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Sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriö on 12.4.2002 tekemällään päätöksellä asettanut työryhmän, jonka
tehtävänä on selvittää henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kehittämistä.

Työryhmän tuli 

1) tehdä tarpeelliset ehdotukset avustajatoiminnan kehittämiseksi kuntien
palvelunjärjestämiskustannuksia tasoittamalla ja tehdä ehdotus ehdotusten mahdollisesti
edellyttämiksi säännösmuutoksiksi
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2) selvittää ehdotusten kustannusvaikutukset ja tehdä ehdotus kustannusten rahoituksesta
3) tehdä valtion vuoden 2003 talousarvioesitystä koskevat ehdotukset 31.5.2002 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän puheenjohtajaksi Kalle Könkkölän
Valtakunnallisesta vammaisneuvostosta, jäseniksi Jouko Narikan sosiaali- ja
terveysministeriöstä, Liisa Aittoniemen Kansaneläkelaitoksesta, Sami Uotisen Suomen
Kuntaliitosta ja sihteereiksi Aini Kimpimäen ja Karoliina Kortteen sosiaali- ja
terveysministeriöstä. 

Selvitystyön kuluessa on kuultu asiantuntijoina tutkija Marja-Liisa Heiskasta, Aulikki
Rautavaaraa Stakesista, Pirkko Mahlamäkeä Vammaisfoorumista, Heli Sahalaa Suomen
Kuntaliitosta ja Raija Koskista valtiovarainministeriöstä. Työryhmä on lisäksi saanut kirjalliset
lausunnot Invalidiliitolta ja  Näkövammaisten keskusliitolta.

Työryhmä luovuttaa ehdotuksen, joka on muotoiltu hallituksen esityksen muotoon. 

Neuvotteleva virkamies Sami Uotinen Suomen Kuntaliitosta on jättänyt eriävän mielipiteen
henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kehittämistä selvittäneen työryhmän ehdotuksiin (LIITE).

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

Kalle Könkkölä

Liisa Aittoniemi Sami Uotinen

Jouko Narikka

Aini Kimpimäki

Karoliina Korte
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Työryhmän toimeksianto ja sen tausta

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti huhtikuussa 2002 työryhmän, jonka tehtävänä oli
selvittää henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kehittämistä.

Selvitystyön perusteella on valmisteltu ehdotus hallituksen esitykseksi Eduskunnalle
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali-
ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamiseksi.

Toimeksiannon rajaus

Työryhmälle annetun toimeksiannon mukaisesti henkilökohtaiseen avustajajärjestelmään
liittyy nykyisin useita ongelmia. Työryhmän asettamispäätöksessä mainitaan ongelmina
palvelun saatavuuden vaihtelu kunnittain, työoikeudellisen tieto-taidon puuttuminen,
avustajien kouluttamattomuus ja niiden henkilöiden asema, jotka jäävät avustajajärjestelmän
ulkopuolelle puutteellisen valmiutensa johdosta.

Työryhmä on työskentelyn aikana kuullut asiantuntijoita, jotka ovat lisäksi tuoneet esille
muun muassa rahoituspohjan kehittämisen tarpeen, valtio-kunta suhteen tarkastelun,
avustajapalveluiden kattavuuteen liittyvät ongelmat, vammaisen henkilön kodin
ulkopuolisten toimintojen turvaamisen tärkeyden, eri-ikäisten vammaisten henkilöiden
oikeudet ja toiveen oikeudesta avustajaan työssä olemisesta riippumatta. 

Työryhmä on annetun selvitystyön ajan rajallisuuden vuoksi keskittynyt työssään
kehittämisen kannalta olennaisena pidettävän kuntien palvelunjärjestämiskustannusten
tasoittamisjärjestelmän luomiseen. Tästä huolimatta työryhmä pitää tarpeellisena myös
henkilökohtaisen avustajajärjestelmän sisällöllistä kehittämistarvetta.

