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Uudistuva vammaispalvelulaki

1. Johdanto
Tämä opas antaa perustietoa vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain
(380/1987), jäljempänä vammaispalvelulaki, muutoksista.
Muutokset tulevat voimaan 1.9.2009. Opas keskittyy lakimuutosten keskeisiin kohtiin ja lain taustalla oleviin periaatteisiin, jotka ohjaavat lain soveltamista ja käytännön
tulkintaa. Eräänä tavoitteena on ohjata lukijaa myös muille
tietolähteille, mikäli haluaa syventää tai laajentaa tietämystään palveluiden suunnittelusta, henkilökohtaisesta
avusta ja muista vammaispalveluista.
Uudistus tuo vammaispalvelulakiin asiakkaan oikeuksia
vahvistavia menettelysäännöksiä vammaisen henkilön
palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman
laatimisesta ja palveluja koskevan asian viivytyksettömästä käsittelystä. Lisäksi laki säädetään ensisijaiseksi
suhteessa kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin. Merkittävin uudistus on kuitenkin sääntely,
joka koskee vaikeavammaisille henkilöille järjestettävää
henkilökohtaista apua, josta tulee kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva palvelu. Sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa
(734/1992) henkilökohtainen apu säädetään maksuttomaksi sosiaalipalveluksi.
Assistentti.info ja sen verkostotahot järjestävät vuonna
2009 valtakunnan laajuisesti koulutustilaisuuksia ja
seminaareja uudistuvasta vammaispalvelulaista. Opasta
tullaan jakamaan tilaisuuksissa opetusmateriaalina mutta
sitä levitetään myös laajemmin järjestökentälle ja viranomaisille. Oppaalle on tilausta, sillä aiheesta on kirjoitettu
vielä varsin vähän.
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2. Uudistuksen
lähtökohdat ja
tavoitteet
Aluksi on syytä painottaa, että kysymys on muutamasta
merkittävästä vammaispalvelulain muutoksesta ja uudesta
säännöksestä, mutta ei kokonaan uudesta vammaispalvelulaista. Tästä seuraa, että vammaispalvelulain henki,
tarkoitus ja taustalla vaikuttavat tulkintaperiaatteet säilyvät
ennallaan. Myös aikaisemmin vuosien varrella syntynyt
oikeuskäytäntö on lähtökohtaisesti käyttökelpoista uudistuksen jälkeen.



Kaikesta huolimatta uudistuva vammaispalvelulaki tulee
edellyttämään ajatustavan muutosta lain soveltajalta mutta
myös palveluita hakevalta asiakkaalta. Toteutettavien
uudistusten kautta korostuu etenkin palvelujen suunnittelun
merkitys ja sen suhde päätöksentekoon. Henkilökohtainen
apu on uusi palvelu vammaispalvelukokonaisuudessa,
mikä tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden kehittää vaikeavammaisten henkilöiden palveluita, mutta saattaa aiheuttaa edelleen kiperiäkin lain tulkintatilanteita.
Vammaispalvelulain uudistuksen tavoitteena on vaikeavammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistäminen
ensinnäkin suhteessa vammattomiin henkilöihin, jotta
heidän oikeutensa elää yhteisössä sekä tehdä samanlaisia
valintoja kuin muut ihmiset toteutuisi nykyistä paremmin.
Tavoitteena on lisätä myös vaikeavammaisten keskinäistä yhdenvertaisuutta vamman laadusta ja asuinpaikasta riippumatta. Hyvin merkittävänä seikkana voidaan
pitää vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden
vahvistamista kehittämällä palvelujen toteuttamista
koskevia menettelytapasäännöksiä siten, että henkilön
oma mielipide ja toivomukset sekä yksilöllinen avuntarve
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ja elämäntilanne otetaan entistä vahvemmin huomioon
palveluja ja tukitoimia suunniteltaessa ja niistä päätettäessä. Uudistukset kumpuavat hallituksen ohjelmasta ja
Suomen vammaispolitiikan kolmesta pääperiaatteesta:
oikeudesta yhdenvertaisuuteen, oikeudesta osallisuuteen
ja oikeudesta riittäviin palveluihin ja tukitoimiin.
Uudistus on erittäin ajankohtainen nyt, kun Suomi valmistautuu ratifioimaan YK:n yleissopimuksen vammaisten
henkilöiden oikeuksista. Sopimuksen tarkoituksena on
edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet
ja perusvapaudet, sekä edistää vammaisten henkilöiden
synnynnäisen arvon kunnioittamista.
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3. Asiakkaan oikeudet
vahvistuvat
3.1. Itsemääräämisoikeus
Vammaispalvelulaki 3 § 2 momentti:
Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä
on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve.



Vammaispalvelujen järjestämisvastuu kuuluu uudistuksen jälkeen edelleen kunnille. Lainsäätäjä haluaa
kuitenkin korostaa enemmän asiakkaan yksilöllisen avun
tarpeen huomioimista. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että vammaispalveluja järjestettäessä on tärkeää
kunnioittaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta
sekä kiinnittää erityistä huomiota hänen vammastaan tai
sairaudestaan aiheutuvaan avuntarpeeseensa ja hänen
yksilölliseen elämäntilanteeseensa. Vammaispalvelulain
muuttamiseksi annetussa hallituksen esityksessä HE
166/2008 (jäljempänä hallituksen esitys) viitataan sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista annetun lain 812/2000
(sosiaalihuollon asiakaslaki) 8 §:n säännöksiin itsemääräämisoikeudesta. Itsemääräämisoikeudesta erityistilanteissa säännellään sosiaalihuollon asiakaslain 9 §:ssä ja
alaikäisen asemasta 10 §:ssä.
Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan yksilön oikeutta
määrätä omasta elämästään ja omaa elämää koskevien päätösten toteuttamisesta. Itsemääräämisoikeus
edellyttää henkilöltä edellytyksiä ja kykyä hallita itseään
sekä toisaalta kykyä harkittuihin, itsenäisiin päätöksiin
ja tekoihin. Itsemääräämisoikeus edellyttää myös kykyä
toimia ilman, että ulkoiset tekijät estävät yksilön tahdonmuodostusta. Jotta asiakas voi muodostaa oman mieli-
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piteensä, on hänen ymmärrettävä asian kannalta tärkeät
erilaiset vaihtoehtoiset ratkaisut siten, että hän osaa arvioida niiden mahdolliset seuraukset ja pystyy myös päättelemään niiden perusteella asiassa tehtävän ratkaisun
merkityksen.
Vammaiselle henkilölle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa siihen, millaisia palveluita ja tukitoimia
hänelle järjestetään ja millä tavoin ne toteutetaan siten, että
ne parhaiten edistävät hänen itsemääräämisoikeutensa
toteutumista ja lisäävät hänen mahdollisuuksiaan toimia
ja osallistua yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.
Erityisesti kun on kyse sellaisista palveluista tai tukitoimista, joilla on vaikutusta vammaisen henkilön henkilökohtaisen vapauden, koskemattomuuden, turvallisuuden,
yksityisyyden suojan ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseen, on ensisijaisesti otettava huomioon vammaisen
henkilön oma käsitys hänen avun- tai palvelutarpeestaan
ja palveluiden järjestämistavasta. Itsemääräämisoikeuden
ja yksilöllisyyden huomioon ottaminen korostuu erityisesti
henkilökohtaiseen apuun ja asumiseen liittyvien palveluiden järjestämisessä.
Vammainen henkilö on paras asiantuntija, kun määritetään hänen yksilöllistä avun tarvettaan, toiveitaan ja
elämäntilannettaan. Esimerkiksi avun tarpeen määrää ei
voida koskaan arvioida pelkästään vamman tai sairauden
laadun tai diagnoosin perusteella. Kaksi samalla tavalla
vammaista henkilöä voi tarvita hyvinkin erityyppistä apua
erilaisissa elämäntoiminnoissa ja tarvittava avun määrä
voi vaihdella suuresti. Tämän vuoksi yksilöllisyyden korostaminen palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa on
todella tärkeää.

Assistentti.info



Uudistuva vammaispalvelulaki

3.2. Palvelutarpeen selvittäminen
Vammaispalvelulaki 3 a § 1 momentti:
Tämän lain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeen
selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen
laillinen edustajansa tai omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan
kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi.
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Sosiaalitakuu toteutetaan vammaispalveluissa muun
muassa erilaisilla määräajoilla. Käytännössä muutoksilla on
tuskin dramaattista vaikutusta vammaispalveluiden myöntämiskäytäntöihin mutta joihinkin tapauksiin määräajat
tuovat tiettyä ennustettavuutta. Tälläkin hetkellä sosiaalihuoltolain (710/1982) 40 a §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä.
Kyseinen säännös koskee kaikenlaisten sosiaalipalvelujen
tarvetta ja kaikkia niiden tarpeessa olevia henkilöitä, joten
sitä sovelletaan myös kaikkiin vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin ja niiden tarpeessa oleviin henkilöihin.
Mikäli kysymyksessä ei ole kiireellinen tapaus, palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö tai
hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu henkilö
tai viranomainen on ottanut yhteyttä kuntaan palvelujen
saamiseksi. Ensimmäinen yhteydenotto kuntaan voidaan
katsoa hakemukseksi, jos vammainen henkilö ilmaisee
tarvitsevansa tai hakevansa tiettyä yksilöityä palvelua tai
tukitoimea, esimerkiksi henkilökohtaista apua, kuljetuspalveluja tai autoavustusta. Samalla on usein tarkoituksenmukaista aloittaa palvelusuunnitelman laatimisprosessi.
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Hakemuksen teko ja palvelusuunnitelman laatiminen
voivat siirtyä myöhempään ajankohtaan, jos palvelutarvetta on tarkoituksenmukaista selvittää ensin laajemmin.
Säännöksessä tarkoitettu yhteydenotto voi olla joko suullinen, esimerkiksi henkilökohtainen käynti tai puhelinsoitto
taikka kirjallinen tiedustelu tai hakemus. Voimassa olevan
sosiaalihuoltolain 40 a §:n 2 momentissa on vastaava
”sosiaalitakuusäännös”, joka koskee 75 vuotta täyttäneitä
vanhuksia sekä niitä vammaisia henkilöitä, jotka ovat
oikeutettuja vammaisetuuksista annetun lain (570/2007)
mukaiseen ylimpään eläkettä saavan hoitotukeen.
Tarkoitus on, että vammaisen henkilön palvelutarve
selvitetään hänen tilanteensa ja olosuhteidensa edellyttämässä laajuudessa. Hallituksen esityksen mukaan
pääsääntönä on kotikäynti tai vähintään asiakkaan henkilökohtainen tapaaminen, jolloin sosiaali- ja terveysalan
ammattihenkilölle muodostuu käsitys asiakkaan tilanteesta ja toimintakyvystä. Palvelutarpeen selvittämisen
laajuus on riippuvainen asiakkaan yksilöllisistä olosuhteista. Palvelutarpeen selvittämiseen liittyy usein asiantuntijaselvitysten hankkimista sekä esimerkiksi avun
tarpeen kartoittamista käytettävissä olevilla arviointimenetelmillä. Olennaista on, että selvittämisessä lähdetään
liikkeelle vammaisen henkilön toimintakyvyn ja elämäntilanteen arvioinnista sekä kartoittamisesta. Vasta kun
vammaisen henkilön kokonaistilanne on selvillä, voidaan
alkaa miettiä millä palveluilla ja tukitoimilla henkilön palvelutarve voidaan tyydyttää.
Palvelutarpeen selvittämiseen ei tule ryhtyä tai jo aloitettu
selvittäminen on keskeytettävä, jos vammainen henkilö
sitä vastustaa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa ulkopuolinen henkilö on tehnyt ilmoituksen vammaisen henkilön
palvelutarpeesta, selvittämistä ei tule aloittaa vastoin
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vammaisen henkilön tahtoa. Tämä pohjautuu vammaisen
henkilön itsemääräämisoikeuden ja mielipiteen kunnioittamiseen vammaispalveluja toteutettaessa. Viranomaisen
on kuitenkin ennen toimenpiteistä luopumista annettava
asiakkaalle riittävässä määrin sosiaalihuollon asiakaslain
5 §:ssä mainittu selvitys hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä niistä erilaisista vaihtoehdoista ja niiden
vaikutuksista, joilla on merkitystä hänen asiassaan.

