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SOSIAALI- JA TERVEySMINISTERIöLLE 

Valtioneuvoston vammaispoliittisessa selonteossa vuonna 2006 kirjattujen vammaispoliit-
tisten periaatteiden sekä Suomen allekirjoittaman YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen lähtökohtien mukaisesti tavoitteena kaikessa vammaisia hen-
kilöitä koskevassa päätöksenteossa on mahdollistaa vammaisten henkilöiden toimiminen 
aktiivisina ja täysivaltaisina kansalaisina yhteiskunnan eri alueilla. Vammaispalvelut toteut-
tavat vammaisten henkilöiden keskeisiä perusoikeuksia ja sen vuoksi on tärkeää, että niitä 
koskeva ensi asteen päätöksenteko on lainmukaista ja perusoikeuslähtöistä.

Vammaispalvelulain (380/1987) uudet säännökset palvelutarpeen selvittämisestä, pal-
velusuunnitelmasta ja asian viivytyksettömästä käsittelystä sekä vaikeavammaisten henki-
lökohtaisesta avusta tulivat voimaan 1.9.2009. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vam-
maispalvelulain muutosten toimeenpanon ohjausryhmän ajalle 15.4.2009–31.12.2010 
ohjaamaan ja koordinoimaan vammaispalvelulain muutosten toimeenpanoa. Ohjausryhmän 
tavoitteena oli tukea vammaispalvelulain uusien säännösten yhdenmukaista toimeenpanoa 
sekä vammaispalvelulain säännösten yhtenäistä soveltamista kokonaisuudessaan. Ohjaus-
ryhmän yksityiskohtaisiksi tehtäviksi määriteltiin seuraavat:

1) ohjata vammaispalvelulain soveltamista tukevan ja ohjaavan käsikirjan valmistelua, ajan-
tasaisena pitämistä sekä siihen liittyvää tiedottamista

2) ohjata lainmuutosten toteutumisen seurantaa.

Ohjausryhmä toimi STM:n johdolla ja se koottiin kuntien ja vammaisten henkilöiden sekä 
eräiden muiden asiaan kiinteästi liittyvien tahojen edustajista, joiden yhteistyöllä ohjattiin 
ja seurattiin käsikirjan valmistelua. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi neuvotteleva 
virkamies Päivi Voutilainen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ohjausryhmä asiantuntijasih-
teereinä toimivat hallitussihteeri Jaana Huhta sosiaali- ja terveysministeriöstä ja ylilääkäri 
Matti Ojala Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Ryhmän jäsenet olivat puheenjohtaja 
Merja Heikkonen Vammaisfoorumi ry:stä, perusturvalautakunnan jäsen Keijo Kaskiaho 
Kouvolasta, vammais- ja esteettömyysasiamies Jukka Kaukola Tampereelta, puheenjohtaja 
Kalle Könkkölä Valtakunnallisesta vammaisneuvostosta, lakimies Markku Litola sosiaali- 
ja terveysministeriöstä 16.11.2009 asti, sosiaalihuollon ylitarkastaja Timo Mäkelä Oulun 
lääninhallituksesta (1.1.2010 lähtien Pohjois-Suomen aluehallintovirasto), vammaispalvelu-
päällikkö Päivi Nurmi-Koikkalainen Espoosta, kehittämispäällikkö Aulikki Rautavaara Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, projektikoordinaattori Satu Tanttu Keravalta 27.4.2010 
asti ja erityisasiantuntija Jaana Viemerö Suomen Kuntaliitosta. Ohjausryhmän pysyvinä 
asiantuntijoiksi nimettiin hallitusneuvos Riitta Kuusisto ja neuvotteleva virkamies Aini 
Kimpimäki (31.3.2010 asti), molemmat sosiaali- ja terveysministeriöstä, sosiaalihuollon 
ylitarkastaja Maija Pelkonen Oulun lääninhallituksesta (1.1.2010 lähtien Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto) sekä verkkokirjoittaja Anu Autio, THL: Vammaispalvelujenkäsikirjan 
sivukartta ja verkkokirjoittaja Päivi Achte, THL: Vammaispalvelujenkäsikirjan sivukartta.

Ohjausryhmällä oli oikeus kuulla työnsä tueksi asiantuntijoita. Työryhmä on kuullut seuraa-
via asiantuntijoita: 
 päätoimittaja Hanna Heikkonen, THL: Sosiaaliporttikonsepti
	erikoissuunnittelija Soila Veltheim, THL: Sosiaaliportti ja käsikirjat
 neuvotteleva virkamies Sari Kauppinen, STM: Vammaisalan tilastokäytäntö
 kehittämispäällikkö Riikka Väyrynen, THL: Vammaispalvelujen tilastot
 johtava lakimies Tapio Räty, Helsingin kaupunki: Vammaislainsäädäntö
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Ohjausryhmä kokoontui yhteensä yhdeksän kertaa. Ohjausryhmä ohjasi tavoiteasetannan 
mukaisesti helppokäyttöisen ja kaikille toimijoille saavutettavan sähköisen verkkokäsikirjan 
laatimista vammaispalvelulain soveltamisen tueksi ja vammaispalvelulain muutosten muuta 
toimeenpanoa. Käsikirjan sisällön tuotannosta on vastannut Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen Palvelujärjestelmäosaston Palvelujärjestelmän kehittäminen ja ohjaus -yksikkö tuke-
naan ohjausryhmän jäsenet taustayhteisöineen sekä joukko sen ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Teknisen alustan käsikirjalle tarjoaa Sosiaaliportti 10.3.2011 alkaen.

Saatuaan tehtävänsä suoritetuksi ohjausryhmä luovuttaa kunnioittavasti muistionsa so-
siaali- ja terveysministeriölle.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 2010

Päivi Voutilainen
ohjausryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ohjausryhmän jäsenet:

Merja Heikkonen, puheenjohtaja
Vammaisfoorumi ry

Keijo Kaskiaho, perusturvalautakunnan jäsen
Kouvola

Jukka Kaukola, esteettömyysasiamies
Tampere

Kalle Könkkölä, puheenjohtaja
Valtakunnallinen vammaisneuvosto

Timo Mäkelä, sosiaalihuollon ylitarkastaja
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Päivi Nurmi-Koikkalainen, vammaispalvelu-
päällikkö
Espoo

Aulikki Rautavaara, kehittämispäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jaana Viemerö, erityisasiantuntija
Suomen Kuntaliitto

Ohjausryhmän sihteerit

Jaana Huhta, hallitussihteeri
Sosiaali- ja terveysministeriö

Matti Ojala, ylilääkäri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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1 JOHDANTO 

1.1 VAMMAISPALVELULAIN MUUTOKSEN TAVOITTEET

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä pal-
veluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annetun lain 4 §:n muuttamisesta (166/2008) todetaan lakiuudistuksen perustavoitteiksi:

 Lisätä vaikeavammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä sekä parantaa 
heidän mahdollisuuttaan osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin

 Lisätä vaikeavammaisten henkilöiden keskinäistä yhdenvertaisuutta vamman laadusta ja 
asuinpaikasta riippumatta

	Vahvistaa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta muun muassa kehittämällä 
palvelujen toteuttamista koskevia menettelytapasäännöksiä siten, että vammaisen hen-
kilön oma mielipide ja toivomukset sekä yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne otetaan 
entistä vahvemmin huomioon palveluja ja tukitoimia suunniteltaessa ja niistä päätet-
täessä

 Lisätä palvelujen ja tukitoimien suunnitelmallisuutta ja niiden saannin joutuisuutta
 Selkeyttää vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien kokonaisuutta sekä 

niiden suhdetta kehitysvammalain mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Uusi lainsäädäntö konkretisoi vammaispoliittisessa selonteosta ilmeneviä suomalaisen vam-
maispolitiikan lähtökohtia, joita ovat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus, oikeus osal-
lisuuteen sekä oikeus tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Esityksen tavoitteena on myös 
toteuttaa vaikeavammaisten henkilöiden perustuslain mukaista oikeutta välttämättömään 
huolenpitoon ja riittäviin sosiaalipalveluihin.

1.2 VAMMAISPALVELULAIN MUUTOKSET

Vammaispalvelujen sisällön osalta uudistuksen merkittävä tavoite liittyi hallitusohjelmaan 
kirjattuun vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämisen jatkamiseen ja vammais-
ten henkilökohtainen avustajajärjestelmän kehittämiseen vaiheittain. Askeleena kohti la-
kien yhteensovittamisen jatkotyötä vammaispalvelulaki säädettiin ensisijaiseksi suhteessa 
kehitysvammalakiin lakien keskinäisessä suhteessa. Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan 
edelleen järjestää palveluita kehitysvammalain nojalla, jos vammaispalvelulain nojalla jär-
jestettävät palvelut eivät ole asiakkaan kannalta riittäviä tai sopivia tai muutoin kehitysvam-
maisen henkilön edun mukaisia. 

Vammaispalvelulakiin lisättiin osana hallitusohjelman mukaista sosiaalitakuun vahvis-
tamista säännökset asiakkaan yksilöllisen avuntarpeen huomioon ottamisesta palveluja ja 
tukitoimia järjestettäessä, palvelutarpeen selvittämisestä määräajassa, palvelusuunnitelman 
viivytyksettömästä laatimisesta sekä määräajasta päätöksenteossa. Säännöksillä vahviste-
taan asiakkaan oikeuksia ja hänen yksilöllisen palvelutarpeensa huomioon ottamista palve-
luja järjestettäessä. 

Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle tuli osaksi kunnan erityisen järjes-
tämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia vammaispalveluja. Henkilökohtaiseen apuun kuuluu 
vaikeavammaisen henkilön välttämätön avustaminen päivittäisissä toimissa, työssä ja opis-
kelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen ylläpitämisessä niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin. Päivittäisiä toimia sekä työtä ja 
opiskelua varten apua on järjestettävä avustettavan välttämätöntä tarvetta vastaava määrä ja 
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muihin tarkoituksiin vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä 
turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta. 

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää henkilökohtainen avustaja-järjestelmän muo-
dossa siten, että kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle avustajan palkkaamisesta aiheu-
tuvat kustannukset ja korvaukset sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämät-
tömät kulut. Toinen avun järjestämistapa on, että kunta antaa vaikeavammaiselle henkilölle 
palvelusetelin avustajapalvelun hankkimista varten. Kolmantana järjestämistapana kunta 
voi järjestää palvelun ostopalveluna, oman palvelutuotantonsa turvin tai sopimusperustei-
sessa yhteistyössä yhden tai useamman kunnan kanssa.
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2 OHJAUSRyHMäN EHDOTUKSET 

Vammaispalvelulain muutosten valmistelun yhteydessä nousi esiin ohjeistuksen tarve lain 
soveltamiskäytännön yhtenäisyyden turvaamiseksi. Hallituksen esitykseen (166/2008) on 
kirjattu, että vammais palvelulain uusien säännösten, erityisesti henkilökohtaisen avun osal-
ta, toimeenpano edellyttää sosiaali- ja terveysministeriöltä ja sen alaiselta valtionhallinnolta 
panostusta uudistusta koskevaan tiedottamiseen, kouluttamiseen ja ohjaukseen sekä seu-
rantaan. Valmistelun yhteydessä päädyttiin laatimaan uudistusta koskevat tulkintasuosituk-
set yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sähköisen käsikirjan muotoon (ks. liite 1) samaan 
tapaan kuin on toimittu uutta lastensuojelulakia koskevien suositusten suhteen. Näin edis-
tettäisiin käytännön asiakastyössä tehtävien ratkaisujen muodostumista yhdenmukaisiksi 
ja sisällöltään lain mukaisiksi. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä muuttuneet ja 
muuttuvat kuntakokonaisuudet ja yhteistoiminta-alueet lisäävät yhtenäisen ohjeistuksen 
tarvetta vammaispalveluita järjestettäessä muidenkin kuin edellä mainittujen uusien sään-
nösten osalta.

Huomiota on kiinnitetty myös järjestelmällisen seurannan merkitykseen ja kehittämis-
tarpeisiin. Nykyinen tilastointi ei täysin palvele lainsäädännön vaikutusten seurantaa, sillä 
esimerkiksi kustannuksista ei ole käyttävissä tietoa riittävän tarkalla tasolla. Valtakunnan 
tasolla kuntien järjestämien palvelujen kustannuksista kerätään tietoa Tilastokeskuksen 
kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastossa. Tällä hetkellä vammaispalvelulain 
mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kustannukset kerätään kokonaissumma-
na ja siitä eritellään kuljetuspalvelut (ks. liite 2). 

Täydentääkseen lakisääteistä tiedonkeruuta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) teki 
alkuvuodesta 2011 erilliskyselyn kunnille koskien vuotta 2010. Kysely täydentää Tilastokes-
kuksen kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston toimintatietoja ja mukana on 
myös vammaisten ihmisten palveluihin liittyviä kysymyksiä. Erilliskyselyssä huomioidaan 
vammaispalvelulain muutokset. 

Lainmuutosten toimivuutta ja taloudellisia vaikutuksia voidaan luotettavammin arvioi-
da vasta pidemmällä aikavälillä. 

2.1 KäSIKIRJAN yLLäPITOON JA KEHITTäMISEEN LIITTyVäT 
 EHDOTUKSET

Vammaispalvelujen käsikirjakonsepti edellyttää vammaispalvelujen toteutuksen ja siihen 
liittyvän tietoaineksen järjestelmällistä kokoamista, toimittamista ja ylläpitoa digitaalises-
sa muodossa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Sosiaaliportilla on kokemusta digitaa-
lisista käsikirjakonsepteista Lastensuojelun käsikirjan kehittämisen myötä. Arkikokemus 
on osoittanut, että digitaalisen käsikirjan avaamisen jälkeen saattaa ongelmaksi muodostua 
riittävien päivitys- ja kehittämisresurssien puute. Käsikirja on tiedonvälityksen asiantunti-
jakanava, joka edellyttää, että käsikirjan tiedot ovat ajan tasalla ja luotettavia. Asiantunti-
joiden ammattityössään käyttämien työvälineiden, kuten sähköisten käsikirjojen, käytettä-
vyys ja käyttäjäystävällisyys ovat sivuston jatkuvan käytön kannalta kriittisiä tekijöitä. Sekä 
sisällöntuotannon että teknisen toteutuksen on oltava avoimia palautteelle ja kehityttävä 
asiakaspalautteen kautta. Parhaimmillaan käsikirja ylläpitää ja välittää vammaisuuteen, 
vammaispalveluihin ja vammaispolitiikkaan liittyvää aineistoa alan ammattihenkilöiden ja 
kansalaisten käyttöön käyttöön, välittää tietoa alan ajankohtaisista tapahtumista ja toimii 
alan asiantuntijoiden välisenä interaktiivisena kanavana. 
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Vammaispalvelujen käsikirjan ylläpidon ja kehittämisen turvaamiseksi ohjausryhmä ehdot-
taa, että

1. THL varaa riittävät resurssit vammaispalvelujen käsikirjan ylläpitämiseen ja kehittämi-
seen

2. THL nimeää käsikirjalle toimitusneuvoston ja toimitustyön tueksi tarpeelliset asiantun-
tijaryhmät. 

2.2 MUUTOSTEN SEURANTAAN LIITTyVäT EHDOTUKSET

Ohjausryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotukset vammaispalvelulain 1.9.2009 voimaantullei-
den muutosten seurannan kehittämiseksi. Hallituksen esityksessä (166/2008) korostettiin 
erityisesti lain kustannusvaikutusten seurantaa. 

Vammaispalvelulain muutosten seurantaan tarvitaan hallinnon, asiantuntijoiden ja kan-
salaisten kannalta tarkoituksenmukaisen tiedon keräämiseksi sekä lyhyen että pitkän aikavä-
lin kehittämistoimia. Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastojen kehittämiseksi on meneillään 
merkittäviä uudistushankkeita, joissa kehitetään mm. kuntatilastointia ja sosiaalihuollon 
asiakastietojärjestelmiä. Ohjausryhmä pitää tärkeänä, että näiden hankkeiden edetessä var-
mistetaan, että vammaispalvelujen saatavuudesta ja esimerkiksi lainsäädäntömuutosten 
vaikutuksista saadaan tulevaisuudessa riittävästi tietoa. On tarpeita sekä kehittää tiedon-
keruuta osana THL:n lakisääteistä tilastoviranomaisen tehtävää että tehdä tarvittavilta osin 
erilliskyselyjä, kuten kolmivuosittain toteutettava THL:n erilliskysely1. 

Ohjausryhmä ehdottaa, että 

1. Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen Kuntaliiton 
ja kuntien yhteistyönä vahvistetaan tietopohjaa, kuten tilastojärjestelmiä ja seurantain-
dikaattoreita, jotka kertovat vammaispalvelujen tilasta ja kehityksestä. Erityisesti tieto-
pohjaa on kehitettävä palvelujen rahoituksen, kustannusten sekä asiakkaiden kokeman 
palvelun laadun osalta. 

2. Vammaispalvelulain muutokset otetaan huomioon, kun määritellään kansallisesti yhte-
näisiä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tietosisältöjä ja rakenteita.

3. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää vammaispalvelujen tilastoinnin raportointi-
muotoja yhteistyössä kuntien kanssa siten, että kuntien vammaispalvelujen kehittämi-
sen, järjestämisen ja hallinnon tarpeet tulevat huomioiduksi.

1 Stakes 2007. Ikääntyneiden, vammaisten, sosiaalisen luototuksen ja lasten päivähoidon tilastokysely kuntiin. Saatavilla: 
 http://www.stakes.f i/FI/tilastot/aiheittain/Sosiaalipalvelut/tilastokyselykuntiin.htm 
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3 EHDOTUSTEN VAIKUTUKSET 

Vammaispalvelulain muutosten vaikutuksia kustannuksiin, viranomaistoimintaan, asiak-
kaan asemaan sekä työllisyyteen ja työelämään on tarkasteltu laajasti hallituksen esityksessä 
(166/2008) Eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
4 §:n muuttamisesta. Seuraavassa luvussa 3.1. on tiivis kuvaus vammaispalvelulain muutos-
ten toimeenpanon ohjausryhmän ehdotusten ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista.

3.1 IHMISIIN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET 

Vammaispalvelujen käsikirja tukee vammaispalvelulain muutosten toimeenpanoa. Näin ol-
len käsikirjan käyttöönotto edesauttaa hallituksen esityksessä (166/2008) esitettyjen vam-
maisiin ihmisiin kohdistuvien myönteisten vaikutusten saavuttamista. 

Ehdotus palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta sekä määrä-
ajasta vammaispalveluja koskevien asioiden käsittelyssä parantaa vammaisten ihmisten ase-
maa ja oikeusturvaa sosiaalihuollon asiakkaana. Kansalaisten yhdenvertaisuus lisääntyy, jos 
uudistuksen tavoite alueellisten erojen vähentämisestä myös vammaispalveluja koskevassa 
päätöksenteossa toteutuu. 

