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Keskeisiä säädöksiä (www.finlex.fi)

Kansallinen lainsäädäntö:

• Suomen perustuslaki (11.6.1999/731)

• Hallintolaki (6.6.2003/434)

• Sosiaalihuoltolaki (30.12.2014/1301)

• Sosiaalihuollon asiakaslaki (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812)

• Asiakasmaksulaki (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734) ja -asetus 

(9.10.1992/912)

• Vammaispalvelulaki (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

3.4.1987/380) ja -asetus (18.9.1987/759)

• Kehitysvammalaki (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519) ja -asetus 

(23.12.1977/988)

• Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937)

• Tulkkauspalvelulaki (Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 19.2.2010/133)

• Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326)

• Potilaslaki (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785)

• Holhoustoimilaki (Laki holhoustoimesta 1.4.1999/442)

• Yhdenvertaisuuslaki 30.12.2014/1325 

• Laki ammatillisesta koulutuksesta 11.8.2017/531 

Kansainväliset sopimukset:

• YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

• YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

• Euroopan ihmisoikeussopimus (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi)

• Euroopan sosiaalinen peruskirja

• Euroopan unionin perusoikeuskirja

http://www.finlex.fi/
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Perustuslaki ja yleislait

• Perustuslaissa säädetään kaikkien ihmisten 
perusoikeuksista (esim. yhdenvertaisuus, oikeus 
välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon) 
sekä julkisen vallan velvollisuudesta turvata perus- ja 
ihmisoikeuksien toteutuminen

• Alemman asteisissa säädöksissä yksilöidään, millaisia 
toimia yhteiskunnalta edellytetään ja esimerkiksi 
millaisia palveluita asiakkailla on oikeus saada, jotta 
perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat

• Kaikkia palvelun käyttäjiä koskevia yleislakeja ovat 
– sosiaalihuoltolaki

– sosiaalihuollon asiakaslaki

– sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki

– terveydenhuoltolaki, laki ammatillisesta koulutuksesta jne.
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Erityislait

• Koskevat suppeampaa henkilöjoukkoa

• Vammaispalvelulaki (380/1987) (Laki vammaisuuden 

perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 

VPL) + vammaispalveluasetus (VPA)

• Kehitysvammalaki (519/1977) (Laki 

kehitysvammaisten erityishuollosta, KVL) + 

kehitysvamma-asetus (KVA)

• Näitä ollaan yhdistämässä yhdeksi vammaisten 

henkilöiden palveluita koskevaksi erityislaiksi 

(”VALAS-uudistus”)
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Yleislaki – VPL – KVL

• Lakien keskinäisellä soveltamisjärjestyksellä on 

merkitystä lähinnä niissä tilanteissa, joissa palvelu 

voidaan järjestää usean lain nojalla

• Lähtökohtaisesti sovelletaan yleislakia, ja erityislaeista 

VPL on säädetty ensisijaiseksi suhteessa KVL:ään

• Jos yleislain tai VPL:n mukaiset palvelut eivät ole 

kehitysvammaiselle asiakkaalle riittäviä tai sopivia, 

tulee soveltaa kehitysvammalakia

– Muutoin kehitysvammalain mukaiset palvelut menettävät 

merkityksensä, eikä lain tavoite toteudu

– Esim. jos VPL:ssä ei ole tarvittavaa palvelua tai palvelua ei 
voida sen alla järjestää asiakkaan edun mukaisesti (myös 
tilanteet, joissa palvelu on asiakkaalle taloudellisesti 
merkittävästi edullisempi kuin VPL:n mukainen palvelu)
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…jatkoa

• Tulkinnanvaraisissa tapauksissa asia tulee 
ratkaista siten, että lain mahdollistamista 
vaihtoehdoista valitaan etuuteen tai palveluun 
oikeutetulle edullisin vaihtoehto 
– Sosiaalihuollon asiakaslaki (8 §), sosiaalihuoltolaki

– Ihmis- ja perusoikeusmyönteisen laintulkinnan 
vaatimus

• Toissijaisuussäännöstä ei tule soveltaa siten, 
että vammainen henkilö joutuu yleislain 
nojalla palveluja järjestettäessä 
epäedullisempaan asemaan kuin jos hänelle 
myönnettäisiin samat palvelut toissijaisen lain 
nojalla



