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Tausta

Hengityshalvauspotilaiden aseman muutostarve lainsäädännössä 
perustuu Suomen 2016 ratifioimaan YK:n vammaisten henkilöiden 
oikeuksien sopimukseen.

Muutosta on ajettu jo vuodesta 2006, jolloin kyseinen yleissopimus 
saatiin valmiiksi.



YK:n yleissopimus vammaisten 
henkilöiden oikeuksista

- syrjinnän kielto

- yhdenvertainen kohtelu

- toimet syrjinnän poistamiseksi

- osallisuus: ”ei mitään meistä ilman meitä”

- Itsemääräämisoikeus

www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf

http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf


Hengityshalvauspotilaita koskettavat 
erityisesti kaksi artiklaa, 19. ja 4. artikla

Nykyisin asiakasmaksulain ja -asetuksen perusteella 
hengityshalvausstatus merkitsee sairaalan kirjoilla olemista 
eli laitospotilasstatusta, joka ei täytä yhdenvertaisuuden 
vaatimusta



19. artikla

”Vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti 
muiden kanssa mahdollisuus valita asuinpaikkansa 
sekä se, kenen kanssa he asuvat, eivätkä he ole 
velvoitettuja käyttämään tiettyä asuinjärjestelyä”



4. artikla

- ”toteuttamaan kaikki asianmukaiset, myös 
lainsäädännölliset, toimet voimassa olevien 
vammaisia henkilöitä syrjivien säädösten, 
määräysten, tapojen ja käytäntöjen 
muuttamiseksi tai poistamiseksi” 

sekä

- ”varmistamaan, että viranomaiset ja 
laitokset toimivat tämän yleissopimuksen 
mukaisesti”



Suomessa

Syrjinnän kielto mm. terveydentilan tai 
vammaisuuden perusteella

Muita epäedullisempaan asemaan asettamisen 
kielto

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi laissa 
tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten 
mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä

Laki kattaa julkisen ja yksityisen toiminnan, 
poislukien yksityis- ja perhe-elämän piiriin 
kuuluvan toiminnan ja uskonnonharjoituksen

Laki koskee viranomaisten ohella työelämää ja 
koulutuksen järjestäjiä

Yhdenvertaisuuslaki 2015



Asiakasmaksulain muutossuunnitelma: 
Hengityshalvauspotilaat potilaista 
asiakkaiksi vammaispalvelulain piiriin



Asiakasmaksulakiehdotus
• Säätäisi hengityshalvauspotilaiden asemasta

• Muutos: purettaisiin nykyinen asema sairaalan kirjoilla 
olemisesta kotona tai muualla asuessa

• Ylläpitokorvaus poistuisi

• Muut kuin terveydenhuollon palvelut vammaispalvelulain 
perusteella

• Siirtymäaika 2 vuotta muutosta varten

• Eduskunnassa 13.12.2018, kaatui sote-uudistuksen 
kaatumisen myötä



Vammaispalvelulakiehdotus (Valas)

• Eduskunnassa 27.9.2018

• Yhdistäisi vammaispalvelulain ja kehitysvammalain

• Tarkoitus: 
• toteuttaa yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja 

osallistumista yhteiskunnassa 
• ehkäistä ja poistaa esteitä niiden tieltä
• tukea itsemääräämistä ja itsenäistä suoriutumista
• turvata yksilölliset ja tarpeen mukaiset palvelut

• Kaatui sote-uudistuksen kaatumisen myötä, mutta työtä 
jatketaan 



Palveluiden järjestämisen prosessi 
vammaispalvelulakiehdotuksessa

1. Palvelutarpeen arviointi

2. Asiakassuunnitelma

3. Viranomaispäätös: palvelujen toteuttaminen 

4. Seuranta ja arviointi 

Asiakkaan osallistuminen ja osallisuus: 
Vammaisen henkilön mielipide, toivomukset sekä 
yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne otettava 
huomioon kaikissa vaiheissa



Vammaispalvelulakiehdotuksen sisältämät 
palvelut nykyisille hengityshalvauspotilaille

Henkilökohtainen apu

Asumisen tuen kokonaisuus ja tuki esteettömään asumiseen

SUBJEKTIIVISIA OIKEUKSIA



Henkilökohtainen apu hengityslaitetta 
käyttäville Valas-lakiehdotuksessa

8 §: Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vammaista 
henkilöä toteuttamaan omia valintojaan yhdenvertaisesti 
muiden kanssa niissä toiminnoissa, joissa toimintarajoite 
estää toiminnon tekemisen itse. Henkilökohtaisen avun 
järjestäminen edellyttää, että vammaisella henkilöllä on 
voimavaroja määritellä avun sisältö. Henkilökohtaisella 
avulla vastataan tarpeisiin, jotka edellyttävät pääasiassa 
muuta kuin hoivaa, hoitoa tai vammaisen henkilön taikka 
toisen henkilön turvallisuuden varmistamista.

