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Valmistelun tausta

”Vammaisten ihmisten 
yksilöllisten tarpeiden parempi 

huomioon ottaminen 
toteutetaan osana 

vammaispalvelulain uudistusta.” 
(Pääministeri Sanna Marinin
hallitusohjelma 10.2.2019)
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Vammaispalvelulain uudistus

• Vammaispalvelulaki 
• Kokonaan uusi laki 

• Sosiaalihuoltolain muutos (36, 39, 45 §) 
• Muutokset liittyvät palvelusuunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin.

• Asiakasmaksulain muutos (noin 7 pykälää) 
• Asiakasmaksupykälät pitää kirjoittaa vastaamaan uuden lain palveluita. 

• Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 

• Kuntouttava varhaiskasvatus 

• Kehitysvammalain muutos ja Sote100 – esityksen muutos 
• Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja perusoikeuksien rajoittaminen 

• Organisaatiota koskevat pykälät (osittain sote100 –esitykseen)
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Aikataulu

• STM valmistelee hallituksen esityksen 2/2021 – 4/2022

• Luonnos hallituksen esitykseksi lausuntokierroksella 14.2.-
4.4.2022 (ruotsinkieliset lausunnot 11.4.2022)

• Hallituksen esitys eduskunnalle syksyllä 2022

• Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023

• Lakiin ehdotettu siirtymäajaksi kaksi vuotta
• Ennen uutta lakia tehdyt päätökset voimassa enintään kaksi vuotta

• Uudet palvelut (erityinen osallisuuden tuki ja tuettu 
päätöksenteko) voimaan 1.1.2025
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Uusi vammaispalvelulaki

Lain tarkoituksena on: 

1. toteuttaa vammaisen henkilön 
yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja 
osallistumista yhteiskunnassa sekä 
ehkäistä ja poistaa niiden toteutumisen 
esteitä; 

2. tukea vammaisen henkilön itsenäistä 
elämää ja itsemääräämisoikeuden 
toteutumista; 

3. turvata vammaisen henkilön yksilöllisen 
tarpeen ja edun mukaiset, riittävät ja 
laadultaan hyvät palvelut.
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Uuden vammaispalvelulain soveltamisala

• Laki on toissijainen erityislaki, jonka perusteella järjestetään 
erityispalveluita vammaiselle henkilölle, joka ei saa: 
• Yksilöllisen tarpeensa mukaisia 

• Välttämättömiä 

• Sopivia 

• Tavanomaisessa elämässä tarvittavia palveluita SHL:n tai muun 
lain perusteella. 

• Pykälä sisältää vammaisen henkilön määritelmän, joka 
koskee koko lakia. 
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Palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelma ja 
päätöksenteko

• Palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelmasta 
säädetään sosiaalihuoltolaissa.
• Palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman yhteydessä 

tehtävästä monialaisesta yhteistyöstä ja palveluiden 
yhteensovittamisesta säädetään sosiaalihuoltolain 41 §:ssä.

• Päätökset pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia  

• Palvelujen on oltava vammaisen henkilön yksilöllisen 
tarpeen ja edun mukaisia. 

• Palvelujen on muodostettava vammaispalvelulain 
tarkoitusta toteuttava yhtenäinen palvelukokonaisuus.
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Avun ja tuen tarpeisiin vastaavat palvelut 1/2

• Valmennus

• Henkilökohtainen apu

• Erityinen tuki

• Asumisen tuki

• Esteettömään asumisen tuki

• Lyhytaikainen huolenpito

• Päivätoiminta

• Liikkumisen tuki
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Avun ja tuen tarpeisiin vastaavat palvelut 2/2

• Hyvinvointialueen on järjestettävä lapsen asuminen kodin 
ulkopuolella. 

• Hyvinvointialue voi määrärahojen puitteissa antaa 
vammaiselle henkilölle tässä laissa tarkoitettua taloudellista 
tukea tai järjestää muita lain tarkoituksen toteuttamiseksi 
tarvittavia palveluita ja tukitoimia.
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Muutokset hengityshalvausstatuksen omaavien 
henkilöiden näkökulmasta

• Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa oleva 
hengityshalvauspotilaita koskeva sääntely kumotaan.

• Palvelut vammaispalvelulain mukaisina palveluina.
➢ Keskeisiä kotona asumista mahdollistavia palveluita olisivat 

asumisen tuki ja henkilökohtainen apu.

• Ylläpitokorvauksen maksaminen päättyisi viimeistään 
vuoden 2025 lopussa.
➢Maksaminen päättyisi tätä ennen, jos palvelut järjestetään henkilön 

omasta pyynnöstään jo aiemmin vammaispalveluina ja 
terveydenhuoltolain mukaisina avohuollon palveluina.