Henkilökohtaista apua koskevien ehdotusten arvioidaan edistävän vaikeavammaisten 
henkilöiden perusoikeuksien kuten yhdenvertaisuuden, itsemääräämisoikeuden, liikkumis-
vapauden, henkilökohtaisen vapauden ja turvallisuuden sekä yksityisyydensuojan toteutu-
mista. Vaikeavammaisten henkilöiden mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan 
eri toimintoihin, työelämään sekä opiskeluun lisääntyvät henkilökohtaisen avun ansiosta. 
Omatoimisuuden ja osallistumismahdollisuuksien lisääntyminen vaikuttaa myönteisesti 
vammaisten kansalaisten asemaan yhteiskunnassa ja koko kansalaisyhteiskunnan toimin-
taan. Vaikeavammaisten henkilöiden voimavarat saadaan käyttöön nykyistä paremmin. 
Tämä edistää heidän omaa henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan ja vähentää heidän tarvettaan 
käyttää muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Vaikeavammaisten henkilöiden mah-
dollisuus osallistua yhteisten asioiden hoitoon hyödyttää yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. 

Henkilökohtainen apu mahdollistaa nykyistä paremmin myös vaikeavammaisten hen-
kilöiden sosiaalista kanssakäymistä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Mahdollisuus saada 
yksilöllistä henkilökohtaista apua kodin ulkopuoliseen toimintaan parantaa erityisesti asu-
mispalveluiden piirissä olevien tai kotona omaisten avun turvin asuvien vaikeavammaisten 
henkilöiden osallistumismahdollisuuksia eri toimintoihin kodin ulkopuolella omien valin-
tojensa mukaisesti. 

Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla siirtyminen ensisijaisesti vammaispalvelulain 
piiriin vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden oikeudellista yhdenvertaisuutta ja vähen-
tää vanhentunutta jakoa kehitysvammaisten ja muiden vammaisten henkilöiden välillä. 
Tämä on vammaispoliittisesti ja kehitysvammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien kannalta 
merkittävä muutos. 
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3.2 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 

Vammaispalvelujen käsikirjan ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvillä ehdotuksilla on kus-
tannusvaikutuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että vuosittaiset kus-
tannukset ovat 72 000 euroa ja että tämänsuuruinen varaus olisi tehtävä vuosille vuosille 
2011–2015 ylläpidon ja kehittämisen turvaamiseksi. Kustannukset koostuvat seuraavista:

 Henkilövoimavarat; näihin kuuluvat päätoimittajan ja verkkotoimittajan työpanos sekä 
toimitusneuvoston ja työtä tukevien asiantuntijaryhmien kulut yhteensä 39.000 euroa/
vuosi

 Toimintamenot; näihin kuuluvat käännökset, asiantuntijoille maksettavat kirjoituspalk-
kiot ja konsultointi yhteensä 15.000 euroa/vuosi

 Käsikirjan teknisen alustan kulut 25.000 euroa/vuosi 
 Tiedotus- ja markkinointikulut vuosina 2011 ja 2012 noin 3000euroa/vuosi.

Ohjausryhmän muutosten seurantaan liittyvien ehdotusten kustannusvaikutukset ovat vä-
lillisiä ja aiheutuvat työpanoksesta, joka tarvitaan tilastojärjestelmien ja indikaattoreiden 
kehittelytyöhön, tietojärjestelmien tietosisältöjen ja rakenteiden kehittämiseen sekä tiedon 
välitykseen em. kehitystyön tuloksista.
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LIITE 1. VAMMAISPALVELUJEN KäSIKIRJAHANKE 

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä pal-
veluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annetun lain 4 §:n muuttamisesta (166/2008) edellytettiin digitaalisen vammaispalvelujen 
käsikirjan laatimista. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti uusien säännösten yhdenmukaisen toimeenpanon tu-
eksi ohjausryhmän, jonka keskeisenä tehtävänä oli ”ohjata vammaispalvelulain soveltamista 
tukevan ja ohjaavan käsikirjan valmistelua, ajantasaisena pitämistä sekä siihen liittyvää tie-
dottamista.”

Käsikirjan valmistelusta niin sisällöntuotannosta kuin teknisestä alustasta on sovittu so-
siaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välisessä tulossopimuk-
sessa. 

Vammaispalvelujen käsikirjan rakentaminen päästiin aloittamaan THL:n virkatehtävä-
nä käytännössä huhtikuussa 2010. Hankkeelle perustettiin THL:n sisäinen projektiryhmä, 
jonka työtehtävistä ja työnjaosta tehtiin sopimus THL:n toimintayksikköjen kesken. THL:n 
palvelujärjestelmän kehittämis- ja ohjausyksikön tehtäväksi tuli käsikirjan sisällön tuotta-
minen ja verkkopalveluyksikön tehtäväksi käsikirjan tekninen toteutus. 

STM:n vammaispalvelulain muutosten toimeenpanon ohjausryhmän tehtävänä oli myös 
toimia vammaispalvelujen käsikirjan toimitusneuvostona. Toimitusneuvoston roolissa oh-
jausryhmä on ottanut kantaa käsikirjan rakenteeseen ja hyväksynyt osaltaan sosiaaliportissa 
julkaistavat tekstit. Ohjausryhmä asetti myös erillisen työjaoksen, jonka tehtävänä oli toi-
mia yhteistyössä THL:n vammaispalvelujen käsikirja -projektiryhmän kanssa. Ohjausryhmä 
on käsitellyt kokouksissaan muun muassa:

	käsikirjan tavoitteita,
 käsikirjan rakennetta ja sisältöä,
	käsikirjan käyttöönottoon liittyvää viestintää ja markkinointia,
 käsikirjan laatujärjestelmää ja 
 käsikirjan vakinnuttamista vammaispalveluun ja vammaispolitiikkaan erikoistuneena 

verkkopalveluna.

Käsikirjan tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Sosiaaliportti.fi -verkkopalveluun Vammaispalvelujen 
käsikirja, joka olisi suunnattu ensisijaisesti vammaispalveluissa työskenteleville ammatti-
laisille. Käsikirjan toteutuksen lähtökohtana oli vammaisalan tiedon käytäntöön sovelletta-
vuus sekä luotettavuus ja ajankohtaisuus. 

Käsikirjasta halutaan tehdä myöhemmin tarkemmin suunnattu vammaisten henkilöiden 
ja kaikkien kansalaisten valtakunnallinen vammaispalveluihin ja vammaispolitiikkaan kes-
kittyvä informaatio-kanava ja monipuolinen tietolähde.

Tavoitteena on jatkossa edelleen rakentaa toistaiseksi voimassaa olevaa käsikirjaa, jota yl-
läpidetään ja kehitetään jatkuvasti, ja joka löytyy alan ammattilaisten sähköiseltä työpöydäl-
tä. Digitaalisen sovelluksen käyttöönoton hyötyjinä ja hyötyinä on nähty muun muassa:
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1.  Sähköinen työväline ja opas ammattilaisille
 Vammaispalvelutiedon keskittäminen verkkoon yhdestä pisteestä jaettavaksi, nopeasti 

päivitettäväksi ja kaikkien avoimesti hyödynnettäväksi
 Käytäntöön sovellettavaa, ajankohtaista ja luotettavaa tietoa jäsennellyssä muodossa, esi-

merkiksi:
  Lainsäädäntö ja suositukset (henkilökohtainen apu, palvelusuunnitelma, tulkkipalvelu)
 	Ajankohtaisasiat, uutiset ja tapahtumat
  Oppaat ja hyvät käytännöt
  Asiakastyön prosessit, esimerkkitapaukset
  Työvälineet ja menetelmät
  Tutkimustietoa
  Asiakkaiden osallisuus 
 Sovellusmahdollisuudet 
  Lomakkeet ja muut verkkotyövälineet
  Pohjan luominen sähköisen asioinnin kehittämiselle
  Semanttisen verkon mahdollisuuksien hyödyntäminen
  Käyttäjäprofiilien luominen ja käyttäjäperusteinen navigointi
  Visuaalinen esittäminen (kuvilla, prosessikaavioilla, videoilla tai äänellä)
  Sisältöjen luotettavuuden kuvaamiseksi voidaan luoda näytön astetta kuvaava symbo-

liikka
  Verkkokonsultointi ja työnohjaus
  Keskustelut, pikaviestit, chatit ja online-neuvonta
  Kieliversiot (esim. ruotsin-, englannin-, viittoma- ja selkokieli)

2.  Ammatillisen osaamisen vahvistaminen
 Käsikirjaa voidaan käyttää niin laki- kuin muissakin koulutuksissa ja koulutusohjelmissa
 Käsikirja tuottaa vammaispalvelualan yhteisön verkkoon, jonne eri tahot voivat osallis-

tua ja tarjota sisältöjään julkaistavaksi
 Käsikirja tuo vammaispalvelualan osaamista näkyväksi ja vahvistaa alan imagoa

3.  Vammaispalvelualan kehittämisen ohjaus ja tuki
 Käsikirjan sisällöt perustuvat työtä ohjaavalle lainsäädännölle. Käsikirjan kautta työtä on 

mahdollista ohjata ja tukea kustannustehokkaasti. 
 Käsikirjan käyttö voi yhdenmukaistaa työkäytänteitä ja käsitteitä. Luodaan ja ylläpide-

tään vammaispalveluiden sanastoa käsikirjan sisällön kuvailua varten.
 Jatkossa käsikirjaa on mahdollista kehittää päätöksenteon tukipalveluksi ja integroida 

tietoturvallisesti tarvittavin osin asiakastietojärjestelmiin.