Työryhmän ehdotukset

Työryhmä on päätynyt esittämään, että lakia vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista (380/1987) ja vastaavaa asetusta  sekä lakia sosiaali- ja
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992) muutetaan siten, että

- Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtainen avustajapalvelun kustannuksista
korvataan kunnille 20 tuntia ylittävältä osin 70 prosenttia.
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- Korvauksen suorittaa keskitetysti sille osoitetusta määrärahasta Kansaneläkelaitos, jolta
kunnat hakevat korvauksen vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtainen
avustajajärjestelmän aiheuttamiin suuriin kustannuksiin.

Kansaneläkelaitokselle osoitettaisiin erillinen määräraha, jonka suuruus olisi vuositasolla
arviolta 8,1 miljoonaa euroa. Vastaavasti yli 20 tunnin henkilökohtaisen avustajan käytöstä
aiheutuvia kustannuksia ei enää korvattaisi valtionosuusjärjestelmän mukaisina
kustannuksina, mistä aiheutuisi vuositasolla arviolta 2,9 miljoonan euron säästö. Ehdotuksen
lisäkustannukset olisivat näin ollen nettomääräisesti vuositasolla arviolta 5,2 miljoonaa
euroa. Tästä osuudesta puolet katettaisiin vähentämällä kuntien yleisiä sosiaali- ja
terveydenhuollon valtionosuuksia.
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Hallituksen esitys Eduskunnalle vammaisuuden perus-
teella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun
lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja val-
tionosuudesta annetun lain muuttamiseksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi jär-
jestelmää, jossa kunta korvaa vammaiselle
henkilölle henkilökohtaisen avustajan palk-
kaukseen liittyviä välttämättömiä kustannuk-
sia. Muutoksena nykytilanteeseen olisi se,
että kunnalle annettaisiin tasoituskorvaus
valtion varoista niistä kustannuksista, jotka
aiheutuvat tavanomaista laajemmasta vam-
maisen henkilön henkilökohtaisen avustajan
käytöstä. 

Tarkoituksena olisi, että valtio korvaisi
kunnille 70 prosenttia sellaisista kustannuk-
sista, jotka kohdistuvat yli 20 tuntia viikossa

käytettävän henkilökohtaisen avustajan
käyttämiseen. Korvaus maksettaisiin Kan-
saneläkelaitoksen kautta. Uudistuksen netto-
määräisistä lisäkustannuksista puolet katet-
taisiin vähentämällä vastaavasti kuntien
yleistä sosiaali- ja terveydenhuollon valtion-
osuutta. 

Kansaneläkelaitoksen tulisi seuraa yhdessä
sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen
Kuntaliiton kanssa järjestelmän toteutumisen
vaikutuksia.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2003.

—————

YLEISPERUSTELUT

1.  Nykyt i la  

1.1. Lainsäädäntö

Vaikeavammaisen henkilön itsenäistä elä-
mää voidaan tukea henkilökohtaisen avusta-
jan avulla. Nykyinen avustajajärjestelmä pe-
rustuu vuonna 1988 voimaan tulleen vam-
maisuuden perusteella järjestettävistä palve-
luista ja tukitoimista annetun lain (380/1987)
säännöksiin. Lain 9 §:ssä on avustajajärjes-
telmän perussäännös, jonka mukaan vam-
maiselle henkilölle korvataan hänen vam-
mansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen
mukaisesti kokonaan tai osittain kustannuk-
set, jotka hänelle aiheutuvat henkilökohtaisen
avustajan palkkaamisesta. Korvauksen mak-
saa kunta. 

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen
16  §:ssä on täsmennetty korvauksen saami-

sen edellytyksiä. Säännöksen mukaan korva-
uksen saamisen edellytyksenä on  se, että
henkilö tarvitsee runsaasti toisen henkilön
apua kotona jokapäiväiseen elämään liitty-
vissä asioissa tai kodin ulkopuolella asioiden
hoitamisessa, opiskelussa, harrastuksissa,
työssä ja yleensä yhteiskunnallisessa osallis-
tumisessa (asetus 759/1987). Korvauksen
saamisen edellytykseksi on siten asetettu
runsas toisen henkilön avun tarve.

Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta
aiheutuviin kustannuksiin liittyvän korvauk-
sen ja tuen tavoitteena onkin lain ja asetuk-
sen perustana olevan hallituksen esityksen
mukaan (HE 219/1986 vp) ehkäistä ja vä-
hentää nimenomaan vaikeavammaisten hen-
kilöiden laitoshuollon tarvetta ja tarjota jois-
sakin tapauksissa vaihtoehto palveluasumi-
selle. Henkilökohtaista avustajaa on siten pi-
detty tarpeellisena erityisesti vaikeavam-
maisten henkilöiden osallistumis- ja toimin
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tamahdollisuuksien takaamiseksi.
Alusta lähtien järjestelmän tarkoituksena

on ollut myös vammaisen henkilön valinnan-
vapauden ja itsenäisyyden kunnioittaminen.
Tarkoituksena on ollut, että vammainen hen-
kilö itse palkkaa avustajansa. Toisaalta
vammaiselta henkilöltä on edellytetty kykyä
toimia työnantajana ja tiettyä omatoimisuut-
ta. 

Kunnat saavat korvausta valtiolta avusta-
jajärjestelmään liittyvistä kustannuksista so-
siaali- ja terveydenhuollon laskennallisen
valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtion-
osuusjärjestelmän määräytymisperusteista
säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa
laissa (733/1992). Käyttökustannusten valti-
onosuus on kunnalle määriteltyjen lasken-
nallisten kustannusten ja omarahoitusosuu-
den erotus. Valtion ja kuntien kustannusten-
jaon säilyttämisestä säädetään mainitun lain
18 §:ssä. Vuoden 2002 alusta kuntien rahoi-
tusosuus on 74,7 prosenttia ja valtion osuus
25,3 prosenttia kunnallisen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kustannuksista.

1.2. Nykytilanteen arviointi

Avustajapalvelu kuuluu kunnan määrära-
hasidonnaisiin palveluihin, joihin vammai-
sella henkilöllä ei ole subjektiivista oikeutta.
Palveluasumisen kautta myös henkilökohtai-
nen avustaja voi kuitenkin tulla subjektiivi-
sen oikeuden piiriin. Järjestelmä toimii
yleensä niin, että vammainen henkilö palkkaa
kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukai-
sesti avustajansa itse ja saa korvauksen palk-
kausmenoihin ja muihin välttämättömiin
kustannuksiin kunnalta.

Avustajapalvelun saajien määrä on yli kak-
sinkertaistunut 1990—2000 välisenä aikana.
Henkilökohtainen avustaja oli vuonna 2001
käytettävissä 3 146 henkilöllä, jotka ovat
suurelta osin vaikeasti liikuntavammaisia.
Vuonna 2000 viiden suurimman kaupungin
yhteisen tilaston mukaan henkilökohtainen
avustaja oli 781 henkilöllä ja tästä aiheutu-
neet kustannukset olivat 9 622 euroa/asiakas
eli yhteensä 7,570 miljoonaa euroa vuonna
2000. On arvioitavissa, että mikäli tuen saaji-
en kasvu jatkuu maassamme entisenlaisena
niin vuonna 2002 avustajajärjestelmästä ai-

heutuu noin 30 miljoonan euron kustannuk-
set.

Avustajatoimintaan on katsottu sisältyvän 
ainakin seuraavia ongelmia:

- Palvelun saatavuus ja käyttö vaihtelevat
paljon kunnittain. Kunnista 25 % ei jär-
jestänyt avustajapalvelua vuonna 2000.
Suuri osa vammaisista henkilöistä kokee
saavansa avustajatunteja liian vähän.

- Kuntien ja vammaisten henkilöiden tieto-
taidoissa on puutteita avustajien työoi-
keudellisissa kysymyksissä, mistä johtu-
en nousee esille ristiriitatilanteita ja risti-
riitaisia käytäntöjä sekä tahattomia lai-
minlyöntejä

- Avustajat ovat kouluttamattomia, heidän
työoikeudellinen asemansa on heikko ja
lisäksi työsuhdeturva ja palkkataso ovat
epäyhtenäisiä

- Henkilöt, joilla ei ole valmiutta tai halua
ryhtyä työnantajiksi jäävät palvelun ul-
kopuolelle tästä syystä; esim. kehitys-
vammaiset ja psyykevammaiset jäävät
avustajajärjestelmän ulkopuolelle.