7.4.2022Maija Voutilainen 10



Muutoksen tavoitteet

• Palvelukokonaisuuden 
järjestäminen sosiaalihuollon 
palveluina vahvistaisi: 
• itsemääräämisoikeutta, 

• osallisuutta

• ja oikeusturvaa 

• sekä turvaisi muutenkin 
yhdenvertaiset oikeudet suhteessa 
muihin vammaisiin henkilöihin ottaen 
huomioon myös muut kuin 
lääketieteelliseen hoitoon liittyvät 
tarpeet.

7.4.2022Maija Voutilainen 11



Asumisen tuki 1/2

• Vammaisella henkilöllä on oikeus saada asumisen tukea, jos 
hän tarvitsee välttämättä ja toistuvasti apua ja tukea 
päivittäisissä toimissa. 
➢ Yksilölliset tarpeet määrittävät asumisen tuen sisällön ja määrän 

sekä toteuttamistavan. 

➢ Tuki on toteutettava siten, että vammaisen henkilön 
itsemääräämisoikeus ja osallisuus toteutuvat. 

• Asumisen tuki muodostuu tämän ja muiden lakien 
perusteella annettavasta palvelukokonaisuudesta. 
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Asumisen tuki 2/2

• Asumisen tukeen voi osana palvelun kokonaisuutta kuulua 
tarvittavia terveydenhuollon palveluita. 

• Asumisen tuki voidaan järjestää yksittäiseen asuntoon tai 
ryhmämuotoisesti toteutettuna. 

• Asumisen tuki on toteutettava ottaen ensisijaisesti 
huomioon vammaisen henkilön omat toiveet.

• Lapsen asuminen voidaan järjestää vammaispalveluna kodin 
ulkopuolella vain, jos lapsen asuminen oman perheensä 
kanssa ei ole mahdollista lapselle ja hänen perheelleen 
järjestetystä yksilöllisestä avusta ja tuesta huolimatta.
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Henkilökohtainen apu

• Vammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtaista 
apua, jos hän tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen 
henkilön apua: 
1. päivittäisissä toimissa; 

2. työssä tai opiskelussa; 

3. vuorovaikutuksessa, vapaa-ajan toiminnassa tai 
yhteiskunnallisessa osallistumisessa. 

• Tarkoituksena on, että vammaisen henkilön 
itsemääräämisoikeus toteutuu yhdenvertaisesti muiden 
kanssa niissäkin tilanteissa, joissa hän tarvitsee toisen 
henkilön apua. 
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Henkilökohtainen apu: 
itsehoitoa vastaavat toimenpiteet

• Henkilökohtaiseen apuun voi kuulua sellaisia avustajan 
toteuttamia itsehoitoa vastaavia toimenpiteitä, jotka liittyvät 
terveyden ylläpitoon sekä pitkäaikaisen sairauden ohjeiden 
mukaiseen hoitoon. 
➢ Tilanteissa, jossa hengityslaitetta käyttävän henkilön avustaminen 

toteutettaisiin henkilökohtaisella avulla, voisi henkilökohtaiseen 
apuun kuulua hengityslaitteen käytöstä ja toimivuudesta 
huolehtiminen.

• Hyvinvointialueen on annettava vammaiselle henkilölle ja 
tarvittaessa avustajalle näiden toimenpiteiden edellyttämää 
ohjausta.
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Henkilökohtaisen avun tuottaminen

• Hyvinvointialueella on oltava käytössä kaikki 
henkilökohtaisen avun tuottamistavat:
➢ Työnantajamalli

➢ Palveluseteli

➢ Oma palvelu

➢ Ostopalvelu 
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Ylläpitokorvaus

• Ylläpitokorvauksen maksaminen päättyisi viimeistään 
vuoden 2025 lopussa.
➢ Asiakasmaksulakiin tulisi siirtymäsäännökset, joiden mukaan 

hoito, ylläpito ja hoitoon liittyvät kuljetukset olisivat maksuttomia 
ja ylläpitokorvausta olisi maksettava 3 vuotta lain voimaan tulosta.

➢Maksaminen päättyisi tätä ennen, jos palvelut järjestetään henkilön 
omasta pyynnöstään jo aiemmin vammaispalveluina ja 
terveydenhuoltolain mukaisina avohuollon palveluina.

• Ylläpitokorvauksen lakkaamista voi osin kompensoida 
asumistuki osalle asiakkaista sekä joidenkin sosiaalihuollon 
tukipalveluiden tarpeen väheneminen. 
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Kiitos!