3.3. Palvelusuunnitelma
Vammaispalvelulaki 3 a § 2 momentti:

12

Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien
selvittämiseksi on ilman aiheetonta viivytystä laadittava
palvelusuunnitelma siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000)
7 §:ssä säädetään. Palvelusuunnitelma on tarkistettava,
jos vammaisen henkilön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen
mukaan.
Palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja
tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Palvelusuunnitelma tulee
laatia asiakaslähtöisesti asiantuntijalähtöisen lähestymisen sijasta. Keskeinen tavoite on saada asiakas, sosiaalihuollon työntekijä ja mahdolliset palveluja tuottavat tahot
sitoutumaan palvelusuunnitelmassa kirjattuihin tavoitteisiin. Olennaista on, että palvelusuunnitelma nähdään
kokonaisvaltaisena prosessina, eikä vain lomakkeena,
joka on lain mukaan pakko laatia vammaispalvelujen
piirissä olevalle henkilölle. Palvelusuunnitelma palveluiden kartoittamisen välineenä on kiinteä osa sosiaali-

Assistentti.info

Uudistuva vammaispalvelulaki

huollon asiakkuutta, jonka prosessinomaisuutta korostaa
myös laissa määrätty velvollisuus tarkistaa palvelusuunnitelma tarpeen mukaan.
Palvelusuunnitelman laatimisvelvollisuutta ja suunnittelun
merkitystä halutaan korostaa ottamalla palvelusuunnitelmasäännös vammaispalvelulakiin. Varsinkin henkilökohtainen apu –palvelun kohdalla palvelusuunnitelman
laatiminen on kiinteästi liitetty palvelun myöntämisprosessiin. Uudistuvan vammaispalvelulain 8 d §:n mukaan
henkilökohtaisen avun järjestämistavoista päätettäessä ja
henkilökohtaista apua järjestettäessä kunnan on otettava
huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja
toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan.
Lainsäädännön tasolla asiantila ei tule olennaisesti muuttumaan, koska palvelusuunnitelmasta on ollut jo vuosia
velvoittava säännös sosiaalihuollon asiakaslaissa sekä
täsmentäviä säännöksiä vammaispalveluasetuksessa.
Käytännössä uusi palvelujen suunnittelua korostava sääntely antaa kuitenkin suuntaa uudenlaisen ajattelutavan
muodostumiselle vammaispalvelujen suunnittelussa ja
päätöksenteossa.
Sosiaalihuollon asiakaslain 7 §:n mukaan sosiaalihuoltoa
toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutustai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole
tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma on
laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa sekä 9 §:ssä (itsemääräämisoikeus erityistilanteissa) ja 10 §:ssä (alaikäisen asiakkaan
asema) tarkoitetuissa tapauksissa asiakkaan ja hänen
laillisen edustajansa taikka asiakkaan ja hänen omai-
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sensa tai muun läheisensä kanssa. Luonnollisesti myös
muut asiakaslain säännökset asiakkaan oikeuksista tulee
ottaa huomioon palvelusuunnitelmaa laadittaessa.

14

Laadittaessa palvelusuunnitelmaa tavoitteena tulee siis olla
kunnan ja asiakkaan yhteinen näkemys asiakkaan toimintakyvystä, tarvittavista palveluista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Yhteisymmärryksen löytäminen ei ole kuitenkaan
aina käytännössä helppoa. Näkemyseroja voi syntyä
esimerkiksi siitä, mikä on kussakin tapauksessa sopivin
palvelumuoto tai kuinka runsaasti asiakas tarvitsee henkilökohtaista apua. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä,
asiakkaalla on joka tapauksessa oikeus esittää oma
mielipiteensä ja toivomukset, joiden tulee selvästi näkyä
palvelusuunnitelmassa. Erimielisyystilanteissa kunnan
viranomaisen on pyydettäessä liitettävä asiakkaan esittämä kirjallinen selvitys palvelusuunnitelmaan. Palvelusuu
nnitelmalomakkeessa tulisi myös olla erillinen kohta, jossa
asiakas voi esittää omat toiveensa ja suunnitelmansa.
Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä olemassa yleisesti käytettyä
valtakunnallista palvelusuunnitelmalomaketta.
Hallituksen esityksen mukaan tarkoitus on, että palvelusuunnitelmasta käyvät riittävän yksityiskohtaisesti ilmi
ne asiakkaan yksilölliseen toimintakykyyn, elämäntilanteeseen ja palvelutarpeeseen liittyvät seikat, joilla on
merkitystä palvelujen sisällöstä, järjestämistavasta ja
määrästä päätettäessä. Lähtökohtana on pidettävä sitä,
ettei palvelusuunnitelmaan kirjattuja seikkoja ilman perusteltua syytä sivuuteta päätöksenteossa. Tavoitteena on,
että palvelusuunnitelmasta on hyötyä kaikille osapuolille.
Palvelusuunnitelmat ohjaavat viranomaisten päätöksentekoa ja antavat tietoa kunnassa esiintyvästä palveluiden
tarpeesta ja helpottavat näin ollen palveluiden suunnittelua ja budjetointia.
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Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja sosiaalihuollon toteuttajan välinen toimintasuunnitelma. Palvelusuunnitelma
ei ole siis viranomaisen tekemä hallintopäätös eikä allekirjoitettunakaan juridisesti sitova. Palvelusuunnitelma
vaikuttaa kuitenkin epäsuorasti sosiaalitoimen viranhaltijan päätöksentekoon, koska palveluiden todellinen tarve
on selvitetty palvelusuunnitelmassa. Palveluja haetaan
aina erillisellä hakemuksella, jonka pohjana ja perusteluna
palvelusuunnitelma toimii. Myös mahdollisessa muutoksenhakuvaiheessa palvelusuunnitelmalla on merkitystä
selvitettäessä taustoja.
Koska palvelusuunnitelman merkitys suhteessa palveluja ja tukitoimia koskevan hallintopäätökseen saattaa
olla asiakkaalle epäselvä, sosiaalitoimen viranhaltijan tulee sosiaalihuollon asiakaslain 5 §:n mukaisesti
selvittää asiakkaalle hänen oikeutensa ja ohjata hänet
palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä tekemään
tarvittavat hakemukset palvelujen ja tukitoimien saamiseksi. Palvelusuunnitelmasta poikkeavalle viranomaisen
päätökselle vaaditaan perusteita. Samaten asiakkaan,
joka hakee jotakin palvelusuunnitelmasta poikkeavaa
palvelua tai tukitointa, on perusteltava hakemuksensa
hyvin. Olosuhteiden muutos (esim. toimintakyvyn huonontuminen) on yleensä sellainen perustelu, joka selittää
poikkeamisen palvelusuunnitelmasta.
Palvelusuunnitelmaa tulee ajan kuluessa tarkistaa joustavasti asiakkaan tarpeiden tai olosuhteiden muutoin
muuttuessa. Hallituksen esityksen mukaan suunnitelmaan voidaan sisällyttää maininta siitä, kuinka usein
suunnitelmaa tarkistetaan. Vammaisen henkilön yksilöllinen elämätilanne vaikuttaa tarkistamisen aikaväliin.
Joka tapauksessa suunnitelmaa olisi perusteltua arvioida
ja tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa vähintään kahden
- kolmen vuoden välein.
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3.4. Asian viivytyksetön käsittely
Vammaispalvelulaki 3 a § 3 momentti:
Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia 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 hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.

16

Viivytyksettömän käsittelyn vaatimus pohjautuu Suomen
perustuslain 21 §:ään, jonka mukaan jokaisella on
oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja
ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa
tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Hallintolain
(434/2003) 23 §:n mukaan asia on käsiteltävä ilman
aiheetonta viivytystä. Lisäksi viranomaisen on esitettävä
asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä
koskeviin tiedusteluihin.
Uudistuvassa vammaispalvelulaissa halutaan myös
korostaa, että päätökset olisi kaikissa tapauksissa tehtävä
ilman aiheetonta viivytystä. Päätösten tekemiselle on
säännelty myös enimmäisaika, joka on kolme kuukautta
siitä, kun asiakas tai hänen edustajansa on esittänyt
palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen sosiaalipalveluista vastaavalle viranomaiselle. Hakemus voi olla
suullinen tai kirjallinen ja se voidaan tehdä eri ajankohtina
palvelutarvetta selvitettäessä. Usein hakemuksen tekeminen (3 kuukauden määräajan alkaminen) ajoittuu jo
ensimmäiseen viranomaiselle tehtyyn yhteydenottoon.
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Kolmen kuukauden määräajasta voidaan poiketa, jos
asian selvittäminen vaatii erityisestä syystä pitemmän
käsittelyajan. Hallituksen esityksen mukaan esimerkiksi
vamman tai sairauden harvinaislaatuisuus voi aiheuttaa
sen, että asiakkaan palvelutarpeen selvittäminen ja tarvittavien palveluiden ja tukitoimien järjestäminen kestää yli
kolme kuukautta. Tässäkin tapauksessa asia tulee käsitellä ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisen tulee informoida asiakasta perustelluistakin viivytyksistä. Tärkeää
on huolehtia siitä, että tarpeeton sairaala- tai laitoshoito
voitaisiin välttää. Mitä suurempi merkitys ratkaisun lopputuloksella on asianosaisen jokapäiväisen elämän kannalta,
sitä ripeämpään käsittelyyn asiassa tulisi pyrkiä.
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4. Vammaispalvelulain
suhde muuhun
lainsäädäntöön
Vammaispalvelulaki 4 §:

18

Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos
vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. Kehitysvammaisten
erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 §:ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään kuitenkin hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti
tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat hänen palveluntarpeeseensa nähden riittäviä ja sopivia sekä muutoinkin
hänen etunsa mukaisia.
Hallituksen esityksessä todetaan, että säännöksellä on
tarkoitus selkeyttää kehitysvammaisten erityishuollosta
annetun lain ja vammaispalvelulain yhteensovitusta.
Lähtökohtana on, että sosiaalihuollon yleislainsäädännöllä
pyritään edelleen ensisijaisesti turvaamaan palvelujen
saanti. Mikäli nämä palvelut eivät ole vammaiselle henkilölle riittäviä ja sopivia, tulee sovellettavaksi vammaispalvelulaki, myös kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla.
Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan edelleen järjestää
palveluita kehitysvammalain nojalla, jos vammaispalvelulain nojalla järjestettävät palvelut eivät ole asiakkaan
kannalta riittäviä tai sopivia. Lakiuudistuksen yhteydessä
erityislakien keskinäinen suhde siis muuttuu päinvastaiseksi, kun vammaispalvelulaista tulee ensisijainen kehitysvammalakiin nähden. Kysymyksessä on kuitenkin
enemmän periaatteellinen muutos, sillä kehitysvammaisille henkilöille voidaan ennen lakiuudistustakin myöntää
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vammaispalvelulain mukaisia palveluja. Tulevaisuudessa
selkeä tavoite on yksi vammaisten henkilöiden palveluita
ja tukitoimia koskeva laki.
Normihierarkia 1.9.2009 alkaen.
sosiaalihuoltolaki
(yleislainsäädäntö)

			

vammaispalvelulaki
(erityislainsäädäntö)
kehitysvammalaki
(erityislainsäädäntö)

Hallituksen esityksen mukaan säännöksellä ei ole
tarkoitus siirtää kehitysvammaisten erityishuollon järjestämiseen sisältyviä tehtäviä vammaispalvelulain nojalla
kunnan järjestettäväksi, eikä sillä ole tarkoitus muutoinkaan puuttua erityishuollon tarpeessa oleville henkilöille
järjestettävien erityishuoltopalvelujen järjestämiseen. Jos
kehitysvammainen henkilö tarvitsee esimerkiksi perhehoitoa, se järjestetään kehitysvammalain nojalla, koska
mainittu palvelumuoto ei kuulu vammaispalvelulain
palveluvalikoimaan. Niin ikään erittäin vaativaa ja monialaista erityisosaamista sekä ympärivuorokautista hoitoa
ja valvontaa edellyttäviä palveluita voidaan kehitysvammaiselle henkilölle edelleen järjestää kehitysvammalain
nojalla. Tällaisessa tapauksessa vammaispalvelulain
tarjoamat palvelut ja tukitoimet eivät ole henkilön palveluntarpeen kannalta riittäviä ja sopivia. Tällä ei tarkoiteta,
että nämä palvelut tulisi järjestää välttämättä laitoshoitona. Tavoitteena on, että etenkin kehitysvammaisten
avopalveluita voitaisiin edelleen kehittää.
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Kehitysvammalain mukainen palvelu voi olla ensisijainen
myös silloin, kun se on esimerkiksi asiakasmaksusäännökset huomioon ottaen asiakkaalle merkittävästi edullisempaa kuin vastaava vammaispalvelulain mukainen
palvelu. Esimerkiksi erityishuoltoon kuuluvat kuljetukset on
tällä perusteella järjestettävä kehitysvammalain mukaan,
koska silloin ne ovat maksuttomia, kun taas vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista voidaan periä maksu.
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Siltä osin kuin kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään palveluja vammaispalvelulain nojalla kehitysvammalain sijasta, palvelut jäävät pois kehitysvammalain
mukaisesta erityishuolto-ohjelmasta. Erityishuoltoohjelma on luonteeltaan sitova hallintopäätös, josta
voidaan valittaa lääninhallitukseen. Toisaalta vammaispalvelulain mukaisesti tulee laatia palvelusuunnitelma,
jonka yhteydessä kartoitetaan myös kehitysvammaisen
henkilön avun ja palvelujen tarve. Näissä tilanteissa
voidaan pitää perusteltuna erityishuolto-ohjelman ja
mahdollisten muiden suunnitelmien ottamista palvelusuunnitelman liitteeksi. Näin saadaan parhaiten käsitys
kaikista palveluista ja tukitoimista, joita kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään eri lakien nojalla. Kaikista
palveluista ja tukitoimista päätettäessä on aina otettava
lähtökohdaksi asiakkaan etu.

Assistentti.info

Uudistuva vammaispalvelulaki

5. Henkilökohtainen apu
5.1. Henkilökohtainen

apu
subjektiiviseksi oikeudeksi
Vammaispalvelulaki 8 § 2 momentti:
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 elämän toiminnoista. Kunnalla
ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen
eikä henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata
avohuollon toimenpitein.
Henkilökohtainen apu on uusiutuvassa vammaispalvelulain 8 §:ssä lisätty muiden subjektiivisten oikeuksien yhtey
teen. Jos henkilö katsotaan laissa tarkoitetulla tavalla
vaikeavammaiseksi, hänelle on myönnettävä henkilökohtaista apua määrärahoista riippumatta. Uudistuksella
on suuri periaatteellinen ja käytännöllinen merkitys niille
henkilöille, joiden selviytyminen ja osallistuminen kodin
ulkopuolella on tähän asti ollut määrärahasidonnaisten
tukitoimien varassa, esimerkiksi palvelutaloissa asuville
vaikeavammaisille. Vammaispalvelulain ensisijaisuus
suhteessa kehitysvammalakiin tuonee myös uusia asiakkaita vammaispalvelulain piiriin.
Vammaispalvelulaissa on tähän asti ollut rajaus, jonka
mukaan kunnalla ei ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen, jos henkilö on jatkuvan laitoshoidon
tarpeessa. Laitoshoito-termistä luovutaan nyt laissa, mutta
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8 §:n 2 momentin viimeinen lause on asiallisesti samansisältöinen. Sen mukaan kunnalla ei ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen eikä henkilökohtaisen avun
järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää
huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.
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Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että laitoshoidon tarve on kyseessä, jos hyvin vaikea- ja monivammaisen henkilön vamman tai sairauden takia tarvitsemaa
riittävää huolenpitoa ei ole mahdollista turvata avohuollon
toimenpitein vaan tarvitaan pääasiassa sairaanhoidon
osaamista tai muuta sellaista erityisosaamista, jota ei
voida toteuttaa laitoshoidon ulkopuolella. Edellytyksenä
on vielä, että laitoshoidon tarve on jatkuva tai ainakin
pitkäaikainen. Avohuollon ja laitoshuollon rajaa vedettäessä on, kuten tähänkin asti, otettava huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöiden lausunnot ja muut
selvitykset sekä erilaiset palvelujen järjestämismahdollisuudet. Myös asiakkaan oma näkemys on aina otettava
huomioon. Jos asiakas ei vamman tai muun senkaltaisen
syyn takia kykene itse muodostamaan mielipidettä tai
ilmaisemaan sitä, hänen tahtoaan on selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa tai omaisen tai muun
läheisen henkilön kanssa.
Uudistuksen yhtenä tavoitteena on entistä selkeämmin
erottaa toisistaan avustaminen ja hoitaminen. Henkilö
kohtaisen avun piiriin kuuluvan henkilön ei tule olla hoitotoimien passiivinen kohde. Sen sijaan henkilökohtainen apu
tuo hänelle mahdollisuuden toteuttaa elämässään omia
valintojaan edellytystensä mukaisesti. On kuitenkin muistettava, että myös erityistä hoitoa ja hoivaa tarvitsevien
ihmisten omat näkemykset, mielipiteet ja etu on otettava
huomioon sosiaali- ja terveydenhuoltoa järjestettäessä.
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5.2. Henkilökohtaisesta

avustajasta
henkilökohtaiseen apuun 		
– Mikä muuttuu?
Vammaispalvelulaki 8 c § 1 momentti:
Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan tässä laissa vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja
kodin ulkopuolella:
1)
2)
3)
4)
5)

päivittäisissä toimissa;
työssä ja opiskelussa;
harrastuksissa;
yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai
sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.
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Uudistuvassa vammaispalvelulaissa määrärahasidonnaisesta tukitoimesta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseksi siis luovutaan, ja sen tilalle tulee subjektiivinen
oikeus henkilökohtaiseen apuun. Samalla muutoksenhakuoikeus laajenee niin, että henkilökohtaista apua
koskevasta päätöksestä voi valittaa ilman valituslupaa
korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.
Henkilökohtaista apua voidaan järjestää kolmella eri
tavalla. Nämä tavat ovat henkilökohtainen avustaja,
palveluseteli ja kunnan itse järjestämä tai ostama palvelu.
Henkilökohtaista apua voidaan myös järjestää yhdistelemällä eri tapoja.
Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat
kustannukset on tähän asti voitu korvata vammaiselle
henkilölle, joka tarvitsee runsaasti toisen henkilön apua
kotona jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa tai
kodin ulkopuolella asioiden hoitamisessa, opiskelussa,
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harrastuksissa, työssä ja yleensä yhteiskunnallisessa
osallistumisessa (vammaispalveluasetus 16 §). Kriteerinä
on siis ollut vammaisuus ja runsaan avun tarve, mutta
vaikeavammaisuutta ei ole edellytetty. Henkilökohtainen
avustaja –järjestelmä on lähes poikkeuksetta tarkoittanut
sitä, että vammainen henkilö on itse toiminut työnantajana avustajalleen ja kunta on ollut maksajan roolissa.
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Tästä lähtien henkilökohtaisen avun saaminen kaikissa
muodoissaan edellyttää vaikeavammaisuutta ja ylipäätään järjestelmän tarkoituksena on selkeästi välttämättömän avun turvaaminen sitä kaikista eniten tarvitseville.
Käytännössä ero entiseen ei kuitenkaan tässä suhteessa
välttämättä tule olemaan kovin suuri, sillä tähänkin asti
määrärahat henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseksi on yleensä kohdennettu niitä eniten tarvitseville.
Merkitsevämpää lienee se, että avun tarpeen välttämättömyyden arviointi luultavasti korostuu päätöksenteossa
nyt, kun henkilökohtaisesta avusta tulee subjektiivinen
oikeus. Tätä yksilöharkintaa helpottanee palvelusuunnitelman entistä suurempi merkitys vammaispalvelulain
mukaisista palveluista ja tukitoimista päätettäessä.
On kuitenkin pidettävä mielessä, että vammaispalvelulaki
ei muiden palvelujen ja tukitoimien osalta muutu miksikään. Niinpä myöskään palvelujen ja tukitoimien myöntämisen kriteerit eivät muutu muilta osin.
Perustuslaki on hyvä ohjenuora lakia tulkittaessa.
Vammaispalvelulain soveltamisen kannalta erityisen
merkitseviä säännöksiä ovat perustuslain 6 §:n syrjinnän
kielto sekä perustuslain 19 §:n 1 momentin säännös,
jonka mukaan kaikilla on oikeus ihmisarvoisen elämän
edellyttämään välttämättömään huolenpitoon. Näiden
säännösten pohjalta on selvää, että vaikka vammaiseen
henkilöön ei voitaisi soveltaa vammaispalvelulain henkilö-
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kohtaista apua koskevia säännöksiä, hänelle on silti järjestettävä riittävät ja sopivat palvelut muun lainsäädännön
nojalla. Samaten lakiin sisältyviä rajoituksia on tulkittava
suppeasti ja asiakasmyönteisesti. Tilanteissa, joissa on
useita tulkintavaihtoehtoja, on valittava asiakkaalle edullisin tulkintatapa. On myös muistettava perustuslain 22 §,
joka säätää julkiselle vallalle yleisen velvollisuuden turvata
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

