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Suomen	lainsäädäntö	

Ihmis-	ja	
perusoikeudet	

• YK:n	vammaisten	ihmisten	oikeuksia	koskeva	yleissopimus	(ratifioitu	2016)	
• YK:n	lapsen	oikeuksia	koskeva	sopimus	(ratifioitu	1991)	
• Suomen	perustuslaki	(voimaan	2000)	

Asiakkaan	ja	
potilaan	asemaa	
koskevat	oikeudet	

• Yhdenvertaisuuslaki	
• Sosiaalihuollon	asiakaslaki	
• Potilaslaki	
• Valmisteilla	uusi	sosiaali-	ja	terveydenhuollon	asiakkaan	asemaa	ja	itsemääräämisoikeutta	vahvistava	
ja	perusoikeuksien	rajoittamista	sääntelevä	laki	

Oikeus	saada	
palveluita	ja	tukea	

•  Yleislait 	 		

•  Sosiaalihuoltolaki	ja	terveydenhuoltolaki		
• Asiakasmaksulaki 	 		

Erityislait	
•  Vammaispalvelulaki	
•  Laki	kehitysvammaisten	erityishuollosta	
•  Eduskunnassa	uusi	vammaispalvelulaki	



Lainsäädännön	tarkoitus	

	 Saan	
tukea	

Voin	
tehdä	
valintoja	

Minua	
arvoste	
taan	

ihmisenä	

Olen	
osallinen	

Päätän	
itse	

asioistani	

Olen	tärkeä	
kansalainen	 Saan	

yksilöllistä	
apua	

Voin	käyttää	
yleisiä	
palveluja	

Saan	
valmennusta	

Saan	
tietoa	 Voin	

vaikuttaa	

Olen	
aktiivinen	
toimija	

Voin	
kehittyä	





YK:n	vammaissopimus	

Vammaissopimus	tuo	ihmisoikeusnäkökulman	
vammaisten	ihmisten	kohteluun	ja	palveluihin.		

§  Ihmisoikeudellisessa	mallissa	yksilöitä	tuetaan,	jotta	
heistä	tulee	yhteisöidensä	aktiivisia	kansalaisia.		

§  Objektiivisesti	määriteltyjen	tarpeiden		täyttämisestä	
mennään	kohti	subjektiivisten	oikeuksien	käyttämistä.	

§  Holhoavasta	toimintatavasta	vuorovaikutteiseen	
toimintamalliin,	jossa	vammainen	ihminen	tekee	itse	
päätöksiä.	

§  Voimaantuminen	–	kohti	yksilön	valinnanvapautta,	
itsenäisyyttä	ja	osallisuutta	(ei	vain	suojaa,	ruokaa,	hoitoa)	
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Lakien	ja	muiden	säännösten	
soveltamisjärjestys	

§  Lakien	ja	normien	järjestys	

§  Perustuslaki	
§  Laki	
§  Asetus	
§  Ohjeet,	suositukset	

§  Perustuslakimyönteinen	laintulkinta	
§  Sovellettava	asiakkaalle	edullisempaa	lakia	
§  Lain	vastaisia	ohjeita	tai	suosituksia	ei	saa	

noudattaa.	



Vastuullinen	vallankäyttö	

§  Julkista	valtaa	käyttävät	
viranomaiset	tai	myös	
yksityiset	toimijat	silloin,	
kun	valtaa	on	delegoitu,	
toimivat	virkavastuulla.		

§  Vallan	käyttäjien	on	
tunnettava	lainsäädäntö.	
§  Tietämättömyyteen	ei	voi	
vedota.		

Apua	ja	neuvoja	esimerkiksi	Kehitysvammaisten	Tukiliiton	
lakineuvonnasta	lakineuvonta@tukiliitto.fi	



				Kuinka	luen	lakia?	

§  Laki	on	aina	kokonaisuus!	
§  Soveltamisala	kertoo,	ketä	laki	

koskee.	
§  Lain	tarkoitus	on	kaiken	perusta.	
§  Määritelmät	kertovat,	mitä	sanat	

tarkoittavat	juuri	tässä	laissa.		
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§  Hallituksen	hajoamisen	ja	eduskunnan	vaalikauden	päättyessä	kaikki	
merkittävät	lakiesitykset:	sote,	valinnanvapaus,	Valas	raukesivat.	
Valmistelutyö	kuitenkin	jatkuu	jossain	muodossa.		

