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Valas-pykäläluonnosten esittely 8.6.2021, Tukiliiton puheenvuoro 

 
Tukiliitto kiittää mahdollisuudesta päästä kommentoimaan uudistuvan vammaispalvelulain 
pykäläluonnoksia. Uudistus on erittäin tärkeä kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien 
ihmisten näkökulmasta, josta sitä nyt arvioimme. Kommentointimme ei tässä kohtaa ole 
mitenkään tyhjentävää ottaen huomioon sen, ettei käytettävissä ole vielä perusteluluonnoksia 
mukaan lukien vaikutusarviointeja (ml. vammais- ja lapsivaikutusten arviointia), eikä myöskään 
kaikkia tämän lain pykäläluonnosehdotuksia, ja epäselvää on toistaiseksi myös joidenkin muiden 
tähän lakiin liittyvien lainsäädäntöhankkeiden eteneminen ja tarkempi sisältö. Olemme erittäin 
mielellämme osaamisellamme ja jäsenistömme ääntä esiin tuoden tarvittavin tavoin mukana 
kaikessa lakiehdotuksen jatkovalmistelussa.  
 
1 §:ään esitettävä muutos on kannatettava. Vammaisen henkilön edun huomiointi pykälässä tulee 
vielä miettiä.  
 
2 §:n osalta epäilemme, että kuusikohtaisesta vammaisen henkilön määritelmästä voi helposti 
muodostua liian vaikeasti sovellettava, ja säännös voi jättää vammansa vuoksi palveluita 
välttämättä tarvitsevia ihmisiä, erityisesti esimerkiksi nepsy-lasten kaltaisia nykyisiäkin 
väliinputoajia, jatkossa lain soveltamisen ulkopuolelle. Ihminen voi esimerkiksi tarvita vamman 
vuoksi välttämättä apua ja tukea tarvitsematta 5 kohdassa mainittuja hoivaa tai hoitoa, eli 
vähintään 5 kohtaa tulisi täydentää niin, että kyse voi olla myös ohjauksen, valvonnan tai 
vastaavan avun ja tuen tarpeesta. Myös 1 kohdan listaa tulisi vielä miettiä; esimerkiksi 
kognitiivinen toimintakyky ei nyt välttämättä ole riittävästi katettuna listauksessa. Pykälä ei saa 
myöskään johtaa siihen, että kun vammaispalveluiden piirissä oleva ihminen ikääntyy ja hänen 
palvelutarpeensa osin ikääntymisen seurauksena kasvavat, niihin ei enää vastattaisikaan 
vammaispalveluilla, vaikka palvelutarpeet johtuvat yhä pääosin vammasta, eli sana ”pääasiassa” 
on kohdassa 4 tärkeä. Muuten säännös johtaisi pahimmillaan esimerkiksi ikääntyvien 
kehitysvammaisten ihmisten pakkomuuttoihin. 1 momenttiin tai vähintään perusteluihin tulee 
lisäksi nähdäksemme nostaa se, että vaihtoehtoisesti sovellettavissa olevista laeista tulee aina 
valita se, jonka nojalla järjestettynä palvelu parhaiten toteuttaa asiakkaan etua, kuten 
sosiaalihuoltolaissa ja sosiaalihuollon asiakaslaissa edellytetään. 
 
7 § koskisi enää tavoitteellista ja määräaikaista valmennusta, eli sen alla ei myönnettäisi 
pitkäaikaista tukea. Tämä on nähdäksemme ongelmallista, koska on sellaisia vamman vuoksi 
välttämättä tarvittavia pitkäaikaisen tuen muotoja, jotka eivät luontevasti kuulu minkään 
muunkaan ehdotetun säännöksen alle. Tällaisia ovat ainakin esimerkiksi pitkäaikainen 
psykososiaalinen tuki, kehitysvammaisen vanhemman ohjaus lasten ja kodin hoidossa, vamman 
vuoksi tarvittavana sosiaalisena kuntoutuksena järjestetty varhaiskasvatus (kun lapsi ei muuten 
tarvitsisi varhaiskasvatusta) sekä esimerkiksi autistisia piirteitä omaavan ihmisen tarvitsema 
pitkäaikainen ammatillinen tuki. Lisäksi jos henkilökohtaisen avun voimavararajaus vastoin 
näkemystämme säilyisi laissa, herää kysymys, minkä pykälän perusteella järjestettäisiin vastaava 



