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• Sosiaalihuoltolaki

• Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista 3.4.1987/380 (vammaispalvelulaki)

– Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
22.9.2000/812 (asiakaslaki)

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
3.8.1992/734 (asiakasmaksulaki) + Asetus

Lait ja asetukset
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Vammaispalvelulain uudistus

• Voimaan 2009

• Vaikeavammaiselle henkilölle subjektiivinen 
oikeus henkilökohtaiseen apuun

• Palvelutarpeen selvittäminen ja palvelu-
suunnitelman laatiminen

• asian viivytyksetön käsittely

Vammaispalvelulain uudistus
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Sosiaalihuoltolaki
esim.

sosiaalityö

kotipalvelut

asumispalvelut

laitoshuolto

vammaisten henkilöiden

työllistymistä tukeva toiminta ja 

vammaisten henkilöiden 

työtoiminta

Vammaispalvelulaki
Subjektiiviset:

kuljetuspalvelut

palveluasuminen

asunnon muutostyöt/asuntoon

kuuluvat välineet ja laitteet

päivätoiminta

henkilökohtainen apu

Määrärahasidonnaiset:

sopeutumisvalmennus

välineet, koneet ja laitteet

erityisruokavaliokorvaus

erityisvaatetuskorvaus

muut tarpeelliset palvelut

Kehitysvammalaki
tutkimukset

terveydenhuolto

tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä

toiminnallinen valmennus

työtoiminnan ja asumisen

järjestäminen sekä muu vastaavaa

yhteiskunnallista sopeutumista

edistävä toiminta

henkilökohtaisten apuneuvojen ja

apuvälineiden järjestäminen

yksilöllinen hoito ja huolenpito

henkilön lähipiirin ohjaus

tiedottaminen erityishuoltopalveluista

kehityshäiriöiden ehkäisy

muu vastaava erityishuollon

toteuttamiseksi tarpeellinen toiminta

Ensisijainen Ensisijainen

Ensisijainen

4



• Palvelut pyritään turvaamaan ensisijaisesti 
sosiaalihuollon yleislainsäädännöllä

• Sosiaalihuoltolaki ensisijainen

• VPL erityislaki, toissijainen

• Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia 
järjestetään, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja 
hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain 
nojalla.

• VPL säätelee ensisijaisesti kaikkien vammaisten 
henkilöiden tarvitsemia erityispalveluja ja toimintoja, 
diagnoosiin katsomatta

Lakien soveltamisjärjestys
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• Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää 
vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia 
muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan 
jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden 
aiheuttamia haittoja ja esteitä

• Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan laissa henkilöä, 
jolla vamman tai sairauden johdosta on 
pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua 
tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulaki
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• Palvelutarve selvitetään vammaisen henkilön 
tilanteen ja olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa 
(kotikäynti tai vähintään tapaaminen, selvitykset, 
arviointimenetelmät)

• Selvittämisvelvollisuus koskee kaikkia VPL:n mukaisia 
palveluja ja tukitoimia

• ”Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja 
tukitoimien selvittämiseksi on ilman aiheetonta 
viivytystä laadittava palvelusuunnitelma”

Palvelutarpeen selvittäminen
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Palvelusuunnitelma (VPL)

• Laadittava ilman aiheetonta viivytystä

• Laadittava siten kuin asiakaslain 7 §:ssä säädetään

• Suunnitelma on tarkistettava, jos vammaisen 
henkilön palvelutarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu 
muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan.