Palvelusuunnitelma ja EHO

• Palvelutarpeen arvioinnin pohjalta laadittava 

palvelusuunnitelma ei ole hallintopäätös, vaan 

siinä mainittuja palveluita haetaan ja niistä 

päätetään erikseen 

– Palvelusuunnitelmaan kirjattua ei kuitenkaan voi 

päätöksenteossa sivuuttaa ilman päteviä 

perusteluita

• Erityishuolto-ohjelma (EHO) on 

muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös 

siihen kirjatuista kehitysvammalain perusteella 

asiakkaalle myönnetyistä palveluista
7
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Ongelmatilanteet

• Jos palvelusuunnitelman tai EHO:n laatimisessa on ongelmia, on 

mahdollista kannella valvontaviranomaiselle (aluehallintovirasto; 

yleinen laillisuusvalvoja = eduskunnan oikeusasiamies tai 

valtioneuvoston oikeuskansleri) tai tehdä muistutus yksikön 

johtajalle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle

– Nämä keinot ovat käytettävissä myös muissa sosiaalihuollon 

ongelmatilanteissa, joissa ei ole mahdollisuutta hakea muutosta (esim. 

huono kohtelu)

– Ei muotovaatimuksia eikä määräaikoja, myös läheinen voi tehdä

– Kantelun johdosta ei voida puuttua yksittäisessä asiassa tehtyyn ratkaisuun, 

vaan ainoastaan antaa huomautus, kiinnittää huomiota tms., jolloin kuitenkin 

jatkossa samanlaisissa asioissa (esim. uusi hakemus) viranomaisen tulisi 

ottaa AVI:n tai eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotto huomioon

– Muistutukseen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa

– AVI voi siirtää kanteluasian käsiteltäväksi ensin muistutuksena 

toimintayksikössä, jota asia koskee

• Apua voi saada kunnan sosiaaliasiamieheltä



Muutoksenhaku

• Päätökset palveluista ja tukitoimista tulee saada kirjallisina

• Päätökseen on liitettävä muutoksenhakuohjeet

• Oikaisuvaatimus kunnan lautakunnalle tai valitus aluehallintovirastolle 

tai hallinto-oikeuteen on tehtävä annetussa määräajassa 

(lähtökohtaisesti 30 pv päätöksen tiedoksisaannista)

• Lautakunnasta ja AVI:sta sekä usein myös hallinto-oikeudesta 

jatkovalitusmahdollisuus (30 pv); 1.1.2020 KHO:een vain valitusluvalla

• Muutoksenhakuasiakirjaan valittajan yhteystiedot, päätöksen yksilöinti 

sekä selkeästi vaatimus/vaatimukset perusteluineen, mukaan lukien 

tarvittavat asiakirjat (lääkärintodistukset ym.)

• Muutoksenhaun johdosta päätös voidaan kumota, sitä voidaan muuttaa 

tai asia voidaan palauttaa uudelleen ratkaistavaksi

– Vrt. muistutus ja kantelu

• Vähävaraisilla on mahdollisuus saada osin tai kokonaan valtion varoin 

kustannettua oikeusapua (huom. lapsi/nuori on omaa palveluaan 

koskevassa asiassa asiakas ja voi siten saada oikeusapua)

9



10

Henkilökohtainen apu (VPL 8 c ja d §)

• Henkilökohtaiseen apuun on oikeutettu vaikeavammainen 
henkilö, joka tarvitsee välttämätöntä ja toistuvaa apua 
päivittäisissä toimissa kotona tai kodin ulkopuolella

• Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia sekä 
työtä ja opiskelua varten niin paljon kuin vaikeavammainen 
henkilö sitä välttämättä tarvitsee 

• Vapaa-aikaan (harrastukset, yhteiskunnallinen osallistuminen, 
sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen) apua on 
myönnettävä pääsääntöisesti vähintään 30 tuntia/kk

• Voimavaraedellytys eli edellytetään voimavaroja määritellä avun 
sisältö ja toteutustapa (oikeuskäytäntö: jollain tavalla kyettävä 
ilmaisemaan etukäteen oma tahto, ei edellytetä esim. puhetta)

• Subjektiivinen oikeus, kun edellytykset täyttyvät

• Maksuton palvelu 

• Järjestämistavat: työnantajamalli, palveluseteli, palvelumalli

• Omainen/läheinen voi toimia avustajana vain poikkeuksellisesti

• Ei ikärajaa, vertailu saman ikäisiin vammattomiin lapsiin/nuoriin
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Kuljetuspalvelut (VPL)

• Vammaispalvelulain (VPL 8 §, VPA 4-6 §:t) mukaan henkilöllä, 
jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia voi käyttää joukkoliikennevälineitä, on 
subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluihin

• Ei edellytä välttämättä fyysistä vammaa, vaan myös esimerkiksi 
hahmotusvaikeudet, käytöshäiriöt tai pelkotilat ym. psyykkiset 
syyt saattavat estää julkisilla kulkemisen

• Saattajapalvelu tulee järjestää, jos henkilö tarvitsee toisen 
henkilön apua niin paljon, että kuljettajan apu ei ole riittävää

• Tarpeen mukaan korvattavien työ- ja opiskelumatkojen lisäksi 
oltava mahdollisuus vähintään 18 yhdensuuntaiseen 
jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja virkistysmatkaan 
kuukaudessa asuinkunnan ja lähikuntien alueilla (ml. 
toiminnalliset lähikunnat)

• Palvelu on järjestettävä sellaisella tavalla, että asiakas voi 
tosiasiassa käyttää sitä (myös järjestämistavasta voi valittaa)

• Kuljetuspalvelusta voidaan periä enintään paikkakunnan julkisen 
liikenteen maksua vastaava maksu   
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Muut kuljetuspalvelut

• Kehitysvammalain mukaista erityishuoltoa saavalla 
henkilöllä on oikeus saada maksutta ja ilman 
omavastuuosuuksia kuljetukset, jotka ovat hänelle 
erityishuollon saamiseksi välttämättömiä (KVL 39 § ja 
KVA 3 §)
– Kuljetukset ja niiden maksuttomuus on hyvä kirjata henkilölle 

laadittavaan EHO:on

• Opiskelukuljetuksiin voi saada vammaispalvelulain 
mukaisia kuljetuspalveluita, kun niiden 
myöntämisedellytykset täyttyvät, tai niihin voi saada 
Kelasta koulumatkatukea (kun yhdensuuntaisia väh. 
10 km matkoja on väh. 7 viikossa)
– Kauempana sijaitsevalla opiskelupaikkakunnalla asuessa voi 

saada ns. kotilomakuljetuksia harkinnanvaraisena 
erityishuollon palveluna tai vammaispalveluna
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Palveluasuminen

• Vammaispalvelulain (8 §) mukaan 
järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle 
palveluasuminen
– Omassa asunnossa, asumisyksikössä ym.

– Sisältää asunnon sekä asumiseen liittyvät palvelut, 
jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle 
suoriutumiselle

• Kehitysvammalain (2 §) nojalla jokainen 
erityishuollon piiriin kuuluva on oikeutettu 
saamaan tarvitsemansa asumispalvelut 

• Myös alaikäisillä on oikeus palveluasumiseen 
(järjestettynä tietyissä tilanteissa myös 
lapsuudenkotiin)
– Asiakasmaksuissa kirjavuutta
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Lyhytaikais-/tilapäishoito (KVL)

• Kehitysvammaisilla henkilöillä on oikeus lyhytaikais-
/tilapäishoitoon kehitysvammalain mukaisena 
erityishuollon palveluna (2 § kohdat 6 ja 10)
– Perhehoito, perhelomitus, asumisyksiköt ym.

• Lyhytaikais-/tilapäishoidon tarve on syytä mainita 
erityishuolto-ohjelmassa

• Hoidosta voidaan periä ylläpidosta aiheutuvat 
kustannukset (lukuun ottamatta alle 16-vuotiaiden 
osittaista ylläpitoa), mutta ei itse hoidosta aiheutuvia 
kustannuksia 

• Näitä vapaita tai esim. omaishoidon vapaiden aikaista 
hoitoa voidaan järjestää niin, että samalla voi tutustua 
mahdollisiin tulevaisuuden asumisvaihtoehtoihin



Mitä peruskoulun jälkeen?

• Toisen asteen oppilaitospaikka ei ole opiskelijan subjektiivinen oikeus, 
eli siihen pitää erikseen hakea

– Sopivan opiskelupaikan löytäminen ja saaminen on pitkälti kiinni opiskelijan ja hänen 
perheensä aktiivisuudesta

• Valmentava koulutus (TELMA tai VALMA), ammatillinen oppilaitos tai 
erityisoppilaitos, kansanopisto, kansalais- tai työväenopisto, 
aikuiskoulutuskeskus, oppisopimus?

