 
kuin ne ovat hänen palveluntarpeeseensa 
nähden riittäviä ja sopivia sekä muutoinkin 
hänen etunsa mukaisia.  
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
8 § 

Vammaisille tarkoitetut palvelut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan on järjestettävä vaikeavammai-

selle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut 
niihin liittyvine saattajapalveluineen, tulk-
kipalvelut, päivätoimintaa sekä palvelu-
asuminen, jos henkilö vammansa tai sairau-
tensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua 
suoriutuakseen tavanomaisista elämän toi-
minnoista. Erityistä velvollisuutta palvelu-
asumisen järjestämiseen ei kunnalla ole, jos 
henkilö on jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.  

8 § 

Vammaisille tarkoitetut palvelut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan on järjestettävä vaikeavammai-

selle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut 
niihin liittyvine saattajapalveluineen, tulk-
kipalvelut, päivätoimintaa, henkilökohtaista 
apua sekä palveluasuminen, jos henkilö 
vammansa tai sairautensa johdosta välttä-
mättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen ta-
vanomaisista elämän toiminnoista. Kunnal-
la ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta 
palveluasumisen eikä henkilökohtaisen 
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avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen 
henkilön riittävää huolenpitoa ei voida tur-
vata avohuollon toimenpitein. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-
taa tarkempia säännöksiä kuntoutusohjauk-
sen ja sopeutumisvalmennuksen sisällöstä 
sekä kuljetuspalvelujen ja palveluasumisen 
sisällöstä ja järjestämisestä. 
 

 
 8 c § 

Henkilökohtainen apu 

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan 
tässä laissa vaikeavammaisen henkilön 
välttämätöntä avustamista kotona ja kodin 
ulkopuolella:  

1) päivittäisissä toimissa; 
2) työssä ja opiskelussa; 
3) harrastuksissa; 
4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa; 

tai  
5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitä-

misessä. 
Henkilökohtaisen avun tarkoitus on aut-

taa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan 
omia valintojaan 1 momentissa tarkoitettuja 
toimia suorittaessaan. Henkilökohtaisen 
avun järjestäminen edellyttää, että vaikea-
vammaisella henkilöllä on voimavaroja 
määritellä avun sisältö ja toteutustapa.  

Henkilökohtaista apua järjestettäessä 
vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka 
tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vam-
man tai sairauden johdosta välttämättä ja 
toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuak-
seen 1 momentissa tarkoitetuista toimin-
noista eikä avun tarve johdu pääasiassa 
ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja 
toimintarajoitteista. 

Henkilökohtaista apua on järjestettävä 
päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten 
siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen 
henkilö sitä välttämättä tarvitsee.  

Muita toimintoja varten henkilökohtaista 
apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia 
kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimää-
rä riitä turvaamaan vaikeavammaisen hen-
kilön välttämätöntä avuntarvetta. 
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 8 d § 

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat 

Henkilökohtaisen avun järjestämistavois-
ta päätettäessä ja henkilökohtaista apua 
järjestettäessä kunnan on otettava huomi-
oon vaikeavammaisen henkilön oma mieli-
pide ja toivomukset sekä palvelusuunnitel-
massa määritelty yksilöllinen avun tarve ja 
elämäntilanne kokonaisuudessaan. 

Kunta voi järjestää henkilökohtaista 
apua: 

1) korvaamalla vaikeavammaiselle henki-
lölle henkilökohtaisen avustajan palkkaa-
misesta aiheutuvat kustannukset työnanta-
jan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine 
maksuineen ja korvauksineen sekä muut 
kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttä-
mättömät kulut; 

2) antamalla vaikeavammaiselle henkilöl-
le avustajapalveluiden hankkimista varten 
sosiaalihuoltolain 29 a §:ssä tarkoitetun 
palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen; 
taikka 

3) hankkimalla vaikeavammaiselle henki-
lölle avustajapalveluita julkiselta tai yksi-
tyiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestä-
mällä palvelun itse taikka sopimuksin yh-
dessä muun kunnan tai muiden kuntien 
kanssa.  

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tussa tapauksessa vaikeavammaista henki-
löä on tarvittaessa ohjattava ja autettava 
avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa.  

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tuna henkilökohtaisena avustajana ei voi 
toimia vaikeavammaisen henkilön omainen 
tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen 
painavasta syystä ole pidettävä vaikea-
vammaisen henkilön edun mukaisena. 
 