Käsikirjan käyttöönotosta katsottiin olevan myös muita hyötyjä, kuten

4.  Kansalaisten työväline ja opas
 Jatkossa on mahdollista tuottaa asiakkaille suunnattu vammaispalvelukäsikirja esimer-

kiksi TerveSuomi-verkkopalvelun yhteyteen

5.  Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämistyö vammaispalvelun näkökulmasta
 THL on sitoutunut vv. 2010–2011 TEKES-rahoitusta hakeneen FinnONTO 2.0 -hank-

keen toteutuksessa Vammaispalvelukäsikirjan ontologisoimiseen. Tämän hankkeen 
myötä on mahdollista parantaa tietosisällön hallintaa ja yhteentoimivuutta mm. Terve-
Suomi-portaalin kanssa.

Käsikirjan tavoitteena on myös rakentaa nopea informaatiokanava, jonka kautta asiantunti-
jat voivat jakaa tietoa ja uusin vammaisalan tieto olisi välittömästi hyödynnettävissä. Käsi-
kirjan avulla olisi lisäksi mahdollista ohjata vammaispalveluiden käsitteitä ja työprosesseja 
nykyistä yhtenäisemmiksi. Verkkomuotoisen käsikirjan muita hyötyjä katsottaan olevan 
kustannustehokkuus ja helppo päivitettävyys.
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Lastensuojelun käsikirjan2 käyttöönotto- ja käyttökokemuksia on voitu hyödyntää pi-
lottimallina vammaispalvelujen käsikirjan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lastensuojelun 
käsikirjan mallia ja tuotettuja komponentteja on voitu myös hyödyntää vammaispalvelun 
käsikirjan rakentamisessa. 

Käsikirjan rakenne ja sisältö

Vammaispalvelujen käsikirjan rakenne ja sisällön suunnittelu käynnistyi ohjausryhmässä 
syksyllä 2009. Käyttökokemusten, käyttäjätestausten ja uusien tietosisältöjen myötä alkupe-
räinen rakenne ja sisältösuunnitelma ovat jatkuvasti kehittyneet. Ohjausryhmän 16.12.2010 
hyväksymässä päivitetyssä rakenne- ja sisältösuunnitelmassa käsikirjan sisältö on jaettu seit-
semän pääotsikon alle: ajankohtaista, itsenäisen elämisen tuki, tutkimus ja kehittäminen, 
hallinto ja politiikka, lainsäädäntö, palveluprosessi, työvälineet ja toimijat (vrt. kuva 1 ja ks. 
tarkemmin liite 1).

Kuva 1. Vammaispalvelujen käsikirjan sivustojen valintapalkki 

Itsenäisen elämän tuki-osio on käsikirjan keskeisin osio. Se on rakennettu palvelujärjestelmä-
näkökulman sijaan keskeisten elämän alueiden mukaan eli sivuston eri aihepiirien alaotsi-
koinnissa on pyritty hyödyntämään soveltuvin osin Suomen vammaispoliittisen ohjelman 
2010–2015 mukaista jaottelua.

Käsikirjan kannalta toinen merkittävä sivusto on Ajankohtaista-osio. Sivuston ajankoh-
taisesten asioiden tiedottaminen tulee olla luonteeltaan lähes päivittäin ilmestyvän sano-
malehden tasoa, jotta vammaisalan asiantuntijat haluaisivat käyttää käsikirjaa tietojärjestel-
mänsä avaussivuna. Ajankohtaista-osiossa on jatkuvaa päivitystä ja toimittamista vaativat 
uutiset-palsta sekä tapahtuma- ja koulutuskalenteri. Lisäksi tässä osiossa julkaistaan käsi-
kirjaan liittyvät tiedotteet. 

Tutkimus- ja kehittäminen-osiossa tuodaan esiin suomalaista vammaistutkimusta sekä ke-
hittämishankkeita. Hallinto ja politiikka-osio esittelee hyvän hallinnon mallia sekä palvelujen 
järjestämiskäytäntöjä. Lainsäädäntö-osio sisältää keskeiset vammaisalan lait Finlex-palvelun 
linkkeinä kuten myös vastaaavat hallituksen esitykset. Lainsäädäntö-osion osana julkaistava 
oikeuskäytännöt-osa on yksi käsikirjan tärkeimmistä sisältöalueista. Osio sisältää keskei-
set hallinto-oikeuksien, korkeimman hallinto-oikeuden ja valvontaviranomaisten päätökset 
vammaispalveluista sekä näiden kommentoinnin. Palveluprosessi-osio avaa TIKESOS-hank-
keen pohjalta kuvauksen vammaispalveluiden prosessista. Osio sisältää mm. ohjeistusta pal-
velutarpeen selvittämiseen sekä palvelusuunnitelman laadintaan. Työvälineet-osio sisältää 
vammaisalan asiantuntijoiden erityisesti asiakastyössä tarvitsemia ”työvälineitä” kuten lo-
makkeita, käsitemäärittelyjä ja erilaisia työskentelymenetelmiä. Käsikirjan viimeisessä seit-
semännessä eli Toimijat-osiossa on esitetty vammaisalan keskeiset toimijat ja linkit näiden 
kotisivuille.

Käsikirjan käyttöönotto, viestintä ja markkinointi

Vammaispalvelujen käsikirjan rakentamisvaiheessa vuosina 2010–2011 viestintä kohdistuu 
ensisijaisesti sisällöntuottajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Sidosryhmäviestinnän ta-
voitteena on innostaa tahoja osallistumaan käsikirjan rakentamiseen sekä kertoa käsikirjan 
sisällöstä ja tavoitteista. Sidosryhmiä kannustetaan tiedottamaan käsikirjasta omille yhteis-
2  http://www.sosiaaliportti.f i/f i-FI/Lastensuojelunkasikirja/
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työkumppaneilleen. Ydinviestinä on, että käsikirja on vammaisalan yhteinen foorumi. Käyt-
täjille suunnatun tiedotuksen tavoitteena on kerätä heiltä ideoita käsikirjan sisältösuunni-
telmaan.

Ensimmäisenä toimintavuotena 2011 markkinointi kohdistuu uusien käyttäjien tavoit-
tamiseen ja käsikirjan tunnettavuuden vahvistamiseen sosiaalialalla. Ydinviestinä on, että 
käsikirja on laadukas ja kattava vammaisalan työntekijöiden tietopalvelu, alan toimijoiden 
yhteinen foorumi, työn tuki ja päätöksenteon apu (ks. tarkemmin liite 2).

Viestinnän ja markkinoinnin onnistumisen referenssinä voidaan käyttää Lastensuojelun 
käsikirjan käyttöönotosta saatuja tietoja. Vammaispalvelujen käsikirja toteutetaan osana 
Sosiaaliportin käsikirjastoa. Sosiaaliportti.fi-verkkopalvelussa on kuukausittain n. 30 000–
50 000 kävijää (sivusto avattu 2005). Lastensuojelunkäsikirja.fi -sivustolla on kuukausittain 
n. 15 000–20 000 kävijää (sivusto avattu 2007). Vammaispalvelujen käsikirjan kävijätavoit-
teet on asetettu Lastensuojelun käsikirjan kävijähistorian perusteella (taulukko 1). 

Taulukko 1. Kävijämääräkehitys kuukausittain 

Ajankohta Lastensuojelun käsikirja, 
toteutunut

Vammaispalvelujen käsikirja, 
tavoite

Lanseerauskuukausi 10/2007: 257 käyntiä 3/2011: 500 käyntiä

3 kk avaamisesta 1/2008: 3 157 käyntiä 6/2011: 3 000 käyntiä

6 kk avaamisesta 4/2008: 12 935 käyntiä 9/2011: 13 000 käyntiä

10 kk avaamisesta 8/2008: 10 322 käyntiä 12/2011: 15 000 käyntiä

12 kk avaamisesta 10/2008: 14 684 käyntiä 3/2012: 16 000 käyntiä

Lastensuojelun käsikirjan kävijämäärä on vakiintunut vuonna 2009, 1,5 vuotta sivuston 
avaamisesta. Vammaispalvelujen käsikirjan odotetaan vakiinnuttavan n. 16  000 käyntiä 
kuukaudessa vuoden 2012 loppuun mennessä. Kävijämäärien tasainen kasvattaminen edel-
lyttää säännöllistä markkinointia sekä palvelun päivittämistä ja kehittämistä.

Käytännössä käsikirjan kävijämääriä seurataan Google Analytics -toiminnon avulla. Ban-
nereita käyttämällä voidaan saada tietoa myös ns. napsautussuhteesta (CTR, click-through-
rate, klikkausprosentti). 

Käyttäjäpalautetta toimitus saa myös Palaute-linkin kautta. Sosiaaliporttiin rekisteröi-
tyneille käyttäjille tehdään käyttäjäkysely kerran vuodessa. Markkinoinnin onnistumista 
arvioidaan muun arvioinnin ja käyttäjätutkimuksen yhteydessä. Palvelusta julkaistuja kir-
joituksia ja ilmoituksia seurataan mediasta (mm. lehdistö, verkkosivut). 

Käsikirjan laatujärjestelmä 

Vammaispalvelujen käsikirjassa keskeistä on jaettavan tiedon luotettavuus ja käsikirjan su-
juva käyttö vammaisalan työssä. Käsikirjaa suunniteltaessa on sovittu laadunvarmistuspro-
sessista, johon sisältyy tekstin tarkistaminen THL:ssä, vammaisalan ammattilaisilla sekä oh-
jausryhmällä. STM:n ohjausryhmällä ja THL:n perustamalla vammaispalvelujen käsikirjan 
toimitusneuvostolla on tärkeä rooli käsikirjan laadun varmistamisessa.