5.3. Itsenäinen elämä: tavoite ja rajaus
Vammaispalvelulaki 8 c § 2 momentti:
Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan 1 momentissa tarkoitettuja toimia suorittaessaan. Henkilökohtaisen
avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella
henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja
toteutustapa.
Kun henkilökohtaisesta avusta vihdoin tulee subjektiivinen
oikeus, lakiin on jouduttu ottamaan joitakin rajauksia. Tämä
johtuu ilmeisesti ainakin osittain siitä, että valmisteluvaiheessa pelättiin hallitsematonta kustannusten kasvua.
Yksi näistä rajauksista on 8 c §:n 2 momentin säännös,
jonka mukaan henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja
määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Vaatimus heijastelee itsenäisen elämän ideologiaa, jolle koko henkilökohtaisen avun käsite on alun perin rakennettu. Ajatuksena
on, että (vaikea)vammaisilla ihmisillä on oikeus osallistua
yhteiskuntaan sen täysivaltaisina jäseninä ja tätä oikeutta
mahdollistamaan on luotu esimerkiksi henkilökohtainen
avustaja -järjestelmä. Sen ytimenä on vammaisten mieltäminen elämänsä subjekteiksi eikä hoitamisen tai avus-
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tamisen kohteiksi. Hallituksen esityksessä todetaankin,
että 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, tulee siihen
vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla.
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Itsenäisen elämän käsite ja sen tavoittelu ovat hyvin
arvokkaita asioita. Käytännössä näin aktiivisen roolin
edellyttäminen vaikeavammaisilta tarkoittanee kuitenkin,
että jotkut vammaiset jäävät henkilökohtaisen avun ulkopuolelle. Jotta tällaisten henkilöiden yhdenvertaisuus
muiden ihmisten kanssa ei vaarantuisi, kuntien suureksi
haasteeksi jää löytää muun sosiaalilainsäädännön
pohjalta sopivat palvelut ja tukitoimet myös heille. Yksi
ratkaisu ainakin asumiseen liittyvien palvelujen osalta on
se, että palveluasumisen toteuttamistapoja kehitetään
edelleen. Samaten kehitysvammalain mukaisia palveluja
voidaan ja on syytä kehittää yhä tarkoituksenmukaisempaan suuntaan niin, että laitosten ulkopuolella selviytyminen onnistuu yhä useammilta. On myös muistettava,
että mitään tiettyä ryhmää ei ole tarkoitus sulkea henkilökohtaisen avun ulkopuolelle, vaan päätökset tehdään
aina yksilöharkinnan perusteella.
Vaikka henkilökohtainen apu ei olisi tarkoituksenmukainen palvelumuoto, palvelut on kuitenkin järjestettävä
jollakin tarkoituksenmukaisella ja hyväksyttävällä tavalla.
Omaishoito on yksi mahdollisuus, mutta jos omaishoitajaksi
suostuvaa henkilöä ei ole, on järjestettävä muita palveluja
tai tukitoimia. Laitoshoitoa ei tule käyttää sellaisissa tilanteissa, missä se ei ole ehdottomasti tarpeen. Jos siis tarvittavia avohuollon palveluja ei kunnassa ole tarjolla, niitä on
kehitettävä.
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Edellytystä, jonka mukaan henkilökohtaisen avun saajan
on kyettävä itse määrittelemään avun sisältö ja toteuttamistapa, on kuitenkin tulkittava varovasti. Hallituksen
esityksessä todetaan myöhemmin avun järjestämisen
yhteydessä, että on tilanteita, joissa avustajan on kyettävä tulkitsemaan henkilön tunnetiloja ja tarpeita, vaikka
tämä ei toimintakyvyn ongelmien takia niitä pysty selkeästi
ilmaisemaan. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos henkilö
sairastaa pitkälle edennyttä lihassairautta tai vaikean traumaattisen aivovamman jälkitilaa. Henkilökohtaisen avun
saaminen ei siis edellytä esimerkiksi täydellisiä kognitiivisia tai kommunikaatiokykyjä.
Kun kartoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan avuntarvetta
ja hänelle sopivia palveluja ja tukitoimia, on aina kuultava
asiakasta ja selvitettävä hänen näkemyksensä ja tahtonsa.
On pyrittävä sellaiseen päätökseen, joka parhaiten
toteuttaa vammaisen henkilön edun. Jos asiakas ei
vamman tai sairauden takia pysty itse ilmaisemaan mielipidettään, sitä on selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen
edustajansa tai muun läheisen henkilön kanssa. Samaten
alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa
edellyttämällä tavalla.
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5.4. Vaikeavammaisuus

ja avun
välttämättömyys
Vammaispalvelulaki 8 c § 3 momentti:
Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai
etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä
ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen 1
momentissa tarkoitetuista toiminnoista eikä avun tarve
johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja
toimintarajoitteista.
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Vaikeavammaisuus suhteessa henkilökohtaiseen apuun
edellyttää välttämätöntä ja toistuvaa avun tarvetta. Kuten
vammaispalvelulaissa muutenkin, vaikeavammaisuus
määritellään ensisijaisesti yksilöllisen toimintakyvyn perusteella. Hallituksen esityksessä on erikseen todettu, että
mitään tiettyä vammaa tai sairautta ei edellytetä. Merkitseviä
ovat yksilöllisesti arvioitava toimintakyky ja sen rajoitteet.
Pääasiassa ikääntymiseen liittyvät sairaudet ja toimintarajoitteet on kuitenkin rajattu pykälän soveltamisalan ulkopuolelle. Lain valmisteluaineistosta ei käy ilmi, mitä nämä
sairaudet tai toimintarajoitteet voisivat olla, joten tämä
raja jää tulkinnalla vedettäväksi. Onkin tärkeää, että aina
harkitaan huolellisesti kunkin hakijan yksilöllinen tilanne,
ennen kuin tehdään päätöstä siitä, katsotaanko toimintarajoitteen johtuvan ikääntymisestä. Tarkoitus on, että myös
iäkkäinä vammautuneet ja muut iäkkäät vammautuneet
kuuluvat lain piiriin, kunhan toimintarajoite ei siis johdu
ainoastaan ikääntymisestä. Esimerkiksi muistisairauksia
ei voida pitää pääasiassa ikään liittyvinä sairauksina ja
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toimintarajoitteina, sillä niitä esiintyy muissakin ikäluokissa. Ylipäätään mitään diagnoosia ei sinänsä ole suljettu
henkilökohtaisen avun ulkopuolelle.
Ikään liittyviin rajauksiin on syytä suhtautua maltillisesti.
Muualla vammaispalvelulaissa ei ikää koskevia varauksia
ole, eikä niitä voida sinne ilman lainsäädännön muutosta
asettaa. Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän,
alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Viranomaisilla on velvollisuus
tulkita lakia perusoikeusmyönteisesti. Niinpä lain soveltajan on oltava tarkkana, ettei vammaisia henkilöitä
aseteta lainvastaisesti iän perusteella eri asemaan. Ainoa
lainmukainen poissulkuperuste on tavanomainen ikääntymiseen liittyvä toimintakyvyn heikkeneminen. Jos henkilön
avuntarve johtuu tällaisesta ikään liittyvästä toimintakyvyn
vajauksesta eivätkä henkilökohtaisen avun myöntämisen
kriteerit täyty, on henkilölle kuitenkin myönnettävä tarvittaessa muuta sopivaa apua, muutoin kyseessä on syrjintä.
Myöskään alaikärajaa ei pykälään ole liitetty, mutta 8 c §:n
2 momentin säännös henkilön kyvystä määritellä itse
avun sisältö ja toteutustapa saattaa aiheuttaa joitakin
rajoituksia. On esimerkiksi harkittava, voiko lapsi määritellä vaaditulla tavalla avun sisällön ja toteutustavan.
Aivan pieneltä lapselta tämä ei välttämättä onnistu, mutta
viimeistään kouluikäinen pystynee yleensä näkemään
oman avuntarpeensa jo aika hyvin. Jos lapsen ei katsota
täyttävän henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerejä,
hänelle on järjestettävä muita sopivia ja tarkoituksenmukaisia palveluja.
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Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun on aina arvioitava yksilöllisesti. Henkilökohtaisella avulla tulee vastata
lapsen tarpeisiin iän ja lapsen kehitystason edellyttämällä
tavalla. Avun tarpeen arviossa tulee lähteä siitä, mikä on
vammattoman lapsen mahdollisuus ja kyky toimia itsenäisesti kullakin ikätasolla ja miten henkilökohtaisella
avulla voitaisiin turvata vammaiselle lapselle nämä samat
mahdollisuudet liikkumiseen, sosiaalisiin suhteisiin,
harrastuksiin ym. Mikäli suinkin mahdollista, runsaastikin
apua tarvitsevan vaikeavammaisen lapsen on saatava
asua kotona.
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Etenevät sairaudet on erikseen mainittu hallituksen
esityksessä. Niillä tarkoitetaan esimerkiksi eräitä neurologisia sairauksia, kuten MS-tautia tai ALS:ia, joissa avun
tarve on yleensä aluksi varsin pieni, mutta kasvaa sitten
sairauden edetessä hyvinkin suureksi. Luonnollisesti
samalla muuttuu myös henkilökohtaisen avun tarve.
Erityisesti näissä tapauksissa korostuu tarve päivittää
palvelusuunnitelma riittävän usein. Tästä huolimatta
henkilökohtaista apua koskevaa päätöstä ei pitäisi kuitenkaan tehdä määräaikaisena, koska kyseessä on subjektiivinen oikeus. Tarvittaessa päätöstä voidaan tarkistaa.
Myös ne vaikeavammaiset henkilöt, jotka tarvitsevat
apua vähän ja vaihtelevasti mutta välttämättä, ovat henkilökohtaisen avun piirissä. Esimerkiksi näkövammaisten
tarvitsema apu on tyypillisesti määrällisesti suhteellisen vähäistä, mutta silti selviytymiselle välttämätöntä.
Samaten joissakin neurologisissa sairauksissa, kuten
vaikeahoitoisissa epilepsioissa, avun tarve on hyvin vaihtelevaa mutta aivan välttämätöntä.
Perustuslain 19 §:n 1 momentissa sanotaan, että jokaisella,
joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon
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ja huolenpitoon. Perustuslain 6 § 2 momentissa säädetään yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta. YK:n
vammaisten ihmisoikeussopimuksen 19 artiklassa puolestaan säädetään valtioiden velvollisuudesta varmistaa
muun muassa, että vammaisten henkilöiden saatavissa
on valikoima kotiin annettavia palveluja, asumispalveluja
sekä muita yhteiskunnan tukipalveluja, mukaan lukien
henkilökohtainen apu, jota tarvitaan tukemaan elämistä ja
osallisuutta yhteisössä ja estämään eristämistä tai erottelua yhteisöstä.
Kun arvioidaan avun välttämättömyyttä, on otettava
huomioon nämä säännökset. Vammaisille henkilöille
on siis järjestettävä ihmisarvoisen elämän edellyttämä
huolenpito ja lisäksi heille on taattava mahdollisuudet
itsenäiseen elämiseen ja osallisuuteen yhteisössä ilman
syrjintää.
Vaikeavammaisten on saatava se apu, jonka he välttämättä
tarvitsevat, jotta perus- ja ihmisoikeudet toteutuisivat. Jos
vaikeavammainen ei selviydy ilman apua kotona tai kodin
ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa,
harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa
tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä, kotikunnan on järjestettävä hänelle henkilökohtaista apua.
Avuntarpeen arvioinnin on aina perustuttava huolelliseen
yksilöharkintaan.
Välttämättömyyden voi nähdä monessa roolissa.
Vaikeavammaisuus on henkilökohtaisen avun näkökulmasta sitä, että henkilö tarvitsee välttämättä apua saadakseen perustarpeensa hoidetuiksi. On välttämätöntä, että
henkilön perustarpeet tulevat hoidetuiksi, jotta hän voi
osallistua yhteiskuntaan sen täysivaltaisena jäsenenä. Ja
yhteiskuntaan osallistuminen on välttämätöntä ihmisarvoisen elämän toteuttamiseksi.
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Ihmisarvoisen elämän määritelmä riippuu vallitsevasta
kulttuurista. Sellaiset elämän osatekijät, jotka ovat kulttuurissamme eläville ihmisille yleensä ihmisarvon edellytyksiä, on taattava myös vammaisille ihmisille. Niinpä
välttämättömän avun on käsitettävä ne alueet, jotka ovat
kulttuurisidonnaisen ihmisarvoisen elämän edellytyksiä.
Jo vammaispalvelulain 8 c §:n sanamuodon perusteella
on selvää, ettei tavoitteena voi olla pelkästään henkiin
jääminen. Sen mukaan avun on mahdollistettava selviytyminen kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa,
työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa
osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Palvelusuunnitelmassa arvioidaan, mitkä ovat
henkilön yksilölliset tarpeet ja miten hänen kohdallaan
varmistetaan ihmisarvoisen elämän edellytykset.
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Henkilökohtainen apu voidaan nähdä välineenä, jonka
avulla vaikeavammaiset ihmiset saatetaan yhteiskunnassa
yhdenvertaiseen asemaan muiden ihmisten kanssa.