 
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskei-

set  ehdotukset

2.1. Tavoitteet

Esityksen pääasiallinen tarkoitus on kehit-
tää ja laajentaa henkilökohtaista avustajajär-
jestelmää edistämällä paljon henkilökohtaista
apua tarvitsevien vammaisten henkilöiden it-
senäistä elämää ja osallistumismahdollisuuk-
sia. Samoin tarkoituksena on lisätä kansa-
laisten yhdenvertaisuutta parantamalla kunti-
en mahdollisuuksia lisätä avustajapalveluja
tasoittamalla sen aiheuttama taloudellista ra-
situsta. 

Vammaistyöryhmä´96 esitti avustajajär-
jestelmän laajentamiseen 16,8 milj. euron li-
säpanostuksen suuntaamista. Työryhmän
esitysten läpiviemiseen ei löytynyt ratkaisua
lähinnä kustannusneutraalin rahoituksen ai-
heuttamien erilaisten näkemysten vuoksi.
Henkilökohtaisen avustajajärjestelmän ke-
hittäminen on sekä vammaisjärjestöjen että
sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen
mukaan kiireisimmin kehittämistä tarvitseva
vammaispalvelu.
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Esityksen tavoitteena on avustajajärjestel-
män laajentamisen lisäksi ja sen motivoimi-
seksi tasata kunnille järjestelmän laajentami-
sesta aiheutuvia kustannuksia.

Avustajatoiminnan laajentaminen olisi
mahdollista säätämällä toiminta kunnan eri-
tyisen järjestämisvelvollisuuden piiriin mm.
kuljetus- ja tulkkipalveluiden tavoin. Tämän
ei katsota oleva vietävissä läpi tällä hetkellä. 

Avustajajärjestelmän kunnille aiheuttamia
suuria kustannuksia on tarkoituksenmukaista
tasoittaa. Eräänä esimerkkinä on lastensuo-
jelun suurten kustannusten tasoitusjärjestel-
mä, joka on järjestetty erityishuoltopiirien
kautta. Tämän lastensuojelun suurten kustan-
nusten tasoitusjärjestelmän ja Ruotsissa
käytössä olevan avustajapalvelumallin ko-
kemusten perusteella käsillä olevassa työ-
ryhmässä on kuitenkin päädytty sellaiseen
henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta
aiheutuneiden kustannusten tasausjärjestel-
mään, jossa ylimääräisten kustannusten kor-
vaaminen kunnille tapahtuisi Kansaneläke-
laitoksen toimesta sille tähän käyttöön osoi-
tetusta määrärahasta. Kansaneläkelaitoksen
käyttämistä tukikanavana puoltaa tarve tur-
vata tasoituskäytännön yhtenäisyys koko
maassa ja Kansaneläkelaitoksella jo olemassa
oleva tieto henkilökohtaisia avustajia käyttä-
vistä ryhmistä.

Esityksessä ehdotetut muutokset merkitse-
vät osauudistusta nykyiseen järjestelmään,
johon liittyy myös sisällöllisiä kehittämistar-
peita, minkä vuoksi  muutostarpeita on pi-
temmällä aikavälillä  tarpeen  arvioida koko-
naisuutena. 

2.2. Keskeiset ehdotukset

Työryhmä ehdottaa seuraavia lainsäädän-
tötoimenpiteitä. 

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista annettuun lakiin
ehdotetaan lisättäväksi uusi 9 a pykälä, joka
toimisi vammaisten henkilöiden tavan-
omaista laajempaa henkilökohtaisen avusta-
jan käyttöä tukevan korvausjärjestelmän
yleissäännöksenä. Säännöksen mukaan kun-
nan vammaiselle henkilölle suorittamasta
henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen
liittyvien kustannusten korvauksesta suori-
tettaisiin kunnalle tasoituksena valtion kor-

vausta 70 prosenttia 20 avustajan viikkotun-
nin ylimenevältä osuudelta. Valtion korvaus
kanavoitaisiin kunnille keskitetysti Kansan-
eläkelaitoksen kautta, mikä takaisi tasaus-
käytännön yhtenäisyyden koko maassa ja jo
olemassa olevan verkoston sekä määräraha-
järjestelmän hyväksikäytön. 