Jokainen käsikirjan kirjoitus käy läpi toimitus- ja kommentointiprosessin: 
 Tekstien toimittaminen (verkkotoimittaja)
 Toimituksen esiluku (päätoimittaja ja verkkotoimittaja 2.) 
 Kirjoittaja tarkistaa ja hyväksyy toimitetun tekstin
 Referee lukijat kommentoivat tekstiä (pyritty saamaan ainakin osaan teksteistä)
 Mikäli teksti oleellisesti muuttuu, se hyväksytetään kirjoittajalla uudelleen. 
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Päätoimittaja tekee päätöksen tekstien julkaisemisesta. Ohjausryhmä on antanut hyväksyn-
tänsä käsikirjan teksteille. Jatkossa laaduntarkistustehtävästä vastaa nimitettävä toimitus-
neuvosto.

Käsikirjan digitaalisen sivuston toimivuutta ovat kommentoineet ohjausryhmä ja vam-
maispalvelun / kehitysvammahuollon kuusikkokuntien asiantuntijat Espoon vammaispalve-
lutoimiston järjestämässä kokouksessa. Käsikirjan toimivuutta on lisäksi testattu erikseen 
Espoon vammaispalveluiden työntekijöillä. 

Vammaispalvelujen käsikirja on osa sosiaaliportin palveluja ja se noudattaa verkkopal-
velujen laatukriteereitä. Sisällöntuotannossa on käytetty Julkishallinnon verkkopalvelun 
suunnittelun ja toteuttamisen periaatteita (JHS 129) ja Verkkopalvelujen laatukriteeristöä 
(valtiovarainministeriö, 2007). Käsikirjasta on pyritty tekemään mahdollisimman saavutet-
tava ja esteetön, jonka varmistamiseksi sivuston esteettömyydestä hankitaan ennen sivuston 
avaamista myös ulkopuolinen asiantuntija-arvio.

Jatkossa käsikirjaa kehitetään yhteistyössä toimitusneuvoston kanssa. Ensimmäisenä toi-
mintavuotena käyttäjiltä kerätään palautetta ja toteutetaan uusi käyttäjätestaus.

Vammaispalvelujen käsikirjan on osa palveluiden informaatio-ohjausta. Uudenlaisena 
verkkotuotteena se poikkeaa aiemmista informaatio-ohjauksen välineistä kuten kuntakir-
jeistä. Käsikirjan sisältö on tuotettu ”horisontaalisesti”, ei ylhäältä päin saneltuna. Sisältöä 
ovat tuottaneet vammaisalan ammattilaiset ja sitä ovat kommentoineet vertaisarvioijat.

Käsikirjan vakiinnuttaminen - vammaispalvelujen ja vammaispolitiikan erikoistunut 
verkkopalvelu

Vammaispalvelujen käsikirja on uusi palvelukonsepti, jonka käyttöönsaaminen, jatkuva 
päivittäminen ja kehittäminen on valtiovallan tehtävä. Käsikirjan vakiinnuttaminen vam-
maisalan eri intressiryhmien työvälineeksi ja tiedonvälityksen uudeksi välineeksi edellyttää 
lähivuosina runsaasti kehittämistyötä. Käsikirjan uskottavuuden kannalta on tärkeätä, että 
käsikirjan toimitusneuvosto on rakennettu siten, että sen kokoonpano vastaa tasapuolisesti 
vammaispalveluihin ja vammaispolitiikkaan vaikuttavien tahojen edustusta. 

Käsikirjan tulee olla ensisijaisesti kansallisen vammaisalan foorumi, mutta sen tulisi 
myös aktiivisesti välittää tietoa pohjaismaisesta ja kansainvälisestä vammaispalvelujen ja 
vammaispolitikan kehittämisestä. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota ruotsinkieliseen 
ja ruotsalaiseen vammaispalvelujen ja vammaispolitiikan tietoaineistoihin. Näiden toimit-
tamista suomeksi on edistettävä. Myös käsikirjan englanninkielisen laitoksen julkaiseminen 
tulisi toteuttaa. 

Vammaispalvelujen käsikirjaa tulee kehittää myös selkokieliseksi sekä tietosisällöltään 
sellaiseksi, että myös lapsien ja lapsiperheiden vammaisuuteen liittyvät kysymykset olisivat 
helposti käytettäv issä. 

Vammaispalvelujen käsikirjan tueksi on muodostettava laaja yhteistyöverkosto muun 
muassa sosiaali- ja terveysalan viranomaisten, Suomen Kuntaliiton, eri ministeriöiden ja 
hallinnonalojen vammaispoliittisen työn, vammaisjärjestöjen ja tutkijayhteisön kanssa. Li-
säksi käsikirja tarvitsee omat asiantuntijaryhmänsä käsittelemään esiin tulevia kysymyksiä. 
Tämänkaltaisia asiantuntijaryhmiä ovat esimerkiksi lakiryhmä, vammaispalvelun sosiali-
työntekijöiden ryhmä, eettisiin kysymyksiin perehtynyt ryhmä, vammaispalvelujen kehittä-
misryhmä ja vammaistutkimuksen ryhmä.
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LIITE 2. VAMMAISPALVELUJEN KäSIKIRJA – 
SIVUKARTTA

Käsikirjan hakemisto koostuu kahdeksasta ylänavigaatiossa sijaitsevasta pääotsikosta, joiden 
alle sisältö rakentuu. Näiden lisäksi navigaatiossa sijaitsee Etusivu-painike. Otsikoiden sisäl-
tö on seuraava:

Ajankohtaista
Ajankohtaista-osiossa on jatkuvaa päivitystä ja toimittamista vaativat uutiset palsta, ja ta-
pautuma ja koututukset kalenteri. Lisäksi tässä osoissa on käsikirjaan liittyvät tiedotteet. 

 Uutisia
 Käsikirjan tiedotteet
 Tapahtumia & Koulutuksia (Sosiaaliportin kalenteri)

Lainsäädäntö
Lainsäädäntö-osio on keskeinen osa käsikirjaa. Se sisältää keskeiset vammaisalan lait finlex-
linkkeinä jaoteltuina teemoittain. Samoihin teemoihin liittyen on jaoteltu Hallituksen esi-
tykset, jotka ovat myös linkkeinä.

Oikeuskäytännöt ovat yksi käsikirjan tärkeimmistä sisällöistä. Osio sisältää keskeiset hal-
linto-oikeuksien korkeimman hallinto-oikeuden jse eduskunnan oikeuasiamiehen päätökset 
vammaispalveluista. Osion tekstit ovat Tapio Rädyn Vammaispalvelut-kirjasta.
 Vammaislainsäädäntö
 Sosiaalihuollon lainsäädäntöä
 Terveydenhuollon lainsäädäntöä
 Kuntoutuksen lainsäädäntöä
 Perus- ja ihmisoikeudet
 Hallintolainsäädäntöä
 Opetuslainsäädäntöä
 Oikeuskäytännöt
 Hallituksen esitykset 

Palveluprosessi
Palveluprosessi-osio avaa TIKESOS-hankkeen kuvausta sosiaalipalveluiden prosessista. 
Osio sisältää mm. ohjeistusta palvelutarpeen selvittämiseen sekä palvelusuunnitelman laa-
dintaan. Erityishuomiota on kiinnitetty kehitysvammaisen asiakkaan sekä lapsiperheen pal-
velusuunnitelmaan.
 Palveluohjaus
 Asian vireille tuleminen
 Palvelutarpeen selvittäminen
 Palvelusuunnitelma
 Palvelujen hakeminen ja päätöksenteko
 Palvelujen toteuttaminen
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 Muutoksenhaku
 Vaikutusten arviointi ja asiakkuuden päättyminen
 Asiakkaan asema ja oikeudet

Itsenäisen elämän tuki
Itsenäisen elämän tuki-osio on käsikirjan näkyvin osio ja se aukeaa etusivulle. Osio on pyrit-
ty rakentamaan palvelujärjestelmänäkökulman sijaan elämän alueiden mukaan (vrt. Vam-
maispoliittinen ohjelma). 