5.5. Avun määrä
Vammaispalvelulaki 8 c § 4 ja 5 momentti:
Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia,
työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee.
Edellä 1 momentin 3―5 kohdissa tarkoitettuja toimintoja (harrastukset, yhteiskunnallinen osallistuminen
tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen) varten
henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30
tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä
turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä
avuntarvetta.
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Avun määrää määriteltäessä on ensin arvioitava yksilöllisesti, miten paljon apua vaikeavammainen henkilö välttämättä tarvitsee. Kun on määritelty välttämätön apu, voidaan
siirtyä arvioimaan sitä, minkälainen tuntimäärä tuon välttämättömän avun tarpeen kattaa. Vammaispalvelulain 8 c
§:n 4 ja 5 momentissa on säännökset siitä, miten paljon
henkilökohtaista apua on myönnettävä. Tältä osin on tehty
jako toisaalta päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun ja
toisaalta muihin toimintoihin.
Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua on järjestettävä niin paljon kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Ainoana
kriteerinä määrästä päätettäessä on siis avun välttämättömyys. Mitään enimmäistuntimäärää ei laki tunne, vaan
arvioinnissa lähdetään yksilöllisestä tarpeesta. Päivittäisiä
toimia ovat toiminnot, joita ihmiset elämässään tekevät
joka päivä tai harvemmin, mutta kuitenkin toistuvasti
tietyin aikavälein. Esimerkkeinä päivittäisistä toimista
ovat kotona ja kodin ulkopuolella tapahtuvat jokapäiväiset
toimet, kuten kodinhoito, kaupassakäynti, lääkärikäynnit,
muu asiointi, lasten vieminen päiväkotiin ym.
Perusopetuksen osalta henkilökohtaisen avun järjestämisvastuu on kunnan opetustoimella. Perusopetuslain
(477/2003) 31 §:n mukaan vammaisella ja muulla erityistä
tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta
opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja
avustajapalvelut. Päätöksen asiassa tekee opetuksen
järjestäjä. Avustaminen voidaan järjestää joko henkilökohtaisen tai useamman oppilaan yhteisen avustajan
turvin. Lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä
korkeakouluissa opiskelevien vaikeavammaisten henkilökohtainen apu järjestetään vammaispalvelulain nojalla.
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Muita toimintoja varten, siis harrastuksia, yhteiskunnallista osallistumista ja sosiaalisen vuorovaikutuksen
ylläpitämistä varten, apua on järjestettävä vähintään 30
tuntia kuukaudessa. Kyseessä on vähimmäismäärä,
joten tarvittaessa tuntimäärä voi aina olla suurempikin.
Erityistilanteissa on mahdollista myöntää näihin toimintoihin myös vähemmän kuin 30 tuntia kuukaudessa.
Silloin on kuitenkin selvitettävä, että suurempi tuntimäärä
ei ole vaikeavammaiselle henkilölle tarpeen.
Siirtymävaiheessa 30 tunnin alarajan sijaan käytetään 10
tunnin alarajaa kuukaudessa. Vuoden 2011 alusta lähtien
sovelletaan 30 tunnin minimiä.
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Välttämättömiä tuntimääriä arvioitaessa keskeisessä
asemassa on palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelman
laatimisen yhteydessä on syytä arvioida henkilökohtaisen
avun tarve kaikilla elämänalueilla. Tässä voidaan käyttää
apuna erilaisia avuntarpeen kartoitusmenetelmiä (esim.
www.paavo.fi).

5.6. Avun järjestämistavat
Vammaispalvelulaki 8 d §:
Henkilökohtaisen avun järjestämistavoista päätettäessä ja
henkilökohtaista apua järjestettäessä kunnan on otettava
huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja
toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan.
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Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua:
1)     korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat
kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine
lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä
muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut;
2)     antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain
29 a §:ssä tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on
kohtuullinen; taikka
3)     hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin
yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa.
Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa
vaikeavammaista henkilöä on tarvittaessa ohjattava ja
autettava avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa.
Henkilökohtainen apu on käsitteenä laajempi kuin tähän
asti sovellettu henkilökohtainen avustaja –järjestelmä,
jossa vammainen henkilö toimii henkilökohtaisen avustajan työnantajana. Henkilökohtaista apua järjestettäessä
uuden vammaispalvelulain 8 d §:n nojalla työnantajamalli
on yksi kolmesta henkilökohtaisen avun toteuttamisen
vaihtoehdosta. Muut kaksi vaihtoehtoa ovat palveluseteli
ja ostopalvelumalli. On myös mahdollista käyttää näitä
kaikkia vaihtoehtoja tai osaa niistä rinnakkain esimerkiksi
niin, että asiakkaalle myönnetään henkilökohtaisen avustajan sijaisuuksien hoitamista varten palveluseteli.
Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää henkilökohtaista
apua kaikkien kolmen vaihtoehdon mukaisesti. Lienee
kuitenkin luontevaa edellyttää, että kaikissa kunnissa
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on mahdollisuus henkilökohtaiseen avustajaan eli avustajan palkkaamisesta syntyvien kustannusten korvaamiseen. Työnantajamalli nimittäin takaa juuri sen itsenäisen
elämän ja itsenäisen päätöksenteon, jota vammaispalvelulain 8 c §:n 2 momentissa tarkoitetaan, kun puhutaan
henkilökohtaisen avun tarkoituksesta. Vaikeavammaisen
henkilön on toki mahdollista toteuttaa itsenäistä elämää
ja itsenäistä päätöksentekoa omissa asioissaan myös
muiden henkilökohtaisen avun toteuttamistapojen puitteissa. Niiden osalta on kuitenkin kiinnitettävä kunnankin
taholta erityistä huomiota siihen, että vaikeavammainen
henkilö pysyy oman elämänsä subjektina eikä muutu
hänelle määrätyn avustamistavan kohteeksi. Kun
etupäässä hoitoa ja hoivaa tarvitsevat henkilöt on rajattu
lain ulkopuolelle, on selvää, että henkilökohtaisen avun
on oltava sellaista, että vaikeavammaisella henkilöllä on
aidosti mahdollisuus päättää milloin häntä avustetaan,
missä häntä avustetaan, miten häntä avustetaan ja kuka
häntä avustaa.
Toisaalta taas palveluseteli ja kunnan oma palvelu (tai
ostopalvelu) mahdollistavat sen, että henkilökohtaisen
avun piiriin pääsevät myös sellaiset vaikeavammaiset
henkilöt, jotka eivät syystä tai toisesta suoriudu työnantajavelvoitteista tai eivät vain halua toimia työnantajina.
Kahden jälkimmäisen henkilökohtaisen avun toteuttamistavan täsmällinen sisältö on vielä avoinna ja riippuu
lähinnä kuntien erilaisista ratkaisuista sekä siitä, minkälaisia palveluja tulee yksityisellä ja kunnallisella sektorilla olemaan tarjolla. Nythän on hyvä tilaisuus kehittää
uudenlaisia, henkilökohtaisen avun ideologiaan soveltuvia palveluja. Kotipalvelutyyppiset palvelumuodot,
joissa asiakkaan omaa elämänrytmiä on vaikea ottaa
huomioon, eivät sovellu henkilökohtaisen avun toteutta-
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miseen. Henkilökohtainen apu edellyttää joustavampaa
ja selkeämmin asiakkaan omasta elämänhallinnasta ja
omista valinnoista lähtevää palvelua.
Avun järjestämistavasta päätettäessä on otettava
huomioon asiakkaan mielipide ja toivomukset ja hänen
henkilökohtainen tilanteensa. Samaten palveluja käytettäessä on pidettävä huolta vammaisen henkilön itsenäisen päätäntävallan säilymisestä oman elämänsä
suhteen. Hallituksen esityksessä todetaan, että asiakkaan itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa ottamalla
huomioon hänen toivomuksensa ja mielipiteensä siitä,
millä tavoin järjestettynä henkilökohtainen apu parhaiten
edistää hänen itsenäistä elämäänsä ja osallistumistaan
sekä vastaa hänen yksilölliseen avuntarpeeseensa ja
elämäntilanteeseensa.