Edelleen ehdotetaan muutettavaksi sosiaali-
ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-
osuudesta annettua lakia siten, että osa edellä
tarkoitetusta valtion korvauksesta rahoitettai-
siin vähentämällä kuntien sosiaali- ja tervey-
denhuollon yleistä valtionosuutta. Mainittu
vähennys ehdotetaan käytännössä toteutetta-
vaksi korottamalla laissa säädettyä kuntien
omarahoitusosuutta kutakin kunnan asukasta
kohden. Tasoitusjärjestelmä rahoitetaan siten
sekä valtion talousarvioon kansaneläkelai-
toksen asianomaisten momenttien kohdalle
lisättävän erityismäärärahan avulla että kun-
tien valtionosuuksia uudelleen suuntaamalla. 

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi valtion
talousarvion budjettimomentteja muutoin
tarvittavissa määrin.  Työryhmä ehdottaakin
siirtomäärärahajärjestelmää, jossa mahdolli-
nen määrärahan yli- tai alikäyttö voidaan ta-
soittaa vuosittain. Käyttämättä jäävän määrä-
rahan siirtämistä on pidettävä perusteltuna,
koska kyseessä on suurilta osin kuntien valti-
onosuuksista erotettu osuus.

Kansaneläkelaitoksen tulisi seuraa yhdessä
sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen
Kuntaliiton kanssa järjestelmän toteutumisen
vaikutuksia.

3.  Esityksen vaikutukset

3.1. Taloudelliset vaikutukset

Lakiehdotuksen mukaisista toimenpiteistä
aiheutuu valtiolle ja kunnille erilaisia talou-
dellisia vaikutuksia. Ensinnäkin ehdotettava
valtion erityinen korvaus yli 20 tuntia viikos-
sa henkilökohtaista avustajaa käyttävien
vammaisten henkilöiden kustannuksiin lisää
avustajien käyttöä ja näihin kustannuksiin
normaalisti maksettavaa valtionosuutta. Ta-
loudellisten vaikutusten arvioinnin lähtö-
kohtana on toisaalta, että erityisen valtion
korvausjärjestelmän piiriin tulevat kustan-
nukset eivät enää olisi normaalin valtion-
osuusjärjestelmän mukaisessa laskennassa



 16

huomioon otettavia sosiaali- ja terveyden-
huollon kustannuksia. Lopuksi ehdotetaan,
että uudesta korvausjärjestelmästä aiheutuvat
lisäkustannukset katettaisiin osittain vähen-
tämällä kuntien yleistä sosiaali- ja tervey-
denhuollon valtionosuutta.

Nykyisen tilanteen perusteella voidaan ar-
vioida, että henkilökohtaisen avustajajärjes-
telmän käytöstä aiheutuu kokonaisuutena
vuositasolla noin 30 miljoonan euron kustan-
nukset.

Ehdotusten jälkeen näiden kustannusten
arvioidaan jakautuvan siten, että noin 20
miljoonaa euroa kohdistuu edellä mainitun
enintään 20 viikkotunnin mukaisiin kustan-
nuksiin ja lopun 10 miljoonan euron kyseisen
rajan ylittävästä avustajan käytöstä aiheutu-
viin kustannuksiin. Henkilökohtaisen avus-
tajajärjestelmän kokonaiskustannusten arvi-
oidaan nousevan 32,5 miljoonaan euroon.
Tästä arviolta 11,5 miljoonaa euroa kohdis-
tuisi 20 tunnin tasausrajan ylittäviin kustan-
nuksiin. Valtionosuus olisi yhteensä noin 8,3
miljoonaa euroa. Tästä määrästä noin 2,9
miljoonaa euroa kohdistuisi 20 tunnin tasaus-
rajan ylittävään avustajan käyttöön. Tämä
osuus tulisi ehdotettavan erityiskorvauksen
piiriin ja se tulisi vähentää valtionosuudesta.

Korvausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen
20 viikkotunnin ylittävästä henkilökohtaisen
avustajan käytöstä aiheutuvien kustannusten
yhteismääräksi arvioidaan 11,5 miljoonaa eu-
roa vuositasolla. Valtion erityiskorvaus olisi
ehdotettavan 70 prosentin osuuden mukai-
sesti näistä kustannuksista 8,1 miljoonaa eu-
roa. Tarkoituksena on ehdottaa sisällytettä-
väksi valtion talousarvioon vastaavan suurui-
nen määräraha valtion korvauksia varten.

Edellä tarkoitettuihin tasausrajan ylittäviin
kustannuksiin kohdistuvan valtionosuuden
määräksi voidaan vastaavasti vuositasolla ar-
vioida 2,9 miljoonaa euroa. Tämä osuus tulisi
vähentää valtionosuusjärjestelmässä huomi-
oon otettavista kustannuksista. Kun edellä
mainituista korvausjärjestelmän 8,1 miljoo-
nan euron kustannuksista vähennetään 2,9
miljoonan euron osuus, jää ehdotetun korva-
usjärjestelmän todellisiksi lisäkustannuksiksi
vuositasolla noin 5,2 miljoonaa euroa. Eh-
dotuksen lähtökohtana olisi, että tästä meno-
jen nettolisäyksestä puolet katettaisiin vä-
hentämällä kuntien yleistä valtionosuutta,

jolloin jäljelle jäävä puolet lisäkustannuksista
katettaisiin valtion rahoituksella. 

Edellä mainittu vastuunjako edellyttäisi si-
tä, että valtionosuusjärjestelmän mukaista
kuntien asukasta kohden laskettua omara-
hoitusosuutta tulisi vuositasolla korottaa noin
0,50 eurolla. Koska järjestelmän ehdotetaan
kuitenkin tulevan voimaan heinäkuun alusta
vuonna 2003, olisivat kustannusvaikutukset
vuoden 2003 osalta arviolta puolet maini-
tuista vuositason kustannuksista. Tällä pe-
rusteella kuntien omarahoitusosuutta ehdo-
tetaan korotettavaksi 0,25 eurolla vuonna
2003 ja 0,50 eurolla vuodesta 2004 lukien.

Henkilökohtaisen avustajajärjestelmän
käyttö saattaa vuoden 2004 jälkeen lisääntyä
jossain määrin muun muassa nyt ehdotettavi-
en muutosten johdosta. Näitä vaikutuksia ei
voida kuitenkaan tässä vaiheessa arvioida
tarkemmin. Mikäli kustannusvaikutukset
muodostuisivat oleellisesti edellä mainituista
arvioista poikkeaviksi, voitaisiin myös oma-
rahoitusosuuden korottamisen suuruutta tar-
vittaessa tarkistaa. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaiku-
tukset

Ehdotuksen sisältämä avustajapalvelu si-
sältyy jo nykyisin vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista an-
nettuun lakiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetulla
lailla nämä tehtävät on säädetty kuntien jär-
jestettäväksi.

Uutta järjestelmässä olisi Kansaneläkelai-
toksen kautta kunnille suunnattava tukijär-
jestelmä, jolla uudelleen suunnattaisiin ja
katettaisiin kunnille avustajajärjestelmästä
aiheutuvia kustannuksia. Tarkoituksena on
tehdä tästä tuki- ja tasausjärjestelystä mah-
dollisimman kevyt ja joustava. Tämän joh-
dosta Kansaneläkelaitokselle ei kertyisi uu-
distuksesta merkittävästi uusia tehtäviä.
Kunnissa avustajan tuntimääristä riippuen li-
sätyötä aiheuttaisi yli 20 tunnin palkkiosta
saatavien lisäkorvausten seuranta ja laskutus.
Vaikutukset eivät ole merkittäviä. 

3.3. Vaikutukset eri kansalaisryhmien
asemaan 
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Vaikeimmin vammaiset henkilöt kokevat
runsaasti itsenäisen toiminnan ja osallistumi-
sen esteitä. Esteet ja ongelmat vaikeuttavat
heidän liittymistään yhteiskuntaan ja eikä
heillä ilman erityisjärjestelyjä ole esim. ikä-
ryhmänsä mukaisia valinnan mahdollisuuksia
elämässään. Henkilökohtaista avustajapal-
velua lisäämällä on mahdollisuus helpottaa
vaikeimmin vammaisten kansalaisten mah-
dollisuuksia toimia ja osallistua yhteiskun-
taan sen täysivaltaisina jäseninä. 