§  Itsemääräämisoikeuslainsäädäntöä	koskevaa	esitystä	ei	edes	viety	
eduskunnalle,	mutta	senkin	valmistelun	pitäisi	jatkua	pian.		

§  Oikeustieteen	tohtori	Jaana	Paanetojan	selvitysraportti:	Vammaisten	
työllistymistä	tukevan	toiminnan	ja	työtoiminnan	uudistaminen	on	
juuri	valmistunut.	Selvitys	on	osa	Osakykyisille	tie	työelämään	–
kärkihanketta.		



Laki	vammaisuuden	perusteella	
järjestettävistä	erityispalveluista	
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Lain	tarkoitus	
1)  toteuttaa	vammaisen	henkilön	yhdenvertaisuutta,	

osallisuutta	ja	osallistumista	yhteiskunnassa;	
2)  ehkäistä	ja	poistaa	esteitä,	jotka	rajoittavat	vammaisen	

henkilön	yhdenvertaisuuden,	osallisuuden	ja	
osallistumisen	toteutumista	yhteiskunnassa;	

3)  tukea	vammaisen	henkilön	itsenäistä	suoriutumista	ja	
itsemääräämisoikeuden	toteutumista;	

4)  turvata	vammaisen	henkilön	yksilöllisen	tarpeen	
mukaiset,	riittävät	ja	laadultaan	hyvät	palvelut.	



”Normaalius”	-periaate	

Yleiset	palvelut	

Yhdenvertaisesti	
kaikille	

kansalaisille	

Erityis-
palvelut	

Erityisin	perustein	
yksilöllisen	tarpeen	

mukaan	



	
Lain	soveltamisala	ja	suhde	muuhun	
lainsäädäntöön	
	Tässä	laissa	säädetään	erityispalveluista	niille	vammaisille	
henkilöille,	jotka	tarvitsevat	
§  vamman	tai	sairauden	aiheuttaman	pitkäaikaisen	

toimintarajoitteen	johdosta	välttämättä	ja	toistuvasti	
apua	tai	tukea	tavanomaisessa	elämässä.	

Tätä	lakia	sovelletaan,	jos		
§  henkilö	ei	saa	sosiaalihuoltolain	(1301/2014)	tai	

ikääntyneen	väestön	toimintakyvyn	tukemisesta	sekä	
iäkkäiden	sosiaali-	ja	terveyspalveluista	annetun	lain	
(980/2012,	jäljempänä	vanhuspalvelulaki)	tai	muun	lain	
perusteella	riittäviä	ja	sopivia	palveluja.	



Lain	peruslähtökohtia	
§  Yhdenvertaisuus	
§  Osallisuus	
§  Itsemääräämisoikeus	
§  Yksilölliset	tarpeet		
§  Diagnoosineutraalisuus,	ei	ikärajoja	
§  Asiakaslähtöinen	asiakasprosessi	(lapsiin	

erityistä	huomiota;	huom.	myös	oma	asumispykälä)	

§  Erityispalvelut	turvataan	edelleen	
pääosin	subjektiivisina	oikeuksina	

§  Palvelut	lähtökohtaisesti	maksuttomia	



Palvelut	
	

	

	



Yksilölliset	tarpeet	
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Lain	mukaiset	erityispalvelut	
§  Subjektiiviset	oikeudet:	

§  Valmennus	ja	tuki	(perheelle	ja	muille	läheisille	osin	
harkinnanvaraisena	palveluna)	

§  Henkilökohtainen	apu	
§  Asumisen	tuki	
§  Tuki	esteettömään	asumiseen	(=	asunnon	

muutostyöt,	välineet	ja	tekniset	ratkaisut)	

§  Lyhytaikainen	huolenpito	
§  Päiväaikainen	toiminta	
§  Liikkumisen	tuki	(auton	antaminen	käyttöön	tai	

avustus	sen	hankintaan	harkinnanvaraisia	palveluita)	