• Toisen asteen koulutukseen hakeutumista kannattaa ryhtyä pohtimaan 
jo reilusti ennen perusopetuksen päättymistä 

– Tietoa mahdollisista opiskelupaikoista esim. oppilaan omalta opettajalta ja opolta

– Varasuunnitelmat usein tarpeen

• Oppimisen polut ovat erilaisia, esim. ammattioppilaitoksessa voi 
suorittaa osatutkinnon tai tutkinnon (> oppisopimus ) > työelämä 

• Nuorisotakuu, jonka mukaan alle 25-v. tai alle 30-v. vastavalmistuneelle 
työttömälle työnhakijalle on 3 kk:n sisällä tarjottava työ-, harjoittelu-, 
opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaa, koskee myös 
kehitysvammaisia nuoria 

– Tähän liittyy myös ”koulutustakuu” eli sen edistäminen, että kaikki peruskoulun 
päättäneet saisivat toisen asteen opiskelupaikan

• Oppivelvollisuuden pidentämisestä apua tähän nivelvaiheeseen?
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Nuoren kuntoutusraha vai eläke?

• Alle 20-vuotiaan kohdalla ennen eläkkeen myöntämistä 
tutkitaan pääsääntöisesti hänen mahdollisuutensa 
ammatilliseen kuntoutukseen

• Kela voi myöntää 16-19 –vuotiaalle nuorelle kuntoutusrahaa, 
kun 

• nuoren työkyky tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat 
heikentyneet sairauden tai vamman vuoksi

• nuori tarvitsee erityisiä tukitoimia opiskelussa tai muussa 
kuntoutuksessa

• nuoren kuntoutus perustuu kotikunnassa laadittuun henkilökohtaiseen 
opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan (KHOPS)

• Jos nuorella ei selvitysten perusteella ole mahdollisuuksia 
ammatilliseen kuntoutukseen tai jos ammatillinen kuntoutus 
on sairauden vuoksi keskeytynyt taikka päättynyt 
tuloksettomana, hän voi 16 vuotta täytettyään saada 
kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen 

• Vammaistuen tilalle hän voi saada eläkettä saavan hoitotukea
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Edunvalvonta

• Edunvalvonnan tarkoitus on valvoa niiden henkilöiden etua ja 
oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai 
muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan 

• Voi ulottua taloudellisten asioiden lisäksi myös henkilöä koskeviin asioihin; vrt. 
holhoustoimilain 42 §

• Holhoustoimilain edellytykset edunvalvojan määräämiseksi täysi-
ikäiselle: 

• Sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai 
muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka 
huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat 
hoitoa eivätkä tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin

• Eriasteisia vaihtoehtoja:
• Henkilöä tukeva edunvalvoja

• Toimintakelpoisuuden rajoittaminen

• Vajaavaltaisuus (hyvin harvinaista)

• Taloudelliset toimet yleisesti / tietty oikeustoimi, asia tai omaisuus

• Henkilöä koskevat asiat, jos päämies ei itse kykene ymmärtämään asian merkitystä 
(mutta ei koskaan korostetun henkilökohtaiset asiat)

• Periaatteena henkilön toimivallan rajoittaminen mahdollisimman 
vähän

• Jos henkilöllä ei ole isompia tuloja tai omaisuutta, läheinen voi ilman 
edunvalvojamääräystä usein käytännössä hoitaa hänen asioitaan
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Edunvalvojan henkilö

• Tehtävään sopiva henkilö, joka antaa tähän 

suostumuksensa. Sopivuutta arvioitaessa on muun 

ohella otettava huomioon edunvalvojaksi esitetyn 

taito ja kokemus sekä tehtävän laatu ja laajuus; 

esim.
• vanhemmat, sisarukset, muu läheinen

• yleinen edunvalvoja 

• Käräjäoikeuden on vapautettava edunvalvoja 

tehtävästään, jos
• hän osoittautuu toimeen kykenemättömäksi tai sopimattomaksi 

tai muusta erityisestä syystä tai

• edunvalvoja itse pyytää vapauttamista
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Edunvalvojan 

velvollisuuksista
• Päämiestään kohtaan:

• Huolehdittava päämiehensä omaisuudesta siten, että omaisuus ja sen 
tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tämän henkilökohtaisiin 
tarpeisiin

• Huolehdittava, että päämies saa varoistaan riittävästi rahaa 
henkilökohtaisiin menoihinsa

• Huolenpito päämiehestä: järjestettävä sellainen hoito, huolenpito ja 
kuntoutus, jota on päämiehen huollon tarpeen ja olojen kannalta sekä 
päämiehen toivomukset huomioiden pidettävä asianmukaisena