Vaikeavammaisten henkilöiden tarpeista
huolta pitävät perheenjäsenet voivat myöskin
tuoda panoksensa yhteiskunnan kehittämi-

seen, jos vammaisten perheenjäsenten tarvit-
semat palvelut voidaan järjestää riittävien ja
turvallisten palvelujen avulla. 

Avustajien määrän lisääminen tuo esimer-
kiksi koulutusuraansa suunnitteleville nuo-
rille mahdollisuuden tutustua hoitoalaan toi-
mimalla avustajana. 

4.  Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu osin työryhmässä,
osin virkatyönä sosiaali- ja terveysministeri-
össä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1.  Lakiehdotusten perustelut

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

9 a §. Henkilökohtaisen avustajan palkkion
korvaaminen. Uudessa pykälässä ehdotetaan
säädettäväksi korvausjärjestelmästä, jolla
kunnalle korvattaisiin valtion varoista niitä
kustannuksia, jotka aiheutuvat vammaisen
henkilön tavanomaista laajemmasta henkilö-
kohtaisen avustajan käytöstä. Pykälässä eh-
dotetaan, että valtio korvaisi kunnille 70 pro-
senttia niistä kustannuksista, jotka kohdistu-
vat yli 20 tuntia viikossa käytettävän henki-
lökohtaisen avustajan käyttämiseen.  

Ehdotettava 70 prosentin osuus valtion
korvaukselle perustuu siihen lähtökohtaan,
että valtion korvauksen tulisi kattaa pääosa
erityisen suurista henkilökohtaisen avustajan
käyttöön liittyvistä kustannuksista. Toisaalta
kuntien vastuulle jäävän rahoitusosuuden tu-
lisi olla riittävän suuri, jotta valtion korvaus-
järjestelmää ei pyrittäisi käyttämään hyväksi
perusteettomasti.

Edellä mainitun korvauksen suorittaisi
kunnalle Kansaneläkelaitos keskitetysti.
Tällä tavoin korvauskäytäntö muodostuisi
mahdollisimman yhtenäiseksi ja keskitetyksi.

Tarkoituksena on kuitenkin päästä sellaiseen
käytäntöön, jossa Kansaneläkelaitoksen
päätöksenteko voisi perustua mahdollisim-
man pitkälle suoraan kunnan hakemukses-
saan ilmoittamiin tietoihin. Pykälässä ehdo-
tetaankin erikseen säädettäväksi, että kunnan
tulisi hakemuksessaan vakuuttaa, ettei mai-
nittuihin tuntimääriin ole sisällytetty sellaisia
kustannuksia, jotka kunta on velvollinen kor-
vaamaan muun lain perusteella. Asian val-
vominen jäisi viime kädessä kuntien talou-
desta vastaaville tilintarkastajille.

1.2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta

45 a §. Kunnan omarahoitusosuuden ko-
rottaminen. Pykälässä säädetään eräistä sel-
laisista kustannuseristä, joita vastaava osuus
on vähennetty kuntien valtionosuudesta ko-
rottamalla kunnille säädettyä asukaskohtaista
omarahoitusosuutta. 

Tarkoituksena on, että tässä esityksessä eh-
dotettava kunnille suoritettava valtion korva-
us määrätyn tuntimäärän ylittävästä henkilö-
kohtaisen avustajan käytöstä aiheutuvista
kustannuksista vähennettäisiin osittain kunti-
en yleisestä valtionosuudesta. Ehdotettavan
vastuunjaon perusteella puolet edellä tarkoi-
tetuista valtion korvauksia vastaavista kus
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tannuksista vähennettäisiin valtionosuudesta,
jolloin valtion lisärahoitus kattaisi toisen
puolikkaan korvausjärjestelmän aiheutta-
mista lisäkustannuksista. Tällä perusteella
kunnan omarahoitusosuutta asukasta kohden
ehdotetaan korotettavaksi 0,25 eurolla vuon-
na 2003 ja 0,50 eurolla vuodesta 2004 lukien.  