Määrärahasidonnaiset	palvelut	
§  Maakunta	voi	määrärahojen	puitteissa	

§ antaa	taloudellista	tukea	(muiden	kuin	
terv.huollon	lääkinnälliseen	kuntoutukseen	
kuuluvien	päivittäisissä	toimissa,	liikkumisessa,	
viestinnässä	tai	vapaa-ajan	toiminnoissa	
tarvittavien	välineiden	ja	muiden	teknisten	
ratkaisujen	hankintaan	sekä	erityisvaatetuksesta	
tai	-ravinnosta	aiheutuvien	ylimääräisten	
kustannusten	korvaamiseksi)	ja		

§  järjestää	muita	lain	tarkoituksen	
toteuttamiseksi	tarvittavia	palveluita	



Valmennus	ja	tuki	
§  Joustava	yksilöllisten	tarpeiden	

mukaan	toteutettava	palvelu	
§  Tavoitteet	ja	sisältö	sekä	välttämätön	määrä,	
kesto	ja	toteutustapa	määräytyvät	vammaisen	
henkilön	asiakassuunnitelmaan	kirjattujen	
yksilöllisten	tarpeiden	ja	elämäntilanteen	mukaan		

§  Nykyään	tämän	alle	meneviä	palveluita	
ennen	muuta	kehitysvammalain	
mukaan,	jatkossa	siis	muillekin		

§  Sisältää	tuetun	päätöksenteon	



Mihin	asioihin	valmennusta	ja	
tukea	voi	saada?	

§  Vammaisella	henkilöllä	on	oikeus	saada	välttämättä	
tarvitsemaansa	valmennusta	ja	tukea	

1)  tiedollisten	tai	toiminnallisten	tai	sosiaalisessa	
vuorovaikutuksessa	tarvittavien	taitojen	
harjoittelemisessa;		

2)  elämän	muutostilanteissa;		
3)  kommunikaatiossa;		
4)  tavanomaisessa	elämässä	suoriutumisessa;	
5)  omaa	elämää	koskevassa	päätöksenteossa.	
§  Valmennuksena	ja	tukena	voidaan	myöntää	myös	

kuntouttavaa	varhaiskasvatusta	(muillekin	kuin	
kehitysvammaisille	lapsille)	



Perheelle	tai	läheisille	
annettava	valmennus	ja	tuki	
§  Valmennusta	ja	tukea	voidaan	järjestää	

vammaisen	henkilön	perheelle	tai	hänelle	
läheisille	henkilöille	silloin,	kun		
§  se	on	tarpeen	vammaisen	henkilön	
valmennukselle	ja	tuelle	asiakassuunnitelmassa	
määriteltyjen	tavoitteiden	toteuttamiseksi		

§  Vammaisen	henkilön	perheellä	tai	muilla	
läheisillä	henkilöillä	on	oikeus	saada	
valmennusta	ja	tukea	
§  	merkittävissä	elämänmuutostilanteissa,	jos	se	on	
välttämätöntä	vammaisen	henkilön	palvelujen	
tarkoituksen	toteuttamiseksi			



Valmennuksen	ja	tuen	
järjestäminen	

§  Valmennusta	ja	tukea	annetaan	
1)  henkilökohtaisena	palveluna,	
2)  ryhmässä	toteutettavana	palveluna	tai	
3)  yhdistettynä	muihin	palveluihin		
§  Palvelu	sisältää	sen	toteuttamiseksi	

tarpeelliset	kuljetukset,	jos	vammaisella	henkilöllä	on	
erityisiä	vaikeuksia	liikkumisessa	eikä	hän	toimintarajoitteensa	
takia	voi	ilman	kohtuuttoman	suuria	vaikeuksia	käyttää	julkista	
liikennettä	



Henkilökohtainen	apu	
§  Voimavararajaus	säilyy	jotakuinkin	nykyisen	

oikeuskäytännön	mukaisena	(”voimavaroja	
määritellä	avun	sisältö”)	
§  Nostettu	lain	tasolle	se,	ettei	henkilökohtaista	apua	ole	

tarkoitettu	vastaamaan	pääasiassa	hoivaa,	hoitoa	tai	
turvallisuuden	varmistamista	koskeviin	tarpeisiin:	(mikä	siis	
on	vaihtoehto,	jos	ei	halua	muuttaa	palveluyksikköön?)	

