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Sote –studio 9.5.2022
HE vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, 
Kuntaliiton lausunto

Erityisasiantuntija Jaana Viemerö



• Uudessa vammaispalvelulaissa yhdistettäisiin laki 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista sekä laki kehitysvammaisten erityishuollosta. 

• Uusi laki täydentäisi sosiaalihuollon palveluja yleislakina 
sovellettavaa sosiaalihuoltolakia. Lähtökohtana 
lakiluonnoksen mukaisten erityispalvelujen järjestämiselle 
olisi vamman tai sairauden aiheuttamasta pitkäaikaisesta 
toimintarajoitteesta seuraava avun tai tuen tarve, ei 
diagnoosi.
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Taustaa



• Päätavoite siitä, että vammainen henkilö saa palvelut osana yleistä 
palvelujärjestelmää yhdenvertaisesti muiden kanssa, on 
kannatettava. Tämä kuitenkin edellyttää yleisen palvelujärjestelmän 
ja ensisijaisten lakien mm. sosiaalihuoltolaki, perusteella saatavien 
palvelujen saavutettavuuden edistämistä samanaikaisesti uuden 
vammaispalvelulain voimaantulon kanssa. Lisäksi tulee kiinnittää 
huomiota siihen, että yhdenvertaisuus eri vammaryhmien osalta 
toteutuu.

• Pykälissä ja niiden perusteluissa on havaittavissa ristiriitaa. 
Velvoittava säätely tulee käydä selkeästi ja ymmärrettävästi esille 
lakipykälistä. Lainsäädäntö toteutuu käytännön soveltamisen 
kautta, ja uusissa rakenteissa toimittaessa säätelyn selkeyden 
vaatimus korostuu entisestään. 
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Lausunto, yleistä



Yleiset säännökset, 1. luku



• Soveltamisalan osalta vammaispalveluita saava väestönosa laajenee 
vaikeavammaisuuden käsitteen ja diagnoosipohjaisuuden poistuessa.

• Lasten ja nuorten palvelujen osalta riittävää lain lapsivaikutusten 
arviointia ei ole tehty. Ongelmallisia kohtia ovat kuntouttava 
varhaiskasvatus, perheiden tukemiseen liittyvä säätely sekä 
mielenterveys- ja lastensuojelupalveluiden yhdyspinta 
vammaispalveluihin.

• Kustannusvaikutusten arviointi on haasteellista johtuen laajenevasta 
soveltamisalasta suhteessa lain toissijaisuuden ja 
ikääntymisrajauksen kustannuksia vähentävään vaikutukseen. 
Lakiesitys sisältää merkittävän riskin arvioitua suuremmista 
kustannuksista.
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Yleiset säännökset



• Ikääntymisrajaus on kannatettava ja tukee yhdenvertaisuutta 
suhteessa koko väestöön. Siirtymäsäännökset aiheuttavat lain 
toimeenpanossa huomattavia kustannuksia, kun kaikki olemassa 
olevat päätökset tulee tarkistaa. 

• Päätöksenteko ja palveluiden toteuttaminen kaipaa täsmennystä 
erityisesti vammaisen henkilön perheelle järjestettävien palveluiden 
osalta. Lakiehdotus jättää epäselväksi, miten vammaisen henkilön 
perheelle järjestettävät palvelut “sisällytetään osaksi 
palvelukokonaisuutta” eli tuleeko näitä palveluja myöntää perheelle 
vammaispalvelulain perusteella ja kenen tehtäväksi päätöksenteko 
näistä palveluista jää. 
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…jatkuu



Erityispalvelut, 2. luku
Keskeiset huomiot



• Valmennuksen perusidea vammaisen henkilön itsenäisessä elämässä 
tarvittavien taitojen vahvistamisesta on tärkeä. Valmennuksen
sisältö on vaikeatulkintainen. Riskinä on palvelun huomattava 
laajeneminen ja lain soveltajan osalta vaikeus arvioida vakuuttavasti 
ja yhdenvertaisesti kunkin henkilön elämän merkittäviä 
muutostilanteita. Perheen ja muiden läheisten oikeus saada 
valmennusta herättää kysymyksen perheen ja/tai lähipiirin 
rajaamisesta välttämättömiin henkilöihin vammaisen henkilön 
näkökulmasta.

• Kuntouttava varhaiskasvatus tulisi poistaa lakiehdotuksesta 
kokonaan. Varhaiskasvatuslaissa turvataan myös vammaisille lapsille 
riittävät palvelut ja tarvittavat tukitoimet. Maksuttomuus ei voi olla 
palvelun myöntämisen perusteena. 