Edellä mainitusta esityksestä johtuen eh-
dotetaan pykälän 1 momenttiin lisättäväksi

asianomaista korvausta tarkoittava uusi 3
kohta.

2.  Voimaantulo

Lakien ehdotetaan tulevan voimaan
1.7.2003. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotukset

1.

Laki
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista an-

netun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 päivänä huh-

tikuuta 1987 annettuun lakiin (380/1987) uusi 9 a § seuraavasti:

9 a § 

Henkilökohtaisen avustajan palkkion kor-
vaaminen

Kunnan vammaiselle henkilölle suoritta-
masta henkilökohtaisen avustajan käyttöön
liittyvästä korvauksesta suoritetaan kunnalle
valtion korvausta. Valtion korvaus on 70
prosenttia niistä kustannuksista, jotka koh-
distuvat yli 20 tuntia viikossa toimivien hen-

kilökohtaisten avustajien käyttöön. 
Korvauksen suorittaa  hakemuksen perus-

teella Kansaneläkelaitos. Korvausta hakies-
saan kunnan tulee vakuuttaa, ettei mainittui-
hin tuntimääriin ole sisällytetty niitä kustan-
nuksia, jotka kunta on velvollinen korvaa-
maan muun lain perusteella.

Tämä laki tulee voimaan 1.7.2003.  
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

—————
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2.

Laki
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun  lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elo-

kuuta 1992 annetun lain (733/1992) 45 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa    /2001,
seuraavasti:

45 a § 

Kunnan omarahoitusosuuden korottaminen

Edellä 17 § :ssä säädettyä kunnan omara-
hoitusosuutta asukasta kohden korotetaan
seuraavasti:

1) asumistuen ja muiden ensisijaisten
etuuksien yhteensovittamisen johdosta oma-
rahoitusosuutta korotetaan 7,74 eurolla
vuonna 1998 ja 17,16 eurolla vuodesta 1999;

2) asumistuessa hyväksyttävien enim-
mäisasumismenojen sekä työmarkkinatuen
lapsikorotuksen tason korottamiseen liittyvän
toimeentulotukimenojen vähenemisen joh-

dosta omarahoitusosuutta korotetaan 0,65 eu-
rolla vuodesta 2002; sekä

3) vammaisuuden perusteella järjestettä-
vistä palveluista ja tukitoimista annetun lain
(  /   ) 9 a §:ssä tarkoitetun kunnille suoritet-
tavan korvauksen johdosta 0,25 eurolla
vuonna 2003 ja 0,50 eurolla vuodesta 2004.
— — — — — — — — — — — — — — 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

—————

Helsingissä    päivänä     kuuta 200

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN
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Sami Uotinen 31.5.2002

Eriävä mielipide henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kehittämistä selvittäneen työryhmän
ehdotuksiin 

Suomen Kuntaliiton nimeämänä jäsenenä esitän eriävän mielipiteen työryhmän eh-
dottamaan henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kustannusten tasoitusjärjestelmään.
En pidä kannatettavana luoda sosiaali- ja terveydenhuoltoon yleisestä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon valtionosuusjärjestelmästä erillisiä rahoitusjärjestelmiä. Tämä erityi-
sesti silloin kun nämä järjestelmät rahoitettaisiin pääosin kuntien valtionosuuksien
leikkauksilla ilman merkittävää aitoa valtion lisärahoitusta. Tämä tarkoittaisi sitä,
että muiden palvelujen järjestämiseen käytettävissä oleva rahoituspohja supistuisi.

Edelleen pidän työryhmän työlle varattua määräaikaa alimitoitettuna toimeksiantoon
nähden. Järjestelmän laajuuden ja mitoitusperusteiden arviointi on muutoinkin vaike-
aa. Käytännön ongelmia voi myös aiheutua ehdotetusta järjestelmän voimaantulo-
ajasta kesken kalenterivuoden 1.7.2003. Järjestelmä aiheuttaisi myös kunnissa hal-
linnollista lisätyötä.

Sami Uotinen
neuvotteleva lakimies
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