tarpeiden mukainen pitkäaikainen vapaa-ajan apu ”voimavarattomille” ihmisille. Ja vaikka on 
sinänsä erinomaista, että valmennus työelämään on lisätty nimenomaisesti 7 §:ään, myöskään sen 
ei tuetun työllistymisen IPS-työhönvalmennuksen laatukriteerienkään mukaan ole tarkoitus olla 
vain määräaikaista tukea työtä aloitettaessa, vaan tarpeen mukaan saatavilla koko työsuhteen 
ajan. Tämä pitkäaikainen työhönvalmentajan tuki ei nähdäksemme ole nyt riittävästi huomioituna 
ehdotetussa 7 §:ssä. Niin pitkäaikainen tuki kuin valmennus tulee turvata asiakkaan yksilöllisten 
tarpeiden mukaan subjektiivisena oikeutena. 
 
Vammaisen ihmisen lisäksi hänen läheisillään olisi subjektiivinen oikeus merkittävien 
elämänmuutostilanteiden lisäksi kommunikointiin tarvittavaan välttämättömään valmennukseen, 
mitä pidämme hyvin tärkeänä. 
 
Valmennuksen myöntämiskriteerinä se, että se on välttämätöntä valmennukselle 
asiakassuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi, ei nähdäksemme ole käytännössä 
toimiva kriteeri, koska asiakassuunnitelmaa tehtäessä ei tällä tasolla määritellä yksittäisten 
palveluiden tavoitteita. Kyse pitäisikin nähdäksemme olla asiakkaan omaa elämää ja arkea 
koskevista tavoitteista ja niiden saavuttamiseksi tarvittavasta valmennuksesta, ja asiakkaan tulisi 
olla tarvittaessa esim. läheisten tuella määräävässä asemassa määrittelemässä näitä tavoitteita. 
 
Valmennuksen toteuttamisesta esitetään erillistä pykälää, joka on muuten kannatettava, mutta 
etäpalveluna palvelua ei missään määrin tulisi voida järjestää, jos asiakas ei asian ymmärtäen itse 
siihen suostu tai se ei ole asiakkaan edun mukaista. Vastaavastihan terveydenhuollossakin 
etäpalvelut edellyttävät potilaan tietoista suostumusta. Asiakkaan oman näkemyksen ja edun 
tulee hänen tarpeidensa lisäksi muutenkin olla keskiössä palvelun toteuttamistapaa 
määritettäessä.  
 
Luonnoksessa esitetään tuetusta päätöksenteosta erillisiä pykäliä. Kannatamme tätä sekä laissa 
säädettävän päätöksenteon tuen kutsumista YK:n vammaissopimuksen terminologian mukaisesti 
tuetuksi päätöksenteoksi. 
 
On tärkeää, että tuetusta päätöksenteosta säädetään niin, että tukea vammansa vuoksi 
päätöksentekoonsa tarvitsevat ihmiset myös tosiasiassa saavat tarvitsemansa tuen. Säännösten 
tulee varmistaa, että tuen saa tuetun päätöksenteon palveluna, jos YK:n vammaissopimuksen 12 
artiklan ja sen yleiskommentin mukaista tukea ei tosiasiassa järjesty osana muita palveluita tai 
asiakkaan valitseman läheisen antamana. Asiakkaan näkemys ja etu tulee muun tuen riittävyyttä 
arvioitaessa säätää määrääviksi. Lisäksi valmennukseen liittyvistä välttämättömistä kuljetuksista 
tulee säätää tässä pykälässä, jotta niiden omavastuut eivät heikennä jo entuudestaan usein 
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien vammaisten ihmisten asemaa. 
 