5.6.1. Henkilökohtainen avustaja
Ensimmäisenä vammaispalvelulain 8 d §:n 2 momentissa mainittu henkilökohtaisen avun järjestämistapa
on siis henkilökohtainen avustaja. Avustajajärjestelmä
toimii samojen periaatteiden mukaan kuin tähänkin asti.
Avustettava vaikeavammainen henkilö toimii työnantajana
ja kunta korvaa hänelle avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kulut. Lisäksi korvataan työnantajan maksettaviksi
kuuluvat lakisääteiset maksut ja korvaukset sekä sijaisten
palkkaamisesta aiheutuvat kulut. Näiden kustannusten
lisäksi kunnan on korvattava myös muut sellaiset kohtuulliset kulut, jotka ovat välttämättömiä avustajan palkkaamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi rekrytointikulut ja
avustajan matkakulut tämän matkustaessa avustettavan
kanssa. Lähtökohtana on, että kunta on velvollinen
korvaamaan kaikki välttämättömät avustajasta johtuvat
kulut, niiden ei tule jäädä avustettavan maksettaviksi.

Assistentti.info

37

Uudistuva vammaispalvelulaki

Henkilökohtainen avustaja –järjestelmä edellyttää, että
vaikeavammainen henkilö haluaa toimia työnantajana
ja työnjohtajana. Samaten se edellyttää kykyä selviytyä
näistä velvoitteista. Vaikeavammaisen henkilön ei kuitenkaan tarvitse selviytyä täysin yksin. Kunnalla on yleisen
neuvontavelvollisuuden ohella erikseen säädetty velvollisuus auttaa ja opastaa avustajan palkkaamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi vaikeavammaisen henkilön
voi olla mahdollista ulkoistaa osa työnantajavelvoitteistaan esimerkiksi palkkaamalla tilitoimisto hoitamaan
palkanmaksuvelvoitteita.
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Työnantajana toimivan vaikeavammaisen henkilön on joka
tapauksessa kyettävä omaehtoiseen elämänhallintaan ja
omien valintojen tekemiseen. Toisaalta taas henkilökohtainen avustaja mahdollistaa suuren vapauden omien
valintojen toteuttamisessa ja omannäköisen elämän
muotoutumisessa.
Avustajien saatavuus voi olla ongelma ainakin taajamaalueiden ulkopuolella. Saatavuusongelmat eivät kuitenkaan saisi olla järjestelmän kehittämisen esteenä.
Lainsäädäntöuudistuksen lisäksi tarvitaan henkilökohtaisen avun toteuttamiseksi rakenteellisia uudistuksia.
Avustajien saatavuuden turvaamiseksi olisi syytä luoda
avustajien rekrytointiin ja avustajien työsuhteiden tukemiseen erikoistuneita avustajakeskuksia.

5.6.2. Palveluseteli
Palvelusetelistä säädetään sosiaalihuoltolain 29 a §:ssä.
Tätä kirjoitettaessa eduskuntaan on annettu hallituksen
esitys laiksi sosiaali- ja terveyshuollon palvelusetelistä
(HE 20/2009). Sosiaalihuoltolain 29 a § ja myöhemmin
laki sosiaali- ja terveyshuollon palvelusetelistä tulevat
sovellettaviksi myös silloin, kun palveluseteli myönnetään
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henkilökohtaisen avun järjestämiseksi. Kunta hyväksyy ne
sosiaalihuollon palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää. Vaikeavammaisen
henkilön ei ole pakko hyväksyä palveluseteliä henkilökohtaisen avun toteuttamistavaksi. Jos hän kieltäytyy, kunnan
on järjestettävä henkilökohtainen apu jollakin toisella
tavalla. Jos henkilökohtaista apua järjestetään kokonaan
tai osaksi palvelusetelin avulla, omavastuuosuutta ei saa
periä, sillä henkilökohtainen apu on säädetty maksuttomaksi palveluksi.
Palveluseteliä voidaan käyttää esimerkiksi pienten
viikoittaisten avustajatuntimäärien mahdollistamiseksi
tai silloin, kun vakituiselle avustajalle tarvitaan sijainen.
Palvelusetelin arvon on oltava sellainen, että sillä on
käytännössä mahdollista hankkia henkilölle palvelusuunnitelmassa määritelty riittävä henkilökohtainen apu.
Harvoissa kunnissa on käytössä palveluseteliä, mutta on
toki mahdollista, että tilanne muuttuu palveluseteliin liittyvän lainsäädännön uudistuessa.

5.6.3. Ostopalvelu tai kunnan oma palvelu
Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua myös ostopalveluna, jolloin se ostaa avustajapalvelun joko julkiselta
tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunnan on lisäksi
mahdollista järjestää henkilökohtaista apua itse osana
omaa toimintaansa tai yhteistyössä muiden kuntien tai
kuntayhtymien kanssa. Jos tällaista järjestämistapaa
käytetään, on erityisesti otettava huomioon vammaispalvelulain 8 c §:n 2 momentin sisältö. Siinähän säädetään,
että henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan.
Lisäksi on huomioitava 8 d §:n 1 momentti, jonka mukaan
henkilökohtaisen avun järjestämistavoista päätettäessä ja
henkilökohtaista apua järjestettäessä kunnan on otettava
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huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja
toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan.

5.7. Henkilökohtainen

apu suhteessa
muihin palveluihin ja tukitoimiin
Vammaispalvelulaki tulee olemaan ensisijainen suhteessa
kehitysvammalakiin. Toisaalta se tulee yhä olemaan toissijainen suhteessa sosiaalihuoltolakiin.
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Henkilökohtainen apu on mahdollista tarvittaessa
yhdistää muihin vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain
tai kehitysvammalain mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin.
Palvelutarvetta kartoitettaessa ja viimeistään palveluista
päätettäessä on yksilöllisesti arvioitava, millä keinoin
asiakkaan palvelutarve parhaiten tyydytetään.
Jos asiakkaalle esimerkiksi järjestetään palveluasuminen
kotiin, se voidaan yhä toteuttaa erilaisten palvelu- ja tukitoimiyhdistelmien avulla. Vammaispalvelulain mukainen
palveluasuminen voidaan järjestää vaikkapa osaksi
henkilökohtaisen avun ja osaksi omaishoidon tuen ja kotihoidon tuen turvin. Lisäksi pitää myöntää henkilökohtaista
apua kodin ulkopuolelle. On myös mahdollista järjestää
apu sekä kotiin että kodin ulkopuolelle pelkästään henkilökohtaisena apuna. Kun arvioidaan sitä, mikä palvelu tai
järjestämistapa on tarkoituksenmukaisin, on lähtökohdaksi otettava asiakkaan etu.
Vaikka lainsäädäntö muuttuukin, se ei tarkoita, että
voimassa olevat palveluasumispäätökset automaattisesti
purkautuisivat. Sama koskee voimassa olevia päätöksiä
henkilökohtaisesta avustajasta taloudellisena tukitoi-
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mena. Lienee kuitenkin tarkoituksenmukaista jossain
vaiheessa tarkistaa päätöksiä, jotta varmistutaan, että
ne ovat yhdenmukaisia uusien säännösten kanssa.
Tällöin on kuitenkin käytettävä yksilöharkintaa ja otettava
huomioon asiakkaan etu. Asiakkaan tilanne ei saa lainmuutosten myötä muuttua ainakaan huonompaan suuntaan. Tarvittaessa asiakkaalle on järjestettävä riittävät ja
sopivat palvelut muun lainsäädännön nojalla. Lisäksi on
huomioitava, että henkilökohtaisten avustajien työsuhteita määrittävät työlainsäädäntö ja työsopimukset. Niinpä
niihin ei voi suoraan puuttua hallinnollisilla päätöksillä.