§  Joka	maakunnassa	on	oltava	käytössä	
työnantajamalli	sote-lakien	mukaisten	
järjestämistapojen	rinnalla	

§  Työnantajana	toimiminen	edellyttää	vammaiselta	
henkilöltä	suostumusta	sekä	kykyä	vastata	
työnantajan	velvollisuuksista	
§  Toisen	puolesta	ei	voi	toimia	työnantajana	(ei	ilmeisesti	

edes	oman	vammaisen	lapsen	puolesta)	

§  Päätökseen	on	kirjattava	sijaisjärjestelyt	



Asumisen	tuki	
§  Oikeus	saada	asumisen	tukea,	jos	välttämättä	ja	

toistuvasti	tarvitsee	toisen	henkilön	apua	tai	tukea	
asumisessa		

à  Pykälän	piirissä	myös	esimerkiksi	lievästi	kehitysvammaiset	
henkilöt	tällaista	tukea	tarvitessaan	

§  Päivittäisten	toimien	lisäksi	palvelut,	joita	henkilö	
tarvitsee	hyvinvoinnin	ja	terveyden	edistämiseksi	ja	
ylläpitämiseksi	sekä	osallisuuden,	kommunikaation	
ja	perhe-elämän	mahdollistamiseksi	

§  Sisältö,	määrä	ja	toteutustapa	määritellään	henkilön	
yksilöllisen	tarpeen	mukaisesti	(voi	sisältää	myös	muiden	
lakien	perusteella	annettavia	palveluita)	

§  Asumisen	tuki	järjestetään	ensisijaisesti	vammaisen	
henkilön	itse	valitsemaan	asuntoon	ja	asuinpaikkaan	

	

	



Lapsen	asumisen	tuki	
§  Järjestetään	ensisijaisesti	lapsen	oman	

perheen	kanssa	lapselle	ja	perheelle	kotiin	
annettavilla	palveluilla	

§  Järjestäminen	muualla	kuin	oman	perheen	
kanssa	edellyttää	huoltajien	suostumusta		
§  Lisäksi	edellytetään	moniammatillisen	asiantuntijaryhmän	

arviota	ja	lapsen	mielipiteen	selvittämistä	
§  Toteuttamisen	vaihtoehtoina	perhehoito	tai	lapsille	

tarkoitettu	palveluyksikkö	(max.	7	lasta)	

§  Huolena	suuret	asiakasmaksut,	joita	lapsen	
muualla	asumisesta	voitaisiin	
asiakasmaksulakiehdotuksen	mukaan	periä	



Lyhytaikainen	huolenpito	
Välttämättömän	huolenpidon	ja	osallisuuden	
turvaamiseksi	sekä	huolenpidosta	vastaavien	
henkilöiden	hyvinvoinnin	tukemiseksi	
§  Sisältö,	määrä	ja	toteutustapa	määritellään	

henkilön	yksilöllisen	tarpeen	mukaisesti	
§  Palvelu	siis	laajentuu	kattamaan	muutkin	kuin	

kehitysvammaiset	henkilöt	

§  Palvelu	sisältää	sen	toteuttamiseksi	
tarpeelliset	kuljetukset,	jos	henkilöllä	on	erityisiä	
vaikeuksia	liikkumisessa	eikä	hän	toimintarajoitteensa	takia	voi	
ilman	kohtuuttoman	suuria	vaikeuksia	käyttää	julkista	
liikennettä	



Päiväaikainen	toiminta	
§  Vammaisella	henkilöllä	oikeus	palveluun,	jos	hän	

toimintarajoitteensa	vuoksi	tarvitsee	erityistä	
sosiaalisen	vuorovaikutuksen	ja	osallisuuden	
turvaavaa	sekä	toimintakykyä	ylläpitävää	palvelua,	
eivätkä	muut	palvelut	(työtoiminta,	kuntouttava	
työtoiminta	jne.)	ole	sopivia	tai	riittäviä	