Sen estämättä mitä yllä säädetään, henkilökohtaiseen 
apuun voi osana palvelun kokonaisuutta kuulua sellaisia 
hoitotoimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä henkilön 
itsenäiselle suoriutumiselle ja jotka hän voisi tehdä itse 
ilman toimintarajoitetta. Edellytyksenä näiden 
hoitotoimenpiteiden suorittamiselle on, että maakunnan 
liikelaitos antaa vammaiselle henkilölle ja tämän 
avustajalle näihin toimenpiteisiin vammaisen henkilön 
yksilöllisen tarpeen edellyttämän perehdytyksen sekä 
mahdollisuuden jatkuvaan ohjaukseen.



Henkilökohtaista apua voisi saada eri 
tavoin

1. Maakunnan liikelaitoksen järjestämänä
2. Asiakassetelillä
3. (Henkilökohtaisella budjetilla)
4. Toimimalla työntekijöiden työnantajana: 
edellyttää omaa suostumusta
5. Osana asumisen tukea



Valas-lakiehdotuksen esitöissä sanottua
• Nykyisten hengityshalvauspotilaiden hoitoringin 

ammattirakennetta ehdotetaan muutettavaksi osalla 
asiakkaista terveydenhuoltopainotteisesta mallista osin 
henkilökohtaisella avulla toteutettavaksi

• Jos hengityslaitetta jatkuvaluonteisesti käyttävien ja siihen 
toisen henkilön apua tarvitsevien henkilöiden 
sosiaalipalveluihin osana palvelua sisältyisi 
hoitotoimenpiteitä, niissä tarvittava osaaminen olisi 
varmistettava terveydenhuollon järjestämällä ohjauksella 
ja tukiverkostolla

• Arviolta 40 hengityshalvauspotilasta siirtyisi 
henkilökohtaisen avun työnantajamalliin, jossa hoito- ja 
avustajaringin ammattirakenne muuttuisi 
terveydenhuoltopainotteisesta mallista 
avustajapainotteiseen malliin. Laskelmassa oletetaan, että 
avustajaringin kokoonpano muuttuisi sairaalan 
järjestämästä mallista, jossa on kolme sairaanhoitajaa ja 
kaksi lähihoitajaa rinkiin, jossa on yksi sairaanhoitaja ja 
neljä henkilökohtaista avustajaa



Valas-lakiehdotuksen esitöissä sanottua
• Henkilökohtaisen avun tarve esimerkiksi 

laitoskuntoutuksessa tai sairaalahoidon aikana tulisi 
kuitenkin aina arvioida henkilön toimintarajoitteesta 
johtuvien erityistarpeiden perusteella. Esimerkiksi 
hengityslaitetta käyttävienhenkilöiden kohdalla olisi 
mahdollistettava oman avustajan mukaan ottaminen 
sairaala- tai kuntoutusjaksolle

• Tilanteissa, jossa hengityslaitetta käyttävän henkilön 
avustaminen toteutettaisiin henkilökohtaisella avulla, voisi 
henkilökohtaiseen apuun kuulua hengityslaitteen käytöstä 
ja toimivuudesta huolehtiminen edellä mainituin 
edellytyksin. Tarkoitus olisi, että THL laatisi yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa hengityslaitetta käyttävien 
henkilöiden tarvitseman hoidon ja palvelujen osalta 
yhtenäiset valtakunnalliset ohjeet. Momentin 
tarkoittamina henkilökohtaisina avustajina voisi toimia 
sekä terveydenhuollon ammattihenkilöitä että muita 
avustajia. Työnantajamallissa vammainen henkilö päättää 
itse, kenet hän palkkaa avustajaksi



Asumisen tuesta Valas-lakiehdotuksessa
Asumisen tuki järjestettäisiin ensisijaisesti vammaisen 
henkilön itse valitsemaan asuntoon ja asuinpaikkaan 
Asumisen tuen sisältö, määrä ja toteutustapa 
toteutettaisiin vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen 
mukaisesti 
Palvelu voisi sisältää myös muiden lakien perusteella 
annettavia palveluja, jotka muodostavat henkilön 
yksilöllisen tarpeen mukaisen palvelukokonaisuuden 



Muita muutosehdotuksia

Juridinen ero nykyiseen tilanteeseen 
hengityshalvauspotilaiden kannalta: valituskelpoiset 
viranomaispäätökset palveluista



Täysin palkein -hanke 
tukena 
hengityshalvauspotilaiden 
aseman muutoksessa



Hengityslaitepotilaat ry:n tulevaisuuden tavoite:

Jokainen hengityslaitteen käyttäjä elää 
omannäköistä elämää turvallisesti palvelujen 
avulla



Olkaa yhteydessä!

www.hengityslaitepotilaat.fi

Ilka Haarni
ilka.haarni@hengityslaitepotilaat.fi
045-1515448