5.8. Avustajan asema
Vammaispalvelulaki 8 d §:n 4 momentti:
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Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen
henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä
erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena
Henkilökohtaisen avustajan tulee olla pääsääntöisesti
perheen ulkopuolinen henkilö. Perheellä tarkoitetaan
tässä avustettavan puolisoa, lasta, vanhempaa, isovanhempaa tai elämänkumppania. Tällä säännöksellä on
haettu rajaa omaishoidon ja henkilökohtaisen avun välille.
Omaishoidon nähdään soveltuvan sellaisiin tilanteisiin,
joissa kyse on lähinnä hoivasta ja hoidosta, kun taas
henkilökohtainen apu suuntautuu avustettavan itsenäisyyden ja riippumattomuuden lisäämiseen. Lähtökohta on
se, että läheisen henkilön ei tule toimia henkilökohtaisena
avustajana vaan mahdollisesti omaishoitajana. Rajaus ei
kuitenkaan ole ehdoton. Jos avustettavan edun katsotaan
sitä vaativan, myös omainen voi olla avustajana.
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Hallituksen esityksessä tätä rajausta on perusteltu usealla
eri syyllä. Ensinnäkin vedotaan itsenäisen elämän ideologiaan ja järjestelmän tarkoitukseen. Katsotaan, että kun
kyseessä on järjestelmä, jonka pitäisi kannustaa ihmisiä
ottamaan elämä haltuunsa ja tekemään aidosti omia valintoja, on parempi, ettei avustaja ole liian läheinen henkilö.
Toiseksi pelätään jääviysongelmia, joita perheen sisäinen
työsuhde saattaisi aiheuttaa. Esimerkiksi sellainen
tilanne, jossa vaikeavammaisen omainen on hänen edunvalvojansa, on ongelmallinen, jos sama omainen on vielä
avustajanakin.
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Myös itsenäistyvien nuorten kohdalla pidetään tärkeänä,
että heillä olisi aito mahdollisuus irtautua lapsuudenkodistaan. Tällaisissa tilanteissa avustajan onkin varmasti hyvä
olla joku perheen ulkopuolinen henkilö.
Lisäksi tarkoituksena on jälleen hillitä kustannuspaineita,
käytännössä siis ilmeisesti vähentää avustajan käyttöä
silloin, kun käytettävissä on omaishoitaja. Lakiuudistuksen
yhtenä tavoitteena on tehdä entistä selkeämpi ero omaishoidon ja henkilökohtaisen avun välille. Jos kyseessä on
lähinnä hoito ja hoiva ja omaishoitajaksi suostuva henkilö
on olemassa, palvelu tulee järjestää omaishoitona. Jos
taas henkilö kuuluu henkilökohtaisen avun piiriin, omainen
ei lähtökohtaisesti voi toimia avustajana. Jos kuitenkin
henkilökohtaisen avun kriteerit täyttyvät, sitä on järjestettävä, eikä omaishoito tule kysymykseen. Tässä valossa
on vaikea nähdä, miten omaisen kielto toimia avustajana
hillitsisi kustannuksia. Ennemminkin omaisen palkkaaminen avustajaksi on edullisempaa kuin perheen ulkopuolisen henkilön.
Omainen kuitenkin voidaan hyväksyä avustajaksi esimerkiksi silloin, jos avuntarve on äkillinen tai jos avustajaa
on muuten vaikea saada. Samaten henkilön vamma tai
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sairaus voi olla sellainen, että on hänen etunsa mukaista,
että avustaja on hänelle läheinen henkilö. Näin saattaa
olla esimerkiksi silloin, jos vamma tai sairaus aiheuttaa
niin suurta toimintakyvyn vajausta, että avustajan täytyy
tarkkaan tuntea vaikeavammaisen henkilön tilanne ja
kommunikointitapa voidakseen tulkita hänen tahtoaan ja
avustaakseen häntä asianmukaisesti. Tällaisia tilanteita
esiintyy esimerkiksi etenevien lihassairauksien kohdalla
ja traumaattisten aivovammojen jälkitiloissa.
Jos vaikeavammaisen avustajana jo toimii omainen, ja
järjestelyn on katsottava olevan vaikeavammaisen edun
mukainen, tällaisia työsuhteita voidaan jatkaa myös
uusien säännösten voimassaoloaikana.
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Liitteet: 					
Laki vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista 380/1987
1 § Lain tarkoitus. Tämän lain tarkoituksena on edistää
vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden
kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä
ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja
esteitä.
2 § Vammainen henkilö. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden
johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua
tavanomaisista elämän toiminnoista.
3 § Vastuu palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä.
Kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut
palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.
Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä
on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve.
(19.12.2008/981)
3 a § (19.12.2008/981) Palvelutarpeen selvittäminen
ja palvelusuunnitelma. Tämän lain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun
vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa
tai omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut
yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi.
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Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien
selvittämiseksi on ilman aiheetonta viivytystä laadittava
palvelusuunnitelma siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 7 §:
ssä säädetään. Palvelusuunnitelma on tarkistettava, jos
vammaisen henkilön palveluntarpeessa tai olosuhteissa
tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan.
Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia 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 hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.
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L:lla 981/2008 lisätty 3 a § tulee voimaan 1.9.2009.
4 § (19.12.2008/981) Lain suhde muuhun lainsäädäntöön. L:lla 981/2008 muutettu otsikko tulee voimaan
1.9.2009. Aiempi sanamuoto kuuluu: Lain toissijaisuus.
Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos
vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. Kehitysvammaisten
erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 §:ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään kuitenkin hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti
tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat hänen palveluntarpeeseensa nähden riittäviä ja sopivia sekä muutoinkin
hänen etunsa mukaisia. (19.12.2008/981)
L:lla 981/2008 muutettu 1 momentti tulee voimaan
1.9.2009. Aiempi sanamuoto kuuluu:
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Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään
silloin kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle
sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan
vammaiselle henkilölle antaa tämän lain mukaisia palveluja tai taloudellisia tukitoimia, jos 1 momentissa tarkoitetun muun lain nojalla annettavan palvelun tai etuuden
saaminen viivästyy.
5 § (3.8.1992/743) Suunnittelu ja rahoitus. Tässä laissa
tarkoitettuun kunnan järjestämään toimintaan sovelletaan
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (733/92), jollei lailla toisin säädetä.
6 § Elinolojen kehittäminen. Sosiaalilautakunnan ja
kunnan muiden viranomaisten on edistettävä ja seurattava vammaisten henkilöiden elinoloja sekä pyrittävä
toiminnallaan ehkäisemään epäkohtien syntymistä ja
poistamaan haittoja, jotka rajoittavat vammaisen henkilön
toimintamahdollisuuksia ja osallistumista.
7 § Palvelujen kehittäminen. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat myös
vammaiselle henkilölle.
Vammaisuuden perusteella järjestettäviä palveluja ja
tukitoimia kehittäessään kunnan tulee ottaa huomioon
vammaisten henkilöiden esittämät tarpeet ja näkökohdat.
Vammaista henkilöä on palveltava ja palveluja järjestettävä ottaen huomioon hänen äidinkielensä.
8 § Vammaisille tarkoitetut palvelut. Vammaiselle henkilölle annetaan kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta sekä muita tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi
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tarpeellisia palveluja. Näitä palveluja voidaan antaa myös
vammaisen henkilön lähiomaiselle tai hänestä huolehtivalle taikka muutoin läheiselle henkilölle.
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 elämän toiminnoista. Kunnalla
ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen
eikä henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata
avohuollon toimenpitein. (19.12.2008/981)
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L:lla 981/2008 muutettu 2 momentti tulee voimaan
1.9.2009. Aiempi sanamuoto kuuluu:
Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle
kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, tulkkipalvelut, päivätoimintaa sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta
välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen ei kunnalla ole, jos henkilö on
jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. (22.12.2006/1267)
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä kuntoutusohjauksen ja sopeutumisvalmennuksen sisällöstä sekä kuljetuspalvelujen ja palveluasumisen sisällöstä ja järjestämisestä. (19.12.2008/981)
L:lla 981/2008 lisätty 3 momentti tulee voimaan 1.9.2009.
8 a § (22.12.2006/1267) Tulkkipalvelut. Tulkkipalveluihin
kuuluu työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteis-
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kunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen
syyn vuoksi suoritettava viittomakielellä tai muilla kommunikaatiota selventävillä menetelmillä tapahtuva tulkkaus.
Tulkkipalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään vaikeasti kuulovammaista, kuulo- ja näkövammaista
tai puhevammaista henkilöä.
Tulkkipalveluja on järjestettävä siten, että vaikeasti kuuloja näkövammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada
vähintään 360 ja muulla vaikeavammaisella henkilöllä
vähintään 180 tulkintatuntia kalenterivuoden aikana.
Siitä poiketen, mitä 3 momentissa säädetään, järjestetään opiskeluun liittyvänä tulkkipalveluja kuitenkin siinä
laajuudessa kuin henkilö välttämättä tarvitsee niitä selviytyäkseen opinnoistaan.
8 b § (22.12.2006/1267) Päivätoiminta. Vammaisten
henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella
järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa
ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.
Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden
aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei
ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain (710/1982)
27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden
perusteella myönnettäviin etuuksiin.
Päivätoimintaa on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan
siten, että vaikeavammainen henkilö voi osallistua
toimintaan viitenä päivänä viikossa tai tätä harvemmin,
jos vaikeavammainen henkilö kykenee osallistumaan
työtoimintaan osa-aikaisesti tai siihen on muu hänestä
johtuva syy.
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8 c § (19.12.2008/981) Henkilökohtainen apu. Henkilö
kohtaisella 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 ylläpitämisessä.
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Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan 1 momentissa tarkoitettuja toimia suorittaessaan. Henkilökohtaisen
avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella
henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja
toteutustapa.
Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai
etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä
ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen 1
momentissa tarkoitetuista toiminnoista 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.
Edellä 1 momentin 3 5 kohdissa tarkoitettuja toimintoja
varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään
30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä
riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta.
L:lla 981/2008 lisätty 8 c § tulee voimaan 1.9.2009.
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8 d § (19.12.2008/981) Henkilökohtaisen avun järjestämistavat. Henkilökohtaisen avun järjestämistavoista
päätettäessä ja henkilökohtaista apua järjestettäessä
kunnan on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön
oma mielipide ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne
kokonaisuudessaan.
Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua:
1) korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset
työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine
maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset
avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut;
2) antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29 a §:
ssä tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen;
taikka
3) hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta
tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä
muun kunnan tai muiden kuntien kanssa.
Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa
vaikeavammaista henkilöä on tarvittaessa ohjattava ja
autettava avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa.
Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen
henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä
erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena.
L:lla 981/2008 lisätty 8 d § tulee voimaan 1.9.2009.
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9 § (19.12.2008/981) Taloudelliset tukitoimet.
Vammaiselle henkilölle korvataan hänen vammansa tai
sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan
tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat tämän
lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista tukitoimista
sekä ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat vamman
tai sairauden edellyttämän vaatetuksen ja erityisravinnon
hankkimisesta. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet.
Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen
tehdyt vamman edellyttämät välttämättömät muutostyöt
korvataan kuitenkin kokonaan.
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Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle
asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden
ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset
kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta
välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen
tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta kustannusten korvaamiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa
ei voida turvata avohuollon toimenpitein.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä hyväksyttävistä kustannuksista sekä muista 1
ja 2 momentissa tarkoitetun korvauksen määräytymiseen
vaikuttavista seikoista.
L:lla 981/2008 muutettu 9 § tulee voimaan 1.9.2009.
Aiempi sanamuoto kuuluu:
9 § Taloudelliset tukitoimet. Vammaiselle henkilölle
korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän
tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset,
jotka hänelle aiheutuvat henkilökohtaisen avustajan palk-
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kaamisesta ja muista tämän lain toteuttamiseksi tarpeellisista tukitoimista. Vastaavasti korvataan ylimääräiset
kustannukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden
edellyttämän tarpeellisen vaatetuksen ja erityisravinnon
hankkimisesta. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset korvataan siten kuin
asetuksella tarkemmin säädetään. (31.1.1995/101)
Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle
asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat
kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä
suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista eikä
hän ole jatkuvan laitoshuollon tarpeessa.
10 § Yksityiskohtainen sääntely. Tarkemmat perusteet
palvelujen ja tukitoimien saamiselle säädetään asetuksella. 2 momentti on kumottu L:lla 23.12.1998/1117.
11 § Tutkimukset. Henkilön tarvitsemien tämän lain
mukaisten palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi
hänet voidaan osoittaa lääkärin tai muun asiantuntijan
tutkimukseen.
12 § Yhteistyö. Kunnan tulee vammaisten henkilöiden
olosuhteiden edistämiseksi toimia yhteistyössä eri viranomaisten, laitosten, vammaisjärjestöjen sekä muiden
sellaisten yhteisöjen kanssa, joiden toiminta läheisesti
liittyy vammaisten henkilöiden elinoloihin.
13 § Vammaisneuvosto. Kunnanhallitus voi asettaa
vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja
seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa
vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi
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tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista,
joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja
suoriutumisessa.
Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee vammaisneuvostossa olla riittävä edustus.
Vammaisneuvosto voi olla yhteinen useammalle kunnalle.
Valtakunnallisesta
erikseen.