13

Valmennus, 7 -8 §



• Henkilökohtaisen avun pykälä sisältää paljon terveydenhuollon 
elementtejä. Määrittely siitä, että hoitotoimenpiteet ovat itsehoitoa 
vastaavia, on relevantti. Riskinä on, että henkilökohtaisen avun 
sisältöön tuodaan enenevässä määrin hoivaan, hoitoon ja 
valvontaan liittyviä elementtejä, jotka muuttavat henkilökohtaisen 
avun sisältöä aiheuttaen paineita henkilökohtaisten avustajien 
osaamiseen, kelpoisuusvaatimuksiin ja sitä kautta 
henkilökohtaisesta avusta aiheutuviin kustannuksiin.

• Henkilökohtaisen avustamisen perusperiaate tulee säilyttää: 
henkilökohtainen apu kohdistuu toimiin, jotka henkilö tekisi itse, 
mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.
Voimavarapykälän lieventäminen ei vastaa henkilökohtaisen avun 
tarkoitusta. Palvelua saavan asiakkaan tulee pystyä toimimaan 
työnjohtajana ja olemaan se, joka määrittelee tehtävän ja sen 
luonteen.14

Henkilökohtainen apu, 9 – 11 §



• Terveydenhuollon järjestelmän piirissä olevien asiakkaiden (mm. 
hengityshalvauspotilaat) siirtyminen sosiaalihuollon palvelujen 
piiriin on ongelmallista. Se lisää paineita henkilökohtaisten 
avustajien osaamisesta sekä kelpoisuusvaatimuksista. Yhdessä 
diagnoosirajauksen poistamisen kanssa tämä tulee aiheuttamaan 
ongelmia siitä, millaista terveydenhuollon osaamista kenenkin 
avustajalta tulisi edellyttää ja miten sen tulisi näkyä palkkauksessa. 
Terveydenhuollon tehtäviä ei tulisi siirtää sosiaalihuollon vastuulle. 
Myös vastuukysymykset tulisi pohtia huolellisesti.

• Epäkohtana on, että omaisen avustajana toimimisen kriteeriä on 
lievennetty. Tulisi tarkastella omaishoidon ja henkilökohtaisen avun 
suhdetta ja tarkoitusta

• Vaatimus siitä, että hyvinvointialueilla on oltava käytössä kaikki 
tuottamistavat, on haasteellinen. Hyvinvointialueet ovat keskenään 
hyvin heterogeenisia ja myös hyvinvointialueiden sisällä voi olla 
suuriakin vaihteluja palvelutuotannossa.
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• Termi ”erityinen tuki” esiintyy useassa laissa (sosiaalihuoltolaki, 
varhaiskasvatuslaki, perusopetuslaki) eri tavoin määriteltynä. 
Erityisen tuen suhde henkilökohtaisen avun palveluun tulee 
määritellä selkeästi. Palvelua ei voi lähteä määrittelemään 
professioista käsin, vaan määrittely tulee lähteä aina asiakkaan 
tarpeista ja siitä, miten niihin parhaiten voidaan vastata.

• Pykälän osalta jää määrittelemättä, mistä tukihenkilöitä saadaan, 
mikä on heidän virallinen statuksensa ja millainen korvaus 
tukihenkilönä toimimisesta suoritetaan.

• Tuetun päätöksenteon kokonaisuus kaipaa selkeämpää ja tiukempaa 
määrittelyä siitä, onko kyseessä palvelu vai menetelmä, ja miten 
siitä on tarpeen säätää laissa.16

Erityinen tuki, 12 – 13 §



• Pykälä on pääosin tarkoituksenmukainen, palvelun avulla voidaan 
parhaimmillaan siirtää tai jopa poistaa tarve siirtyä raskaampien 
palvelujen piiriin.