Tuetun päätöksenteon säännöksessä tulisi nähdäksemme päätöksentekotilanteiden sijaan puhua 
päätöksentekoprosessissa annettavasta tuesta, koska asiakkaan tahdon ja mieltymysten 
selvittäminen ja tulkinta, päätösten tekeminen ja toteuttaminen sekä niiden arvioiminen 
jälkikäteen on yleensä pidempi prosessi. 1 momentin lopussa voisi puhua valintojen ja päätösten 
tekemisestä omassa elämässä. 



Kun tukea päätöksentekoon annetaan osana muuta palvelua, se tulee säätää kirjattavaksi muuta 
palvelua koskevaan päätökseen, koska siihen on ko. palvelua toteutettaessa tällöin varattava 
riittävät resurssit.  
 
On epäselvää, koskeeko ehdotetun pykälän viimeinen momentti kaikkea pykälässä tarkoitettua 
tuettua päätöksentekoa, vai ainoastaan erillisenä palveluna järjestettävää tuettua 
päätöksentekoa. Katsomme, että sen tulee koskea kaikkea VPL:ssä tarkoitettua tuettua 
päätöksentekoa. Myös se jää ehdotuksesta epäselväksi, olisiko laissa tarkoitettua tuettua 
päätöksentekoa erillisenä palveluna ja osana muuta palvelua annetun tuetun päätöksenteon 
lisäksi se, että esimerkiksi asiakasasiakirjoihin asia kirjaamalla formalisoidaan se, että asiakas 
valitsee tietyn läheisen tukemaan omaa päätöksentekoaan. Tätä on tärkeä selventää. 
 
Asiakkaan tulee nähdäksemme joka tapauksessa voida valita, kuka hänen päätöksentekoaan 
tukee, koska kyse on vahvasti luottamukseen perustuvasta palvelusta. Pykälän ei myöskään tulisi 
sulkea pois useamman tukihenkilön mahdollisuutta, vaikka normaalisti päätöksentekoon 
tarvittavien lisänäkökulmien saamisen tulisikin hoitua sitä kautta, että tukihenkilö osana tuetun 
päätöksenteon prosessia ohjaa asiakasta muun tarvittavan tuen äärelle. Tukihenkilöiden riittävä 
osaaminen on lisäksi tärkeää varmistaa esimerkiksi lyhyellä ennakkovalmennuksella ja/tai 
täydennyskoulutuksella. 
 
Tuetun päätöksenteon toteuttamista koskevan pykälän sisältö on nähdäksemme muuten 
kannatettava, mutta erilliseksi alakohdakseen tai alakohtaan 5 ensimmäisessä momentissa olisi 
hyvä lisätä tuki päätösten reflektoimiseen. Emme myöskään kannata palvelun myöntämistä aina 
määräaikaisena, koska esimerkiksi kehitysvammaisella ihmisellä on sille usein pitkäaikaisesti 
toistuvasti tarvetta, jolloin aina uuden määräaikaisen päätöksen tekeminen ei ole järkevää. Tuettu 
päätöksenteko olisi pykälän mukaan myös tavoitteellista, jolloin ainakin perusteluissa tulisi 
kuitenkin huomioida se, etteivät kaikki palvelua tarvitsevat koskaan saavuta kykyä tehdä 
itsenäisesti päätöksiä ainakaan kaikista asioistaan, vaikka päätöksentekokyky päätöksiä tuettuna 
tehdessä yleensä kehittyykin. 
 
Henkilökohtaista apua koskevan 8 §:n 1 momentissa on ehdotettu mainittavaksi työn ja opiskelun 
rinnalla työtoiminta, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta vaatii täsmennystä, minkä lain tai lakien 
mukaista työtoimintaa tarkoitetaan. Myös alakohta 3:een ehdotetut täsmennykset ovat 
kannatettavia, vaikkakin termiä ”vuorovaikutuksessa” voisi tässä yhteydessä selventää lisäämällä 
sen eteen ”sosiaalisessa”. 
 