 
9 § 

Taloudelliset tukitoimet 

Vammaiselle henkilölle korvataan hänen 
vammansa tai sairautensa edellyttämän tar-
peen mukaisesti kokonaan tai osittain kus-
tannukset, jotka hänelle aiheutuvat henkilö-
kohtaisen avustajan palkkaamisesta ja 

9 § 

Taloudelliset tukitoimet 

Vammaiselle henkilölle korvataan hänen 
vammansa tai sairautensa edellyttämän tar-
peen mukaisesti kokonaan tai osittain kus-
tannukset, jotka hänelle aiheutuvat tämän 
lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelli-
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muista tämän lain toteuttamiseksi tarpeelli-
sista tukitoimista. Vastaavasti korvataan 
ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat 
vamman tai sairauden edellyttämän tarpeel-
lisen vaatetuksen ja erityisravinnon hank-
kimisesta. Päivittäisistä toiminnoista suoriu-
tumisessa tarvittavien välineiden, koneiden 
ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kus-
tannukset korvataan siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään.  

 
Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle 

henkilölle asunnon muutostöistä sekä asun-
toon kuuluvien välineiden ja laitteiden 
hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulli-
set kustannukset, jos hän vammansa tai sai-
rautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä 
toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista 
elämän toiminnoista eikä hän ole jatkuvan 
laitoshuollon tarpeessa. 

sista tukitoimista sekä ylimääräiset kustan-
nukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairau-
den edellyttämän vaatetuksen ja erityisra-
vinnon hankkimisesta. Päivittäisistä toimin-
noista suoriutumisessa tarvittavien välinei-
den, koneiden ja laitteiden hankkimisesta 
aiheutuneista kustannuksista korvataan 
puolet. Vakiomalliseen välineeseen, konee-
seen tai laitteeseen tehdyt vamman edellyt-
tämät välttämättömät muutostyöt korvataan 
kuitenkin kokonaan.  

Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle 
henkilölle asunnon muutostöistä sekä asun-
toon kuuluvien välineiden ja laitteiden 
hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulli-
set kustannukset, jos hän vammansa tai sai-
rautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä 
toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista 
elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuiten-
kaan ole erityistä velvollisuutta kustannus-
ten korvaamiseen, jos vaikeavammaisen 
henkilön riittävää huolenpitoa ei voida tur-
vata avohuollon toimenpitein. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-
taa tarkempia säännöksiä hyväksyttävistä 
kustannuksista sekä muista 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetun korvauksen määräytymi-
seen vaikuttavista seikoista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    

kuuta 20  . 
Sen estämättä, mitä 8 c §:n 4 momentissa 

säädetään, ennen 1 päivää tammikuuta 
2011 vaikeavammaiselle henkilölle on jär-
jestettävä henkilökohtaista apua vähintään 
10 tuntia kuukaudessa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
 



 HE 166/2008 vp  
  

 

46 

 
 
 

2. 

Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun 

lain (734/1992) 4 §:n 5 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1268/2006, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 § 

Maksuttomat sosiaalipalvelut 

Sosiaalipalveluista ovat maksuttomia: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) vammaisuuden perusteella järjestettä-
vistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 
(380/1987) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut 
palvelut, 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut 
tulkkipalvelut, päivätoiminta kuljetusta ja 
aterioita lukuun ottamatta sekä palvelu-
asumiseen liittyvät erityispalvelut ja 
11 §:ssä tarkoitetut tutkimukset; palvelu-
asumisen erityiskustannuksista voidaan kui-
tenkin periä maksu silloin, kun henkilö saa 
niihin korvausta muun lain kuin vammai-
suuden perusteella järjestettävistä palveluis-
ta ja tukitoimista annetun lain nojalla; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Maksuttomat sosiaalipalvelut 

Sosiaalipalveluista ovat maksuttomia: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) vammaisuuden perusteella järjestettä-
vistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 
(380/87) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut pal-
velut, 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut tulk-
kipalvelut, päivätoiminta kuljetusta ja ateri-
oita lukuun ottamatta, henkilökohtainen apu 
sekä palveluasumiseen liittyvät erityispal-
velut ja 11 §:ssä tarkoitetut tutkimukset; 
palveluasumisen erityiskustannuksista sekä 
henkilökohtaisesta avusta voidaan kuiten-
kin periä maksu, jos henkilö saa niihin kor-
vausta muun lain kuin vammaisuuden pe-
rusteella järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista annetun lain nojalla; 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    

kuuta 20  .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
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