• Esteetön asuminen on käsitteenä laajempi kuin nykyisin voimassa 
olevan lain säädös asunnon ja sen lähiympäristön muutostöistä. On 
selkeästi erotettava toimenpiteet, jotka velvoittavat 
vammaispalvelua niistä esteettömän asumisen velvoitteista, jotka 
koskevat muita toimialoja. 
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Esteetön asuminen, 16 – 17 §



• Lyhytaikaisessa huolenpidossa koululaisten aamu- ja 
iltapäivähoidon järjestämisen vastuut ja yhdyspinnat sivistystoimen 
kanssa tulee selkeyttää, jotta yhteistyö on sujuvaa ja päällekkäisiä 
järjestelmiä ei muodostu. Ilman selkeytystä riski päällekkäisiin 
järjestelmiin ja tätä kautta segregaatioon on olemassa. 
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Lyhytaikainen huolenpito, 18 §



• Liikkumisen tuen osalta pykälät ovat tarkoituksenmukaisia. Myös 
toteuttamistavat ovat pääsääntöisesti tarkoituksenmukaisia. Kohdan 
2) osalta, ”henkilökohtaisen avustajan avulla”, on riski sen 
sotkeutumisesta pykälässä 9 tarkoitettuun henkilökohtaiseen 
apuun. 
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Liikkumisen tuki, 21 – 24 §



• Lain toimeenpanon kustannusten arviointiin liittyy merkittävä 
epävarmuuden riski. Riskitekijöitä ovat mm. soveltamisalan 
laajenemisen johdosta palveluihin tulevien henkilöiden määrä (mm. 
nepsy, autismin kirjon henkilöt, mielenterveyskuntoutujien määrän 
kasvu vammaispalvelussa jne.), sosiaalihuoltolain mukaisiin 
palveluihin siirtyvien määrä (käsittää henkilöt, joiden palvelun 
tarpeeseen peruspalveluilla voidaan vastata sekä henkilöt, jotka 
siirtyisivät pois vammaispalvelujen piiristä ikääntymisrajauksesta 
johtuen), pykälien soveltaminen sekä muutoksen johdosta 
tarvittavien lisäresurssien määrä. Riskinä on, että todelliset 
kustannukset ovat huomattavasti arvioitua suuremmat.
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Toimeenpanon kustannukset





Vammaislainsäädännön 
uudistaminen
- lausuntokierros
19.5.2022

Sami Uotinen



Lausuntokierros
• Lausuntokierros päätyi 4.4. / 11.4.

• Lausuntopalvelussa 214 lausuntoa

• Seuraaville dioille on poimittua muutamia lausunnoissa esille nousseita 
näkökulmia

• Ohessa vastausjakaumaa soveltamisalan osalta: Onko lain soveltamisala 
tarkoituksenmukainen
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Säännösten täsmällisyys ja selkeys

• ”…itse pykälän tekstien tulisi olla niin selkeitä, että asiakkaat sekä palvelujen 
järjestäjät ja tuottajat ymmärtäisivät yksinomaan pykälätekstin perusteella 
palvelun sisällön ja palvelujen myöntämiskriteerit.” (EOA)

• ”Pykälien muotoilu ei vastaa sitä täsmällisyyden ja tarkkuuden tasoa, jota 
subjektiivisista oikeuksista säätävältä lainsäädännöltä edellytetään. Katsomme, 
että pykälien saaminen lakiteknisesti riittävälle tasolle edellyttää niiden 
kokonaisvaltaista uudelleen kirjoittamista. ” (ISYO)
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Soveltamisala
• Näkemyksemme mukaan soveltamisalapykälän tulkinnanvaraisuus ja erityisesti 

vammaisen henkilön määritelmän monimutkaisuus ja sitä kautta 
monitulkintaisuus vaikeuttavat lain soveltamista ja uhkaavat jättää vamman 
vuoksi välttämättä palveluita tarvitsevia ihmisiä lain soveltamisen ulkopuolelle. 
(Kehitysvammaliitto) 

• Soveltamisala tuo lain piiriin laajasti eri tavoin toimintarajoitteiset ihmiset, mikä 
edistää heidän yhdenvertaisuuttaan, mutta myös laajentaa merkittävästi 
vammaispalvelujen nykyistä soveltamisalaa. (Espoo)

• Laissa tulee hyvin esille, että tarkoitus ei ole säätää yleisistä kaikille kansalaisille 
tarpeellisista tai kuuluvista palveluista, vaan erityispalveluista, jotka ovat 
välttämättömiä, yksilöllisen tarpeen mukaan määriteltäviä, valtaosin subjektiivisia 
oikeuksia. Vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet eivät toteutuisi ilman 
näitä. On siis oikeudellisesti, mutta myös niiden toteuttamisen näkökulmasta 
tarpeellista pitää palvelut erityispalveluna, mitä kuvaa myös niiden 
maksuttomuus. (Invalidiliitto)  
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Soveltamisala - ikääntymisrajaus
• Sääntelyä pitäisi selkeyttää siten, että tilanteessa, jossa vanhuspalvelulain mukaiset palvelut eivät riitä 

vammaisuudesta aiheutuvaan palvelutarpeeseen, henkilöllä olisi aina oikeus hänelle vammaisena 
henkilönä kuuluviin vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin. (ISYO)