Henkilökohtaisen avun säännöksestä vaadimme yhä ensisijaisesti kokonaan poistettavaksi 
voimavararajausta, joka on YK:n vammaissopimuksen vastainen (vrt. esimerkiksi 19 artiklan 
yleiskommentti), syrjivä ja jättää jotkut vaikeimmin vammaiset sekä monet lapset avun 
ulkopuolelle (ks. tämän perustelut tarkemmin esim. maaliskuun kuulemislausunnostamme 
(https://www.tukiliitto.fi/uploads/2021/03/ab748b46-ha-puheenvuoro.pdf) sekä webropol-
vastauksistamme). 
 

https://www.tukiliitto.fi/uploads/2021/03/ab748b46-ha-puheenvuoro.pdf


Jos rajaus kuitenkin jäisi 8 pykälään, poistaisimme sen määrittelystä sanat ”jotakin 
kommunikaation keinoa käyttäen”, koska virkkeen maininta tahdon ilmaisemisesta on 
nähdäksemme riittävä. Jos kommunikaation keino jäisi tekstiin, sitä pitäisi nähdäksemme 
täsmentää muotoon ”kommunikaation tai vuorovaikutuksen keinoa”, joita tulisi perusteluissa 
sitten myös huolellisesti avata siten, että ne kattavat YK:n vammaissopimuksen, esim. 12 ja 19 
artiklojen yleiskommenttien mukaisesti laajasti erilaiset kommunikaation ja vuorovaikutuksen 
tavat, mukaan lukien olemuskielen. Ottaen huomioon sen, että voimavarakynnystä tulkitaan 
monesti lakia tai oikeuskäytäntöä tiukemmin, on tärkeää selventää perusteluissa KHO:n nykylakia 
koskevan oikeuskäytännön mukaisesti, ettei voimavararajaus edellytä kykyä esimerkiksi 
työnjohtajuuteen, eikä avun saamista estä se, vaikka henkilö apua toteutettaessa tarvitsisi 
runsaastikin esimerkiksi ohjausta tai valvontaa. 
 
Perusteluissa tulisi myös täsmentää sitä, mitä tarkoittaa ”avun sisältö”, josta vammaisen henkilön 
on ilmaistava tahtonsa, jos suoraan pykälään ei voida kirjoittaa auki, että se (KHO:n nykylain 
mukaisen oikeuskäytännön mukaisesti) tarkoittaa sitä, mitä henkilö avustajan avustamana haluaisi 
tehdä. 
 
9 §:n osalta kiitämme sitä, että hyvinvointialueella tulisi olla käytettävissä kaikki avun 
toteuttamistavat. Myös avun saantia poikkeustilanteissa, kuten avustajan poissaollessa tai 
työsuhteen päättyessä, on tärkeää ennakoida. Tältä osin pykäläehdotus on nyt jostain syystä 
hiukan aiempaa heikompi. Avustamisesta aiheutuvien kohtuullisten välttämättömien kulujen 
korvaaminen on pykälätasolla näkyvissä vain työnantajamallissa, mutta vähintään perusteluissa 
tulisi selvyyden vuoksi todeta, että myös muissa avun toteuttamistavoissa nämä kustannukset 
kuuluvat palvelun järjestäjän maksettavaksi, eivätkä saa jäädä avunkäyttäjän kontolle, kuten 
nykyään usein käytännössä tapahtuu. 9.2 §:n mukainen perheenjäsen on määriteltävä selkeästi 
perusteluissa. 
 
10 §:ssä tai vähintään sen perusteluissa tulee todeta, että sijaistyönantajana lapsen osalta voisi 
toimia huoltaja sekä täysi-ikäisen osalta edunvalvoja tai henkilön palveluiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen osallistuva omainen tai läheinen. 