 Apuvälineet
  Apuvälinepalveluprosessi
  Tietoa apuvälineistä
  Vapaa-ajan apuvälineet 
 Asuminen
  Asunnon muutostyöt
  Palveluasuminen
  Tuettu asuminen
  Perhehoito
  Laitoshoito
  Asumisvalmennus
  Asumisen taloudelliset tuet
  Asumisen esteettömyys
  Postin jakelupalvelu 
	Henkilökohtainen apu
  Oikeus henkilökohtaiseen apuun
	 	Avun tarpeen arviointi
  Avun järjestämistavat
  Työnantajamalli
  Omainen avustajana
  Henkilökohtainen avustaja ja työlainsäädäntö
  Työsopimus
  Avustajien kouluttaminen 
  Avustajakeskukset
  Henkilökohtainen apu vapaa-ajan toiminnoissa 
  Kehitysvammainen henkilö henkilökohtaisen avun käyttäjänä
 Kommunikointi
  Tulkkauspalvelu
  Tulkkauspalvelutarpeen arviointi
  Kuulovammaisten tulkkauspalvelu
  Tulkkausmenetelmät 
  Puhevammaisten tulkkauspalvelu 
  Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
  Kommunikaatio-opetus 
 Kuntoutus
  Kuntoutusohjaus
  Kuntoutussuunnitelma
  Kuntoutuksen toimijat
  Kuntoutuksen muodot
  Sopeutumisvalmennus
  Terapiat
  Kuntoutusajan toimeentulo 
 Liikkuminen
  Kuljetuspalvelu ja saattajapalvelu
  Oma auto
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  Julkinen liikenne
  Koulumatkat ja koulukuljetus 
 Omaishoito
  Hoito- ja palvelusuunnitelma 
 Opiskelu
  Opiskelun tukitoimet
  Erityisjärjestelyt
  Ammatilliset erityisoppilaitokset
  Valmentava ja kuntouttava opetus
  Nuoren kuntoutusraha 
 Päivätoiminta
 Toimeentulo
  Vammaistuki
  Toimeentulotuki
  Eläke
  Sairauspäiväraha
  Vakuutuskorvaukset
  Valtiokonttori
  Verotus
  Erityiskorvaukset
  Haittaraha 
 Vertaistuki
 Rakennettu ympäristö 

Työvälineet
Työvälineet-osiossa käsitellään vammaisalan asiantuntijoiden erityisesti asiakastyössä tarvit-
semia ”työvälineitä”, kuten

 Arviointi & lausunnot
  Apuvälineiden käytön seurantamittarit
  Haittaluokkaluokitus
  Lausuntojen kirjaaminen
  Toimintakyvyn arviointi
  Vertaisarviointi
 Lomakkeet
 Draamatyöskentely
 Kehitysvammaisen vanhemman tukeminen
 Käsitteet
 Päihdetyö
 Selkokieli
 Vuorovaikutuskoulutus

Tutkimus & kehittäminen
Tutkimus- ja kehittäminen -osio on aihepiiriltään laajempi kuin muut osa-alueet. Siinä tuo-
daan esiin suomalaista vammaistutkimusta sekä kehittämishankkeita.
 Tutkimus
  Tutkimuksia vammaisuudesta
  Tutkimuksia vammaisten työllisyydestä 
 Kehittäminen
 Vammaispalvelujen tutkimus- ja kehittämisyksiköt 
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Hallinto & politiikka
Hallinto ja politiikka -osio esittelee hyvän hallinnon mallia sekä palvelujen järjestämiskäy-
täntöjä.
 Hyvän hallinnon perusteet
 Laatusuositukset
  Apuvälinepalveluiden laatusuositus
  Mielenterveyskuntoutujien asuminen
  Vammaisten asumispalveluiden laatusuositus
  Asuntojen ja asumista tukevien palvelujen laatusuositukset 
 Palvelujen järjestämistavat
  Henkilökohtainen budjetointi
 Palvelujärjestelmän rakennemuutos
 Sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset
 Valvonta
  Vammaisten asumispalvelujen valvontaohjelma 
 Vammaispolitiikka 

Toimijat
Toimijat-osiossa on esitetty vammaisalan eri toimijat ja linkit näiden kotisivuille.
 Vammaisalan viranomaistoimijat
 Vammaisalan järjestöt
 Vammaisneuvostot
 Sosiaali- ja vammaisasiamiehet
 Vammaisasiain yhteistyöryhmä VAMYT 
 Vammaisfoorumi
 Kansainväliset toimijat
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LIITE 3. VAMMAISPALVELULAIN MUUTOKSET JA  
NIIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 

Vammaispalvelulain uudistuksen seurannan avainalueet 

Vammaispalvelulain muutosten seurannan avainalueet saadaan suoraan analysoimalla halli-
tuksen esityksen (HE 166/20083) tavoitteita ja ehdotettuja keskeisiä lakimuutoksia. 

Lainsäädäntömuutoksen tavoitteena on mainittu:

 kansalaisten yhdenvertaisuus turvaaminen vahvistamalla palvelujen käyttäjien oikeuksia 
 sosiaalitakuun toteuttaminen ottamalla asteittain käyttöön palvelutarpeen arvioinnin 

määräajat keskeisissä sosiaalipalveluissa
 vammaispalvelulain ja erityishuoltolain yhdistämisen jatkaminen,
 vammaisten henkilökohtaista avustajajärjestelmää vaiheittain kehittäminen ja
 vammaisten henkilöiden aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja työelämään tukemi-

nen.

Keskeisinä lakimuutoksina luotiin säännökset:

 asiakkaan yksilöllisen avun tarpeen huomioimisesta palveluja ja tukitoimia järjestettäessä
 vammaisen henkilön palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta 

ja palveluja koskevan asian viivytyksettömästä käsittelystä 
 henkilökohtainen avun muuttumisesta subjektiiviseksi oikeudeksi 
 kehitysvammaisten erityishuoltolain toissijaisuudesta vammaispalvelulakiin nähden.

Väestö- ja yksilötason muutoksen seuranta

Vammaispalvelulain muutos heijastuu kuten kaikki lakiuudistukset väestö- ja yksilötason 
muutoksina, jolloin seurattavia asioita ovat muun muassa:

Väestötasolla
 palvelun yhdenvertaisuuden toteutuminen
  ikäryhmät eli suosiiko muutos nuoria vai ikääntyviä 
  sukupuoli eli suosiiko muutos naisia vai miehiä 
  alue eli ovatko eri kunnat eriarvoisessa asemassa.

Yksilötasolla
 henkilökohtaisen avustaja subjektiivisena oikeutena kriteerien soveltaminen
  välttämättömyyden käsite
  vaikeavammaisuuden käsite
  ikääntymisestä johtuva avuntarve 
  omaisavustaja
  voimavarat määrittää palvelutarve
  palvelun organisointitapa.

Palvelujärjestelmätason muutoksen seuranta

Palvelujärjestelmän tasolla vammaispalvelulain muutoksen seurantakohteita ovat mm.:
 laaditaanko palvelusuunnitelmia
 toteutuuko sosiaalitakuu 
 palveluprosessissa todettujen toimintojen ja aikarajojen toteutuminen
  palvelutarpeen arvio (7 vrk)
  viivytyksetön päätöksenteko (3 kk)

3  Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta http://www.finlex.f i/f i/esitykset/he/2008/20080166 
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 toteutuuko vammaispalvelulain ensisijaisuus myös kehitysvammaisten henkilöiden koh-
dalla

  mikä on kehitysvammahuollon palvelurakenteen ja kustannusten kehitys
 muutokset palvelujärjestelmätasolla 
 osallisuus yhteiskunnassa ja työelämässä.

 

Vammaispalvelujen nykyinen seurantajärjestelmä 

Vammaispalvelutietoa kerätään seuraavissa tilastoissa ja tietolähteissä (linkit ks. Kirjalli-
suutta ja tietolinkkeja s. 24)

1. Tilastokeskuksen kokoama kuntien ja kuntayhtymien toiminta- ja taloustilasto (vuosit-
tainen)

 Kuntien järjestämät palvelut (kuntien oma toiminta ja ostopalvelut)
  Kuntien järjestämien palvelujen määrällisiä toimintatietoja kerätään:
  Vammaisten laitospalvelut mukaan lukien kehitysvammaisten laitoshoito
  Vammaisten työllistämistä tukevasta toiminnasta
  Vammaisten työ- ja päivätoiminnasta
  Kotihoitoavun käynnit – vammaistaloudet
  Vammaisten asumispalvelut
  Ryhmämuotoinen asumispalvelu (asukkaita; henkilökuntaa yöllä)
  Palvelu- ja tukiasunnot (asukkaita)
  Perhehoito (asiakkaita; hoitopäiviä; perhehoitokotien lukumäärä)
  Vammaishuollon laitokset (lukumäärä)
  Vammaisten työ- ja toimintakeskukset (lukumäärä)
  Vammaisten asumisyksiköt: ryhmäkodit, asuntolat (lukumäärä)
  Vammaispalverlulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien saajat vuoden aikana 

(ikäryhmät)
  Vaikeavammasiten palveluasuminen
  Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
  Henkilökohtaisen avun saajat
  Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet
  Näiden lisäksi kerätään erillisinä kustannustietoina:
  Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yh-

teensä
  eriteltyinä kuljetuspalvelut.

2. THL:n erillisselvitys (joka kolmas vuosi)
 Kunnista ”Ikääntyneiden, vammaisten, sosiaalisen luototuksen ja lasten päivähoidon ti-

lastokysely”.

3. THL:n Yksityiset sosiaalipalvelut–tilasto (vuosittainen)
 Järjestöjen ja yritysten tuottamat palvelut.

4. THL:n sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmä (vuosittainen)
 Asiakaskohtaista tietoa kuntien ja yksityisten palveluntuottajien tuottamista palveluista
  Palveluntuottajan palveluala
  Asiakkaan vakituinen asumismuoto
  Mistä asiakas on tullut nykyiseen palveluun
  Hoitoon tulon syy
  Hoidon tarve tullessa/lähtiessä/laskentahetkellä
  Jatkohoitopaikka
	  Tarkoituksenmukainen hoitopaikka
  Ostopalvelun tilaaja
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LIITE 4. OHJAUSRyHMäN TOIMEKSIANNOSTA 
SUORITETUT VAMMAISPALVELULAIN MUUTOKSEN 
SEURANTAKySELyT – KUNTIEN SOSIAALIJOHTAJAT 
JA VAMMAISALAN JäRJESTöT

Ohjausryhmän toimeksiannosta suoritettiin syksyllä 2009 kysely vammaispalvelulain tul-
tua voimaan kuntien sosiaalijohtajille ja vuotta myöhemmin jouluna 2010 vammaisalan jär-
jestöille. Seuraavassa on esitetty lyhyt kuvaus kummankin kyselyn tuloksista. 