vammaisneuvostosta

säädetään

14 § (3.8.1992/743) Palveluista perittävät maksut.
Tämän lain mukaisista palveluista voidaan periä maksuja
siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetussa laissa (734/92) säädetään.
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15 § Vakuutuslaitoksen korvaus. Jos vakuutuslaitoksen
tulee suorittaa vammaiselle henkilölle korvausta tapaturmavakuutuslain (608/48), maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81), valtion viran- ja toimenhaltijain
tapaturmakorvauksesta annetun lain (154/35), ammattitautilain (638/67), sotilasvammalain (404/48), liikennevakuutuslain (279/59), potilasvahinkolain (585/86) tai näitä
vastaavan aikaisemman lain nojalla ja kunta on antanut
hänelle samaan tarkoitukseen ja samaan aikaan kohdistuvia tämän lain 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuja palveluja tai
tukitoimia, siirtyy oikeus korvaukseen kunnalle tilitystä
vastaan sellaisena kuin vakuutuslaitoksen olisi tullut
suorittaa korvaus vammaiselle henkilölle, jollei kunta olisi
tätä palvelua tai tukitointa antanut. Kunnan oikeudesta
korvaukseen tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/91) ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta
annetun lain (626/91) perusteella on säädetty erikseen.
(3.8.1992/743)
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Jos 1 momentissa mainittu tilitys on tullut korvauksenmaksajan tietoon niin myöhään, että muun lain mukainen
korvaus on jo suoritettu vammaiselle henkilölle, kunnalla
on oikeus periä tätä korvausta vastaava määrä takaisin
vammaiselta henkilöltä. Korvauksen takaisinperimisestä
on soveltuvin osin voimassa, mitä sosiaalihuoltolain 36 ja
37 §:ssä on säädetty.
16 § Erillisrahoitus. Tarvittaessa voidaan valtion tulo- ja
menoarvioon varattujen määrärahojen rajoissa järjestää
tämän lain mukaista:
1) sopeutumisvalmennusta;
2) kuntoutusohjausta; sekä
3) tutkimus- ja kokeilutoimintaa vammaisten henkilöiden
aseman parantamiseksi.
17 § Muutoksen haku. Muutoksenhausta tässä laissa
tarkoitetuissa asioissa on voimassa, mitä sosiaalihuoltolain 45, 47, 48 ja 51 §:ssä on säädetty sekä, mitä jäljempänä tässä laissa säädetään.
18 § Muutoksenhaku sosiaalilautakunnan päätökseen. Sosiaalilautakunnan päätökseen, joka koskee tässä
laissa henkilölle tarkoitettua palvelua ja taloudellista tukitoimea, haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen 30
päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valitus
voidaan antaa sanottuna aikana myös sosiaalilautakunnalle, jonka tulee se oman lausuntonsa ohella toimittaa
lääninoikeudelle.
19 § Muutoksenhaku lääninoikeuden päätökseen.
Lääninoikeuden tämän lain 8 §:n 2 momentin mukaista
palvelua tai 9 §:n 2 momentin mukaista taloudellista
tukitoimea koskevassa asiassa antamaan päätökseen
saa hakea valittamalla muutosta korkeimmalta hallintooikeudelta siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa
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annetussa laissa (154/50) on säädetty. Valituskirja liitteineen voidaan antaa myös lääninoikeuteen korkeimmalle
hallinto-oikeudelle toimitettavaksi.
Muuhun kuin 1 momentissa säädettyyn lääninoikeuden
tämän lain nojalla valituksen johdosta antamaan henkilölle
tarkoitettua palvelua tai taloudellista tukitoimea koskevaan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta, ellei
korkein hallinto-oikeus myönnä valituslupaa.
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Valituslupaa haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
Lupa voidaan myöntää ainoastaan, jos valituksella on erittäin suuri merkitys asianomaiselle tai jos lain soveltamisen
kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtäläisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia
korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi.
L muutoksenhausta hallintoasioissa 154/1950 on kumottu
HallintolainkäyttöL:lla
586/1996.
Lääninoikeuksien
tilalle ovat tuleet hallinto-oikeudet, ks. Hallinto-oikeusL
430/1999.
19 a § (31.1.1995/101) Ulosmittauskielto. Tämän lain
9 §:n nojalla suoritettavaa taloudellista tukea ei saa ulosmitata. Ulosmitata ei myöskään saa välinettä, konetta ja
laitetta tai muuta esinettä, jonka hankkimiseen on myönnetty 9 §:n nojalla taloudellista tukea.
20 § Asetuksenantovaltuus. Tarkemmat säännökset
tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.
21 § Voimaantulo. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1988.
Edellä 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen muiden palvelujen kuin tulkkipalvelujen osalta lakia kuitenkin sovel-
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letaan 1 päivästä tammikuuta 1992 ja tulkkipalvelujen
osalta 1 päivästä tammikuuta 1994. Ennen tässä mainittuja ajankohtia voidaan vaikeavammaiselle henkilölle
antaa 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuja palveluja 8 §:n 1
momentin nojalla.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
22 § Kumottavat säännökset. Tällä lailla kumotaan
30 päivänä joulukuuta 1946 annettu invalidihuoltolaki
(907/46) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä
14 päivänä kesäkuuta 1951 annetun invalidirahalain 1 §:n
n 2 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä syyskuuta
1982 annetussa laissa (709/82). 2 momentti on kumottu
L:lla 1.2.2002/69.
Ammattikasvatushallituksen alaisissa invalidien ammattioppilaitoksissa annettavaan invalidihuoltoon ja mainituille
laitoksille valtion varoista suoritettaviin korvauksiin sovelletaan joulukuun 31 päivään 1989 saakka invalidihuoltolain 1 §:n 1 momenttia, 2–4, 9, 13, 14, 16, 17, 25 a, 25 c,
25 d, 26 ja 27 §:ää, sellaisina kuin niistä olivat 14, 25 a,
25 c, 25 d, 26 ja 27 § 31 päivänä joulukuuta 1983 ja muut
pykälät tämän lain voimaan tullessa. (14.7.1989/676)
Invalidirahalain 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuun invalidiin
sovelletaan edelleen invalidihuoltolain 2 §:n 1 momenttia
sellaisena kuin se oli tämän lain voimaan tullessa.
23 § Siirtymäsäännös. Tämän lain voimaan tullessa
vireillä olevat hakemukset käsitellään ja ratkaistaan
aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaisesti,
jollei hakemuksen käsittely ja ratkaisu tämän lain mukaisena palveluna tai taloudellisena tukena ole vammaiselle henkilölle edullisempi. Jos sellaiseen asiaan, joka
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kohdistuu tämän lain voimaantuloa edeltävään aikaan,
haetaan muutosta, asia käsitellään ja ratkaistaan aiemmin
voimassa olleiden säännösten mukaisesti.
Hakemus voidaan käsitellä aikaisemmin voimassa
olleiden säännösten mukaisesti silloinkin kun hakemus on
tehty tämän lain voimaantulon jälkeen, jos toimenpiteestä
aiheutuneet kustannukset ovat syntyneet ennen tämän
lain voimaantuloa ja etuuksia on haettu invalidihuoltolain 30 §:n 2 momentissa tarkoitetussa määräajassa.
(17.6.1988/574)
Päätökset, jotka on annettu invalidihuoltolain nojalla ja
jotka koskevat tämän lain voimaantulon jälkeistä aikaa,
ovat edelleen voimassa. (17.6.1988/574)
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HE 219/86, sosvk.miet 40/86, svk.miet 260/86

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
17.6.1988/574: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988. Lain 23 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin
1 päivästä tammikuuta 1988 lukien. HE 37/88, sosvk.miet
6/88, svk.miet 67/88
9.12.1988/1071: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1989. HE 152/88, sosvk.miet 24/88, svk.miet
154/88
14.7.1989/676: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 1989. HE 44/89, sivvk.miet. 9/89, svk.miet.
91/89
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3.8.1992/743: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
HE 216/91, HaVM 7/92
31.1.1995/101: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1995. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
HE 271/94, StVM 39/94
23.12.1998/1117: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1999. HE 246/1998, StVM 33/1998, EV
222/1998
1.2.2002/69: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002. HE 169/2001, StVM 38/2001, EV 171/2001
22.12.2006/1267: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007. Ennen lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
HE 166/2006, StVM 28/2006, EV 140/2006
19.12.2008/981: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009. 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 toimenpiteisiin. HE 166/2008, StVM 32/2008, EV 181/2008
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INFO
Tämä opas antaa perustietoa 1.9.2009 voimaan tulevista
vammaispalvelulain muutoksista. Uudistus tuo vammaispalvelulakiin asiakkaan oikeuksia vahvistavia menettelysäännöksiä ja lisäksi vammaispalvelulaki säädetään
ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammalakiin. Merkittävin
uudistus on kuitenkin sääntely, joka koskee vaikeavammaisille henkilöille järjestettävää henkilökohtaista apua,
josta tulee kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden
piiriin kuuluva palvelu. Opas keskittyy lakimuutosten keskeisiin kohtiin ja lain taustalla oleviin periaatteisiin, jotka
ohjaavat lain soveltamista ja käytännön tulkintaa.
Assistentti.info on valtakunnallinen verkosto, joka kehittää henkilökohtaiseen apuun liittyvää toimintaa. Työtapoina ovat verkostoyhteistyö, neuvontapalvelut, koulutus- ja
julkaisutoiminta sekä tiedottaminen.
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