• Pyrittävä hyvään yhteistyöhön päämiehensä kanssa, tiedusteltava 
päämiehen mielipidettä tälle tärkeässä asiassa, jos se on päämiehen 
tilaan nähden mahdollista ja annettava päämiehelle pyydettäessä tietoa 
hänen taloudellisesta asemastaan sekä toimenpiteistä, joihin 
edunvalvoja on ryhtynyt omaisuutta hoitaessaan

• Valvonnan varmistamiseksi:
• Vuositilivelvollisuus (johon läheinen voi saada helpotusta) ja velvollisuus 

hakea lupa joihinkin päämiehen puolesta tehtäviin oikeustoimiin

• Lisätietoja edunvalvonnasta mm. holhousviranomaisena 
toimivan Digi- ja väestötietoviraston nettisivuilta

https://dvv.fi/holhous


Käytännön keinoja asioiden 

hoitamiseen ilman edunvalvontaa

• Voidaan tehdä asiointikäyntejä (esim. pankissa, viranomaisten luona) 

yhdessä nuoren kanssa

• Nuori voi asian riittävästi ymmärtäessään antaa läheiselleen valtakirjan

edustaa häntä

– Tätä varten monilla toimijoilla on valmiita lomakkeita

• Nuorelle voidaan hakea pankkitunnukset (ja mahdollisesti myös esim. 

mobiilivarmenne) ja auttaa häntä hoitamaan asioitaan niitä 

hyödyntämällä

– Pankkitunnukset on usein helpompi saada, jos niitä haetaan nuoren 

ollessa vielä alaikäinen

• Joissain tilanteissa nuorta voi edustaa hänen etunsa sitä välttämättä 

vaatiessa myös ilman nimenomaista valtuutusta (ns. negotiorum

gestio, asiainhuolto)

– Esim. tärkeää palvelua koskeva muutoksenhaku
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Läheisten osallisuus sosiaali- ja 

terveydenhuollossa

• Sosiaalihuollon asiakaslain 9 §:n mukaan jos täysi-ikäinen asiakas ei 

esim. kehitysvamman vuoksi pysty osallistumaan ja vaikuttamaan 

palvelujensa tai sosiaalihuoltoonsa liittyvien muiden toimenpiteiden 

suunnitteluun ja toteuttamiseen taikka ymmärtämään ehdotettuja 

ratkaisuvaihtoehtoja tai päätösten vaikutuksia, on asiakkaan tahtoa 

selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa taikka omaisensa 

tai muun läheisen henkilön kanssa.

• Potilaslaissa on vastaavia tilanteita varten 6 § potilaan 

itsemääräämisoikeudesta. Läheiset tulkitsevat senkin mukaan 

ensisijaisesti potilaan omaa tahtoa. Potilasta on hoidettava 

yhteisymmärryksessä yksimielisten läheisten kanssa. Jos läheiset ym. 

ovat tällaisessa tilanteessa eri mieltä siitä, miten potilasta tulisi hoitaa, 

lääkäri päättää hoidosta potilaan etu huomioiden. Edes laillinen 

edustaja ei voi kieltää välittömän hengen tai terveyden vaaran 

torjumiseksi tarvittavaa hoitoa.
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Läheisen oikeus saada tietoa

• Nuori voi aina itse pyytää omat tietonsa ja antaa niitä eteenpäin 

kenelle haluaa, esim. vanhemmille

• Sosiaalihuollon asiakaslaki ja potilaslaki oikeuttavat läheisen 

(vaikkei hän olisi edunvalvoja) saamaan viranomaisilta tiedot, 

joita hän tarvitsee, jotta hän voi auttaa selvittämään täysi-

ikäisen kehitysvammaisen asiakkaan tahtoa asiakas- ja 

potilaslakien edellyttämällä tavalla sekä antaa potilaslain 

mukaisen suostumuksen tämän hoitoon

• Näitä oikeuksia ei aina tunneta sosiaali- ja terveydenhuollossa 

riittävästi, jolloin saatetaan aiheettomasti vaatia, että 

asiakkaalle/potilaalle haettaisiin edunvalvonta
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• Lisätietoja:

www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/

www.vammaispalvelujenkasikirja.fi

• Vammaisten henkilöiden oikeuksia ja palveluita 

koskevaa lakineuvontaa: 

– sähköpostitse: lakineuvonta@tukiliitto.fi

– puhelimitse, ks. puhelinajat täältä: www.tukiliitto.fi/tuki-

ja-neuvot/lakineuvonta/

Kiitos mielenkiinnosta!

http://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/
http://www.vammaispalvelujenkasikirja.fi/
mailto:lakineuvonta@tukiliitto.fi
http://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/lakineuvonta/