§  Ei	velvollisuutta	järjestää	vanhuuseläkettä	saavalle	
vammaiselle	henkilölle	

§  Järjestettävä	viitenä	päivänä	viikossa	tai	harvemmin,	
jos	siihen	on	vammaisen	henkilön	yksilölliseen	
tarpeeseen	liittyvä	erityinen	syy	

§  Sisältää	palvelun	toteuttamiseksi	tarvittavat	
kuljetukset	



Liikkumisen	tuki	
§  Tarkoituksena	mahdollistaa	liikkuminen,	joka	liittyy:		

1.  työssä	käymiseen,	
2.  opiskeluun,	
3.  muun	lain	nojalla	järjestettävään	osallisuutta	edistävään	toimintaan	sekä	
4.  vapaa-ajan	toimintaan,	sosiaaliseen	osallistumiseen	ja	muuhun	

tavanomaiseen	elämään	kuuluvaan	toimintaan	

§  Oikeus	saada	tuki	kuljetuspalveluna	soveltuvalla	esteettömällä	
ajoneuvolla,	jos	henkilöllä	on	erityisiä	vaikeuksia	liikkumisessa	
eikä	hän	toimintarajoitteensa	takia	voi	ilman	kohtuuttoman	
suuria	vaikeuksia	käyttää	julkista	liikennettä		
§  Sis.	saattajapalvelun,	jos	se	on	välttämätöntä	

§  Vaihtoehtona	voidaan	antaa	henkilölle	käyttöön	auto	tai	tukea	
auton	hankintaan,	jos	tuen	tarve	liikkumisessa	tavanomaisen	
elämän	toiminnoissa	on	runsasta	ja	jatkuvaluonteista		
§  Auton	antaminen	käyttöön	mahdollista	lähinnä	työn	tai	opiskelun	vuoksi	
§  Tähän	ei	ole	subjektiivista	oikeutta,	vaan	maakunnalla	on	harkintavaltaa	



Kuljetuspalvelujen	toteutus	
§  Työhön,	opiskeluun	ja	muun	lain	mukaiseen	osallisuutta	

edistävään	toimintaan	järjestettävä	niihin	välttämättä	
tarvittava	määrä	matkoja	työssäkäyntialueella	(80	km)	

§  Vapaa-ajanmatkoja	järjestettävä	väh.	18	yhdensuuntaista	
matkaa	/	kk	TAI	vaihtoehtoisesti	henkilön	suostuessa	matkat	
voidaan	järjestää	kokonaan	tai	osittain	”kilometrikukkaron”	
avulla	(ilman	kunta-	tai	maakuntarajoja)	

§  Jos	hlö	on	saanut	auton/autoavustuksen,	hänellä	on	oikeus	
saada	väh.	24	vapaa-ajan	matkaa	vuodessa,	jollei	tätä	
pienempi	määrä	riitä	turvaamaan	välttämätöntä	liikkumista	

§  Kuljetuspalvelujen	määrää,	alueellista	ulottuvuutta	ja	
kohtuullisia	kustannuksia	arvioitaessa	huomioon	vammaisen	
henkilön	liikkumisen	tarve,	muut	käytettävissä	olevat	palvelut,	
matkan	tarkoitus	sekä	se,	onko	vammaiselle	henkilölle	annettu	
käyttöön	auto	tai	avustusta	sen	hankintaan	
§  Toiminnallisen	alueen	määrittelyä	ei	ole	tarkoitus	muuttaa	

nykykäytännöstä	

§  Matkoja	voidaan	yhdistellä,	jos	siitä	ei	ole	kohtuutonta	haittaa	



Muita	huomioita	
§  Asiakasmaksuista	säädettäisiin	uudessa	

asiakasmaksulaissa	
§  Valittaminen	KHO:een	vaatisi	myös	

subjektiivisten	oikeuksien	osalta	jatkossa	
valitusluvan	

§  Aiempien	lakien	mukaiset	päätökset	olisivat	
voimassa	päätöksen	voimassaoloajan,	
kuitenkin	max.	2	vuotta	tai	kunnes	henkilön	
palvelutarve	arvioidaan	uudelleen	(jos	
asiakas	sitä	pyytää	tai	maakunnan	
aloitteesta,	jos	palvelutarve	muuttunut)	



Kiitos!	
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