1. Sosiaalijohtajakysely - Vammaispalvelulain muutosten vaikutukset kunnissa v. 2009

Kyselyn ensimmäinen kirje lähetettiin syyskuussa ja uusintakirje lokakuussa 2009. Kyselyyn 
vastanneita oli ensimmäisellä kierroksella 58 ja toisella 56. Koska mukana oli kuntayhtymiä 
edustaneiden vastauksia, kysely kattoi kaiken kaikkiaan 141 kuntaa ja ei-vastanneiden kun-
tien määrä oli 209. Kyselyyn vastanneiden kuntien väestömäärä oli kuitenkin hieman yli 
50 % Suomen kokonaisväestöstä eli 2 771 538 (kuntien väestö 2008).

Kyselyn kysymykset olivat osin samat kuin Stakesin 2007 tekemässä erillisselvityksessä. 
Tämä kysely ei kuitenkaan toteutunut yhtä hyvin. Vuoden 2007 selvityksessä vastanneiden 
kuntien väestömäärä oli n. 80% koko väestömäärästä.

Syksyllä 2009 tehdyn kyselyn tulokset ovat valtakunnan tasolla vain suuntaa-antavia.
Vammaispalvelulain uudistamisen yhteydessä käytiin vilkasta asiantuntijakeskustelua 

siitä, kuinka lakiuudistus voidaan toteuttaa. Lähinnä huoli kohdistui vammaispalvelun 
työntekijöiden riittävyyteen ja lakiuudistukseen liittyvien uusien tehtävien käytännön to-
teutukseen, vammaispalveluihin suunnattujen resurssien riittävyyteen ja lakiuudistuksen 
myötä uusiin haasteisiin vastaamiseen. Asiaa koskeneeseen kysymykseen vastanneiden kun-
tien/kuntayhtymien mukaan vammaispalvelun työntekijöitä kunnissa oli keskimäärin 0,82 
kymmentätuhatta kunnan asukasta kohden. Kuntakohtaiset vaihtelut olivat varsin suuria.

Kunnan vammaispolitiikan hoitamisessa kunnan vammaisneuvostolla on merkittävä roo-
li. Vammaispalvelulain uudistuksen myötä vammaisneuvostojen tukea tarvitaan oletuksen 
mukaan aiempaa suuremmassa määrin. Kyselyyn vastanneista 113 kunnassa 83 kunnassa oli 
vammaisneuvosto. Vammaisneuvoston perustaminen oli suunnittella kahdessa kunnassa. 
Yllättävän monessa kunnassa ei ole vieläkään nähty tarpeelliseksi kunnallisen vammais-
neuvoston perustamista. Vammaispalvelulakiuudistuksen yhteydessä lienee hyvä ajankohta 
harkita tämän voimavaran käyttöönottoa.

Kaikki kunnat olivat käyttäneet henkilökunnan koulutuksessa hyödykseen vammaispal-
velulain muutoksista sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfoa (4/2009) ja Suomen Kunta-
liiton yleiskirjettä (16/80/2009). Myös aluehallintovirastojen järjestämiin tilaisuuksiin oli 
osallistuttu runsaasti. Vain 13 kunnalle ja 12 seutukunnalle oli laadittu oma lakiuudistuk-
sen sovellusohjeensa. Kuntalaisille suunnattu informaatio on sitä vastoin ollut varsin vaisua 
syksyllä 2009. Kuntalaisille oli laadittu tiedote lakimuutoksista 68 kunnassa, vammaispal-
velun asiakkaat olivat saaneet erikseen tiedon 62 kunnassa ja vammaisjärjestöt 42 kunnassa. 

Sosiaalityöntekijöiden tai vastaavien työpanoksen arvioitiin lisääntyvän n. 80 %:ssa kun-
nista. Työmäärän lisääntymisen arvioi lähes 30 % kunnista olevan merkittävää. Palvelu-
suunnitelmien laatimiseen tullaan uuden lainsäädännön mukaisesti kunnissa panostamaan 
merkittävästi. Voitaneen tulkita että vain noin 7 % vastanneista kunnista ei katsonut enää 
tarpeelliseksi palvelusuunnitelmien laatisen tehostamista. Vammaispalvelun asiakasmäärän 
arveltiin kasvavan varsin maltillisesti, sen sijaan vammaispalveluun tarvittavan rahoituksen 
arveltiin merkittävästi nousevan lähes joka kolmannessa kunnassa. Henkilökohtaisen avun 
järjestämisessä palvelusetelin ja ostopalvelujen käyttöön ei lakiuudistuksella nähty olevan 
vaikutusta. Noin kolmannes kunnista ei osannut sanoa olisiko lakimuutoksella vaikutusta. 
Tätä epäröintiä voidaan pitää merkittävänä. Palvelusetelien ja ostopalvelujen käyttöä niissä 
kunnissa, joissa se toteutetaan, on syytä seurata ja mallintaa muita kuntia varten.
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Noin puolet kunnista ilmoittaa, että ne ovat tehneet kehitysvammalaissa tarkoitetuille 
henkilöille palvelusuunnitelman vammaispalvelulain mukaisesti. Kunnista 2/3 oli tehnyt 
kunnan tai kuntayhtymän toimesta erityishuolto-ohjelman. Kehitysvammaisille henkilöille 
on myönnetty jo nyt henkilökohtaisia avustajia vammaispalvelulain nojalla – vain noin nel-
jännes kunnista totesi, että em. palvelua ei ole myönnetty. Palveluasumispäätöksiä on sen 
sijaan tehty jonkin verran harvemmin vammaispalvelulain mukaisina.

Vastaavasti selvitettiin vammaispalvelun asiakkaiden – poissulkien kehitysvammaiset 
henkilöt – palvelusuunnitelmien, henkilökohtaisen avustajan ja palveluasumisen tilanne. 
Ilmeistä on, että kunnissa tullaan tarvitsemaan palvelusuunnitelmien laatimiseen runsaasti 
resursseja. Vain noin vain joka neljännes kunnista ilmoittaa, että palvelusuunnitelma on 
laadittu puolelle asiakkaita. Henkilökohtaisia avustajapäätöksiä on odotusten mukaan tehty 
vain pienelle vammaispalvelun asiakasryhmälle samoin kuin palveluasumispäätöksiä. 

Vammaispalvelulain muutoksen ennakoitiin vaikuttavan merkittävästi niin henkilökoh-
taisen avun saajien lukumäärän nopeaan kasvuun ja toisaalta omaishoidon tuen vähentymi-
seen. Tämän tilanteen selvittämiseksi kysyttiin, miten henkilökohtaiseen avustajatoimin-
taan ja omaishoidon päätöksentekoon liittyvät asiat ovat kehittymässä.

Kunnat eivät ole käynnistäneet 1.9.2009 voimaan astuneen vammaispalvelulain nojal-
la myönnettävän henkilökohtaisen avunsaajien päätösten erillistä tarkistamista. Noin joka 
kuudes kunta tarkistaa päätökset 1.9.2009 lukien. Palvelu jatkuu entisen lailla yli 95 % 
vastanneista kunnista. 

Omaishoidon käytäntöihin vammaispalvelulain muutoksella on kuntien vastausten mu-
kaan vähän merkitystä. Päätökset tarkistetaan noin joka kymmenessä kunnassa.

Kyselyn lopuksi haluttiin selvittää vapaamuotoisin kysymyksin miten kunnat ovat aiko-
neet seurata vammaispalvelulain toteutumista kunnassa ja mitä tietosisältöjä haluttaisiin 
rakennettavaan vammaispalvelujen käsikirjaan.

Kuntien ehdotukset vammaispalvelujen käsikirjan sisällöksi voitiin tyypittää viidentoista 
otsakkeen alle Eniten kunnat toivoivat sovellusohjeita ja selkeitä esimerkkejä lakisovelluk-
sesta. Lisäksi toivottiin omaa osiota hallintopäätösseurannalle ja vammaispalvelussa tarvit-
tavalle lomakkeistolle. Vaikeavammaisuuden määrittämistä ja esimerkkejä pidettiin myös 
tärkeänä.
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Kuntien ehdotuksen vammaispalvelun käsikirjan tietosisällöiksi

Ehdotus Vastauksia Tyyppiesimerkki

Sovellusohjeet, esimerkit 
ja lakisovellus

53
Sovellusohjeet: rajatapaukset: subjektiivinen oikeus, harkinnanvarai-
nen päätös, määrärahasidonnaisuus

Sovellus: Hallintopäätös-
seuranta

9 KHO:n ja lääninoikeuksien päätökset?

FAQ-osio 3 Tyyppikysymyksiä - ja vastauksia

Lomakkeet osio 5
Lomakkeet: asiakaslomakkeet palvelujen hakemiseksi, lomakkeet 
palvelusuunnitelmamalliksi; Lomakkeet: Päätösmalleja ja ohjeita.

Konsultaatio-osio 3
Konsultaatio-osio: Mahdollisuus esittää kysymyksiä lakimiehelle olisi 
erittäin hyvä.

Ajankohtaista osio 1 Ajankohtaista osio: ajankohtaista tietoa

Tutkimus- ja kehittä-
misosio

1 Tutkimus- ja kehittämisosio: tutkimus- ja kehittämistyö

Asiakastiedotus-osio 1  Asiakastiedotus: asiakastiedotuksen kehittäminen verkkosivuilla.

Yleistä 3
Yleistä: Käsikirjan julkistamisella kiire, käsikirjassa perustiedot ja 
sovellusohjeita

Käsitemäärittely: vaikea-
vammaisuus

4
Vaikeavammaisuuden määritelmää tulisi tarkentaa. Kriteereissä tulisi 
muistaa että vanhuus ei ole vamma

Teknologia 1 Teknologia: Linkit ennakkopäätöksiin

Eettiset kysymykset: 1
Eettiset kysymykset: Yrkesetiska regler för assistenter. Frågor kring 
yrkesidentitet.