• Ikärajan määrittelyssä voisi olla vielä täsmällisempi. Edelleen jää epäselväksi missä tilanteissa iäkkään 
henkilön toimintakyvyn heikkeneminen voidaan katsoa johtuvan pääasiassa korkeaan ikään liittyvästä 
sairaudesta, vammasta tai rappeutumisesta. Tällä hetkellä tulkintaongelmia on siinä, että onko sairaus 
pidettävä ikääntymisestä johtuvana jos suurin osa sairastuu tiettyyn sairauteen iäkkäänä, mutta on 
myös mahdollista sairastua vähän nuorempana, tyypillisesti 40-60 vuotiaana, mutta ne tapaukset ovat 
harvinaisempia Tyypillisiä esimerkkejä ovat muistisairaudet, silmäsairaudet ja Parkinsonin tauti, mutta 
voi niitä olla muitakin. Esityksestä voisi saada käsityksen, että tulkintatilanteet olisivat 
oikeuskäytännön kautta selvinneet, mutta näin ei ole. Tältä osin viitataan myös oikeuskanslerin 
lausumaan. (HelsinginHaO)

• Ikääntymisrajoitus on sinänsä kannatettava, jotta nämä erityispalvelut kohdentuvat tarkoitetusti 
vammaisille ihmisille ikääntymisen johdosta palveluita tarvitsevien sijasta, mutta perusteluissa sekä 
toimeenpanossa tulee entisestään kirkastaa sitä, että kun VPL-palveluita saava vammainen henkilö 
ikääntyy ja palveluntarpeita tulee myös iän myötä lisää, hän kuitenkin saa edelleen lähtökohtaisesti 
palvelunsa VPL-palveluina palveluntarpeen perustuessa yhä pääsääntöisesti vammaisuuteen. (Essote)
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Henkilökohtaisen avun voimavararajaus

• Henkilökohtaiseen apuun olisi jäämässä edelleen voimavararajaus. Tämä lisää 
eriarvoisuutta vammaisten ihmisten keskuudessa. Pidämme tärkeänä, että 
voimavararajaus poistetaan syrjivänä ja eriarvoisuutta lisäävänä säädöksenä. (KVL)

• Esityksessä on muutettu nykyistä henkilökohtaisen avun voimavaraedellytystä 
“kyky määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteutustapa” kohden 
tahdonilmaisua tavalla, joka ei näin ollen vastaa YK:n vammaiskomitean 
yleiskommentin nro. 5. Esitetyn lakipykälän suhdetta tähän tai sen lain 
mukaisuuteen ei ole käsitelty lainkaan perusteluissa. Nimenomaisesti 
yleiskommenttia voidaan tulkita niin, että lähtökohtaisesti vammaisella henkilöllä 
tulee olla mahdollisuus ja kyky määrittää oman henkilökohtaisen avun palvelunsa, 
suunnitella palvelu ja päättää kuka, miten, milloin, missä ja millä tavoin palvelu 
toteutetaan ja kyky ohjata ja neuvoa palvelun tuottajia, itsenäisesti tai tuetusti. 
Pelkkä mahdollisuus ilmaista tahtoaan ei vastaa tätä. (Invalidiliitto)
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Kuntouttava varhaiskasvatus
• Lisäksi vaativiakin tuen tarpeita omaavien vammaisten lasten osallistumista 

varhaiskasvatukseen tuetaan varhaiskasvatuksen tuella, josta säädetään jo 
nykyään varhaiskasvatuslaissa ja jota koskeva tarkempi sääntely tulee voimaan 
1.8.2022. Kuntouttavaa varhaiskasvatusta ei siten enää nykyään tarvita 
mahdollistamaan sitä, että esimerkiksi kehitysvammaiset lapset ylipäänsä 
pääsevät päiväkotiin ja pystyvät osallistumaan varhaiskasvatukseen. (KVTL)

• Selkeintä myös olisi, että varhaiskasvatuksen sisällöstä ja tuen tarpeisiin 
vastaavista palveluista säädettäisiin vain varhaiskasvatuslaissa. (KVL)