• (Suunnitelmasta käytävä riittävän yksityiskohtaisesti 
ilmi ne asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeeseen ja 
elämäntilanteeseen liittyvät seikat, joilla on 
merkitystä palvelujen sisällöstä, järjestämistavasta ja 
määrästä päätettäessä)
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Palvelusuunnitelman merkitys

• Palvelusuunnitelma ei hakemus tai päätös; se 
on toimintasuunnitelma, mutta ei juridisesti 
sitova

• Vaikuttaa epäsuorasti päätöksentekoon
• palvelusuunnitelmasta poikkeavalle päätökselle vaaditaan 

erityisiä perusteita (esim. muutokset hakijan 
toimintakyvyssä)
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• Päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä

• Koko prosessi päätöksineen saatettava loppuun 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 

• Määräajasta voidaan poiketa, jos asian selvittäminen 
vaatii erityisestä syystä pidemmän käsittelyajan 
(esim. vamman tai sairauden harvinaislaatuisuus)

Asian viivytyksetön käsittely
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VPL:n mukaiset palvelut

• Subjektiiviset oikeudet → kunnalla erityinen 
järjestämisvelvollisuus

– Edellytyksenä vaikeavammaisuus

• Määrärahasidonnaiset tukitoimet → kunnalla 
yleinen järjestämisvelvollisuus

– Edellytyksenä vammaisuus
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Subjektiiviset oikeudet

• Palveluasuminen

• Henkilökohtainen apu

• Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat 
välineet ja laitteet

• Kuljetuspalvelut

• Päivätoiminta

”jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta 
välttämättä tarvitsee palvelua/toimenpiteitä 
suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista”
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Määrärahasidonnaiset tukitoimet

• Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus

• Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa 
tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

• Ylimääräiset vaatekustannukset

• Erityisravinto

• Muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi 
tarpeelliset palvelut ja tukitoimet
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Palveluasuminen

• Palveluasunto tai oma koti
– kotiin järjestettäessä voidaan toteuttaa erilaisten 
palvelu- ja tukitoimiyhdistelmien avulla.

Vaikeavammaisuus (VPA 11 §):

• Vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee toisen 
henkilön apua päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, 
vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen 
runsaasti
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Vaikeavammaisuus, palveluasuminen

• Hallinto-oikeuksien ratkaisuissa annettu huomattava 
merkitys sille, onko toisen henkilön avun tarve 
erityisen runsasta

• Esim. KHO 14.1.1998 T 33:
- Jatkuvaluonteisuus voi täyttyä, vaikka yöllä ei 
tarvitse apua; riittää, että vuorokauden muina 
aikoina tarvitsee apua erityisen runsaasti
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Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan:

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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Vaikeavammaisuus, h.k.apu

VPL 8 c §3 momentti: vaikeavammaisena 
pidetään henkilöä, joka

• tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai 
sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen 
henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä 
toiminnoista

• avun tarve ei johdu pääasiassa ikääntymiseen 
liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.
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Itsenäinen elämä: tavoite ja rajaus

Henkilökohtaisen avun tarkoitus:

• auttaa vaikeavammaista henkilöä 
toteuttamaan omia valintojaan päivittäisiä 
toimia suorittaessaan

• edellyttää: voimavaroja määritellä avun sisältö 
ja toteutustapa > vrt. vaikeavammaisuus.
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Avun määrä

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

• Muita toimintoja varten vähintään 30 tuntia 
kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä 
riitä turvaamaan välttämätöntä avuntarvetta.
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H.k.avun järjestämistavat

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua:

1. korvaamalla henkilökohtaisen avustajan 
palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset;

2. antamalla avustajapalveluiden hankkimista 
varten palvelusetelin; taikka

3. ostamalla avustajapalveluita 
palveluntuottajalta tai järjestämällä palvelun 
itse (tai yhdessä muiden kuntien kanssa)
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Asunnon muutostyöt (VPA 12 §)

• Vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat 
välttämättömät rakennustyöt

• Muutostöiden suunnittelu

• Esteiden poistaminen asunnon välittömästä 
lähiympäristöstä

• Asunnon muutostöinä korvattavat kodin 
vakiolaitteet (kiinteät kalusteet)

• Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
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Vaikeavammaisuus, muutostyöt

VPA 13 §

Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolle

• liikkuminen tai muu omatoiminen 
suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa 
vamman tai sairauden vuoksi erityisiä 
vaikeuksia.
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Kuljetuspalvelut

VPA 4 §: Kuljetuspalveluihin kuuluvat 
vaikeavammaisen henkilön tarpeelliset, jokapäiväiseen 
elämään kuuluvat kuljetukset, jotka liittyvät

• työssä käymiseen tai opiskeluun

• asioimiseen, yhteiskunnallisen osallistumiseen, 
virkistykseen; tai muuhun sellaiseen syyhyn.

• Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat 
henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai 
lähikuntiin ulottuvat kuljetukset.
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Vaikeavammaisuus, kuljetuspalvelut

VPA 5 §: Vaikeavammaisena pidetään henkilöä,

• jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja

• joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi 
käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman 
kohtuuttoman suuria vaikeuksia

– Vrt. näkövamma, hahmotushäiriö
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Päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena 
pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla

• ei vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin 
vaikean toimintarajoitteen vuoksi ole edellytyksiä 
osallistua sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuun 
työtoimintaan, ja

• jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai 
työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin 
etuuksiin.
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Vammaispalvelut vs. ikääntyminen

• Laissa rajaus h.k.avun osalta:

– ”eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen 
liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista”

• Muut VPL-palvelut:

• Ikääntymiseen liittyviä sairauksia ja 
toimintarajoitteita koskeva rajaus ulottuu vain 
henkilökohtaiseen apuun



Vammaispalvelut vs. ikääntyminen

• KHO:2012:111

– KHO hankki asiassa selvitystä mm. aivohalvausriskin ja iän 
välisestä yhteydestä > ikääntymiseen liittyvä sairaus

• KHO 30.3.2012 T 774:

– Silmänpohjanrappeuma ei ollut tavallinen ikääntymiseen 
liittyvä sairaus

• Vaasan HaO 11.12.2012 12/0850/2

– Glaukoomasta johtuva näkökyvyn menetys > ”Huomioon 
glaukoomatapausten määrä Suomessa ja esiintyvyys kaiken 
ikäisessä väestössä > ei ikääntymiseen liittyvä”



Vammaispalvelut vs. ikääntyminen

• Hakijan ikä ei sinällään ole peruste evätä 
oikeutta VPL:n mukaiseen kuljetuspalveluun.

• Toisaalta yksinomaan ikääntymisestä johtuva 
liikuntakyvyn heikkeneminen ei ole peruste VPL-
kuljetuspalvelun myöntämiselle.

• Asia tulee ratkaista arvioimalla vamman tai 
sairauden vaikutusta henkilön kuljetuspalvelun 
tarpeeseen



H.k.apu vs. omaishoito

• Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen 
henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen 
painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön 
edun mukaisena

• Omainen voi toimia avustajana esim.
– avuntarve on äkillinen tai jos avustajaa on muuten vaikea saada 

– vamman tai sairauden laatu

• Omainen ei voi toimia samanaikaisesti sekä omaishoitajana 
että avustajana



H.k.apu vs. omaishoito

• Omaishoidon tuki perustuu omaishoitolakiin

• Omaishoito on pääosin hoivaa ja hoitoa

• H.k.apu ja omaishoito voivat täydentää toisiaan

• ”H.k.apu on vaikeavammaiselle henkilölle itsenäisen ja omista 
valinnoista lähtevän toiminnan mahdollistaja. Omaishoitoon 
sen sijaan sisältyy selkeä hoivan ja hoidon elementti, joka ei 
lähtökohtaisesti kuulu avustajajärjestelmään. H.k.apu ja 
omaishoidon tuki ovat siten kaksi eri järjestelmää, jotka eivät 
sulje toisiaan pois. Omaishoidon tuen saaminen ei estä 
h.k.avun myöntämistä esimerkiksi niissä tilanteissa, jossa 
h.k.apua haetaan kodin ulkopuolisiin toimintoihin.”



Juridinen neuvontapalvelu

ma ja to klo 9-12,13-16

Mika Välimaa

puh. (09) 6850 1129

Yodit Melaku, Sanna Ahola

puh. (09) 6850 1114
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