Esteettömyys 3
Esteettömyys: Mahdollisimman selkokielinen ja helppokäyttöinen. 
Huomioitava myös kuulo- ja näkövammaiset asiakkaat.

Hyviä vinkkejä 1 Hyviä vinkkejä: miten kunnassa saataisiin rahat riittämään.

Varoituksen ääniä

Varoituksen ääni: Mielessä kannattaisi pitää, että kunta tekee pää-
tökset vammaispalveluista ja on aivan turhaa nostattaa asiakkaiden 
toiveita turhaan. Nykyisin vammaispalveluihin suhtaudutaan kuin 
Valintataloon eli kaikkea mahdollista ”kivaa” ollaan vaatimassa ja 
suosittelemassa riippumatta suoranaisesta välttämättömyydestä. 
Kohtuullisuus kunniaan. Välillä herää epäilys, että vammaispalvelulailla 
vammaiset asetetaan normaalia tervettä väestöä parempaan asemaan., 
Sovellusohjeet, 

Johtopäätökset:
Kuntien sosiaalijohtajille suunnatun kyselyn vastausprosentti oli vain n. 50 %. Tämä ra-
joittaa vastausten tulkintaa. Merkillepantavaa oli sosiaalijohtajien huoli siitä, että sosiaa-
lityöntekijöitä ei ole riittävästi huolehtimaan uudistuneen lainsäädännön vaatimuksista. 
Erityisesti palvelusuunnitelmien laatiminen nähtiin suureksi haasteeksi. Vammaispalvelun 
asiakasmäärän arveltiin kasvavan varsin maltillisesti, mutta vammaispalveluun tarvittavan 
rahoituksen arveltiin nousevan varsin merkittävästi monessa kunnassa.

2.  Vammaisjärjestöille suunnattu kysely

THL toteutti joulukuussa 2010 Webropol-kyselyn, joka sen tietosisältö rakennettiin yhteis-
työssä Vammaisfoorumin vaikuttajaverkoston kanssa.

Webropol-kysely lähettiin Valtakunnalisen vammaisneuvoston 91 järjestöä koskevan ja-
kelulistan mukaisiin sähköpostiosoitteisiin. Mielenterveyden Keskusliiton kanssa sovittiin, 
että keskusliitto pyytää kolmea jäsenjärjestöä vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn vastasi 16 jär-
jestöä. 



32

Kyselyyn vastanneet järjestöt

Aistivammat Kehitysvamma

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Kehitysvammaliitto ry

Näkövammaisten Keskusliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Mielenterveys Suomen Angelman yhdistys -ry

Pohjois-Karjalan Mielenterveyden tuki ry Aivovamma

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry Aivovammaliitto ry

Mielenterveysyhdistys Kasvu ry Suomen CP-liitto ry

Tuki - liikunta Lihas/neurologinen sairaus

Suomen Reumaliitto ry Lihastautiliitto ry

Invalidiliitto ry Suomen MS-liitto ry

Ruotsinkieliset Lapset

Finlands Svenska Handikappförbund rf Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Kyselyyn vastanneet järjestöt edustivat vammaispalvelulain ja kehitysvammalain kannalta 
varsin monipuolisesti järjestökenttää. Näin vaikka vastaajien määrä jäi suppeaksi, ei katsottu 
tarpeelliseksi kyselyn laajempaa uudistamista. 

Kyselyyn vastaamisessa ei edellytetty tilasto tai vastaavaa ”kovaan dataan” perustuvia 
vastauksia, vaan tavoitteena oli kerätä järjestöjen kokemuksia ja näkemyksiä siitä, mitä vuosi 
vammaispalvelulain muutoksen jälkeen on merkinnyt järjestöjen näkökulmasta. 

Vammaisjärjestöjen näkemysten kyselyn perusteella tehtynä lyhyenä yhteenvetona voidaan 
todeta:       

 vammaispalvelulain muutoksista tiedottaminen on kuntasektorilla jäänyt puutteellisek-
si, tiedotus on ollut pitkälti järjestövetoista

 vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus ei vielä toteudu lain hengen mukaisena, 
 erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden tarvekartoituksessa vaihtoehtoisten kommu-

nikaatiomenetelmien käyttäminen ja asiakkaan kuuleminen on edelleen riittämätöntä
 vammaispalvelujen palvelutarpeen selvittämisen (7 pv) ja päätöksenteon (3 kk) toteutu-

misessa määräaikoina nähtiin ongelmia – syyksi katsottiin sosiaalityöntekijäpula
 vammaisille henkilöille ei vielä ole suurelle osalle tehty lain tarkoittamia palvelusuunni-

telmia – lisäksi kirjaamiskäytännöissä on puutteita ja asiakasta ei edes vättämättä kuulla 
palvelusuunnitelmaa laadittaessa

 henkilökohtaisen avun kriteerit ovat rajanneet palvelun piiristä esimerkiksi ne kehitys-
vammaiset, jotka eivät kykene määrittämään avuntarvettaan ja ne joiden kohdalla apu 
tulkitaan pikemmin hoidoksi, hoivaksi tai huolenpidoksi. On myös esimerkkejä siitä että 
voimavarakriteeri on johtanut siihen että myös henkilöillä joilla on vaikeita ja keskivai-
keita ”keskittymishäiriöitä” (esim. ADHD), Asperger-syndrooma, autismi, mielenterve-
yden ongelma ja aivovamma on rajattu lainsoveltamisen ulkopuolelle, koska heillä ei ole 
ollut riittävästi voimavaroja tai että kysymys on ollut enemmän valvonnasta kuin avusta.

 Lisäksi huomautettiin, että VpL 8 c §:n 1 momentin 3–5 kohdan harrastuksiin 
ym.toimintoihin useat kunnat ovat kategorisesti pitäytyneet vuonna 2010 minimitun-
timäärissä (10t/kk). Esimerkkejä on myös siitä, että liikuntavammaiset nuoret henkilöt 
ovat joutuneet luopumaan harrastuksistaan 10 tunnin rajan vuoksi, koska tuntimääriä on 
vähennetty. 

 Henkilökohtaisen avun vaihtoehtoisissa järjestämistavoissa työnantajamalli on ensisijai-
nen. Varsin vähän on tarjolla palveluseteliä tai kunnan järjestämää palvelua. 

 Kunnan palveluina tai ostopalveluina tuotettuna henkilökohtaisen avun osalta on edel-
leen oltava tarkkana, ettei henkilökohtaisen avun ajatus nimenomaan vammaisen itse-
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näisen osallistumisen ja elämisen tukena katoa. Henkilökohtaisen avun palvelujen kil-
pailuttamisen ja aikatauluttamisen seurauksena vaikeavammainen henkilö voi menettää 
mahdollisuuden päättää mitä, missä, milloin, miten ja kuka henkilökohtaista apua hä-
nelle antaa. Kuka ja milloin–osion osalta on jo ollut nähtävissä päätöksenteon siirtymistä 
pois vaikeavammaiselta, kuten Assistentti-infokin on tuonut esille.

 Omana asianaan haluttiin tuoda myös esille, että henkilökohtainen apu oli aikaisemmin 
taloudellinen tukitoimi, joka ei niin selvästi vaatinut vaikeavammaisuutta. Tämä on joh-
tanut siihen, että jotkut henkilöt ovat jääneet kokonaan ilman apua, vaikka aikaisemmin 
he saivat henkilökohtaisia avustajia, vaikka he olivat keskivammaisia – nykyään siis vai-
keavammaisuuden rajan alapuolella. Nämä ihmiset eivät kuitenkaan pärjää ilman apua, 
mutta ovat joutuneet siihen tilanteeseen, että muuta palvelua ei ole tarjottu heille. 

Johtopäätökset:
Järjestökyselyn perusteella tarvitaan edelleen vahvaa tiedottamista vammaispalvelulain 
muutoksista ja sen soveltamisesta. Erityisesti voimavarakysymys – kykeneekö määrittämään 
oman avuntarpeensa – on aiheuttanut ongelmia. Myös kokemuksia on siitä, että harras-
tuksia varten kunnat voivat kategorisesti pitäytyä minimituntimäärissä – vuonna 2010 10 
tuntia/kk ja pelkona on, että sama toistuu, kun vuonna 2011 minimimääräksi on säädetty 
30 tuntia/kk. Sosiaalityöntekijäpulaa nähtiin syyksi siihen, että palvelusuunnitelmia jää te-
kemättä ja myös palvelutarpeen selvittäminen ja päätöksenteko ei toteudu lain mukaisesti. 

Järjestökysely on nostanut esille niitä kipupisteitä, joita kentällä tällä hetkellä nähdään 
vammaispalvelulain soveltamisessa. Näihin tilanteisiin on osittain mahdollista vaikuttaa 
luomalla yhdenmukaisia kansallisen tason käytäntöjä, jotka nojautuvat oikeusasteiden lain-
voimaisiin päätöksiin. Vammaispalvelujen käsikirja saattaa olla hyvä instrumentti uusien 
käytäntöjen jalkauttamisessa vammaispalvelujen kenttään. Lisäksi tulee huolehtia vastai-
suudessa myös siitä, että luodaan mekanismi, jolla vammaisjärjestöjen kautta saatavat kan-
salaisten ja vammaisten henkilöiden kokemukset vammaispalveluista tulevat systematisoi-
dusti esille.
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