• Näemme, että niin vammaisten henkilöiden keskinäisen yhdenvertaisuuden, kuin 
myös vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutuminen suhteessa 
muuhun väestöön ja vammaispalveluihin liittyvä normaaliusperiaate 
toteuttamiseksi edellyttäisi, että kyseistä maksun perimättä jättämistä tai 
alentamista ei toteutettaisi. (Kuntouttava päivähoito – Invalidiliitto)
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Toimeenpano ja yhtenäinen 
oikeuskäytäntö
• ”Objektiivisen tarveperusteisen lähestymistavan sisäistäminen 

vammaissosiaalityössä edellyttää huomion kiinnittämistä erityisesti lain 
toimeenpanoon (mukaan lukien koulutus ja ohjeistus),..:” (EOA)

• ”Yhtenäisen oikeuskäytännön muodostumisen ja oikeusturvan kannalta asiaa ei 
edistä se, että korkeimpaan hallinto-oikeuteen on vaadittu 1.1.2020 alkaen 
valituslupa myös erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvien palvelujen 
kohdalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pääsääntöisesti uuden 
vammaispalvelulain oikeuskäytäntö tulee muodostumaan eri hallinto-oikeuksien 
ratkaisujen pohjalta.” (EOA)
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Johtopäätöksiä
• Soveltamisalapykälän osalta risteäviä näkemyksiä

• Vammaisuuden määrittely, ikääntymisrajaus

• Kuntouttava päivähoito ei saa laajaa tukea

• Henkilökohtainen avun voimavararajausta on esitetty tiukennettavaksi ja toisaalta 
kokonaan poistettavaksi

• Lakitekstin tarkkarajaisuus ja suhde perusteluihin
• Laajat perustelut, perusteluissa säätäminen

• Rajoitustoimenpiteiden soveltamisala ja sääntelyn selkeys

• Siirtymäsäännökset

• HE:n aikataulut ja voimaantulo
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Kuntaliiton lausunto
hyvinvointialueiden 
taloustietojen toimittaminen, 
tietosisällöt ja tekniset 
kuvaukset julkaistu

https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2022/hyvinvointialueen-taloustietojen-toimittaminen-tietosisallot-ja-tekniset-kuvaukset


Tuoretta tietoa sotesta

Sosiaalitoimessa lisääntynyt 
palvelujen tarve näkyi kasvavina 
kustannuksina vuonna 2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuk-
set kasvoivat vuonna 2021 edellisvuoteen 
verrattuna yhteensä 2,2 prosenttia. 

Viime vuonna voimakkainta nousu oli 
sosiaalitoimessa (5,9 prosenttia). 

Tiedot selviävät Kuntaliiton julkistamasta 
yhteenvedosta 44 suurimman kunnan 
sekä kahdeksan kuntayhtymän sosiaali-
ja terveydenhuollon vuoden 2021 tammi-
joulukuun nettotoimintamenoista.

Lue lisää

Sairaanhoitopiirit purkivat koronan 
aiheuttamaa hoitovelkaa vuonna 
2021 — erikoissairaanhoidon 
kysyntä kasvoi

Vuonna 2021 kiireetöntä palvelutoimin-
taa ei jouduttu supistamaan vuoden 
2020 tapaan koronaepidemian jatkumi-
sesta huolimatta. 

Korona-aikana kertynyttä hoitovelkaa 
purettiin, ja erikoissairaanhoidon palve-
lutuotannon määrä kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna, ilmenee Kuntaliiton 
julkaisemasta sairaanhoitopiirien 
vuosikatsauksesta.

Lue lisää

Manner-Suomen kuntien 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
asukaskohtaiset menot 2020
Kuntien sosiaali- ja terveystoimen 
nettomenot olivat yhteensä 3 632 €/as.  

Menoista on laskettu myös tarve-
vakioidut kustannukset. Tarvekertoimen 
laskentaa sairastavuuden mittaamisen 
osalta tarkennettiin, minkä vuoksi uudet 
kertoimet ja tarvevakioidut menot 
saattavat poiketa suurestikin aiemmista.

Katso tilanne oman alueesi osalta

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2022/sosiaalitoimessa-lisaantynyt-palvelujen-tarve-nakyi-kasvavina-kustannuksina
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2022/sairaanhoitopiirit-purkivat-koronan-aiheuttamaa-hoitovelkaa-vuonna-2021
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/tilastot-ja-erillisselvitykset/kuntien-sosiaali-ja-terveydenhuollon-nettokustannukset-euroaasukas
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
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