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Sosiaitli- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 39 hallituksen esityksestä laiksi vammaisuuden perusteella .järjestettävistä palveluista
ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta
Eduskunta on 28 päivänä lokakuuta 1994lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o
27llaiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain
muuttamisesta.
Asian johdosta ovat valiokunnassa olleet
kuultavina ylitarkastaja Kari Peltonen sosiaalija terveysministeriöstä, erikoissuunnittelija Marja-Liisa Heiskanen Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta, erikoissuunnittelija Sirkka-Liisa Karhunen Suomen Kuntaliitosta, vammaisasiamies Sirkka-Liisa Luoma Invalidiliitostaja lakimies Jari Korpi Kynnys ry:stä.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista annettuun lakiin otettavaksi säännös,joka kieltää taloudellisen tuen sekä vammaisuuden perusteella annetun välineen, koneen ja
laitteen ulosmittauksen. Lain käsite saattopalvelu korvattaisiin termillä saattajapalvelu. Taloudellisia tukitoimia koskevan säännöksen sanamuotoa muutettaisiin ja asetuksella säädettäisiin
tarkemmin välineiden, koneiden ja laitteiden
hankkimisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Valiokunnan kannanotot
Vammaispalvelulailla pyritään varmistamaan
vammaisen henkilön mahdollisuudet hallita

omaa elämäänsä ja päättää itse tekemisistään ja
toiminnastaan eli turvaamaan tältä osin hänen
perusoikeutensa. Henkilökohtainen avustaja on
tällaista apua tarvitsevien vammaisten kannalta
keskeinen. Jos vammaispalvelulain mukainen
järjestelmäjättää huomattavan osan kustannuksista vammaiselle henkilölle itselleen, johtaa
tämä henkilön tuloista ja varallisuudesta johtuvaan eriarvoiseen asemaan. Tästä syystä avustajajärjestelmä tulee yleisesti toteuttaa siten, että
vamman tai sairauden edellyttämä henkilökohtaisen avustajan tarve kustannetaan kokonaisuudessaan kunnan varoista.
Valiokunnan saaman tiedon mukaan vaikeavammaisten henkilöiden jokapäiväiseen elämään kuuluvien kuljetusten järjestämisen käytännössä on tarpeettomia rajoituksia. Asetuksen
4 §:n 2 momentin mukaan vaikeavammaisen
henkilönjokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat oman asuinkunnan alueelle tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Sen seikan, suuntautuuko matka asuinkunnan tai lähikunnan alueelle, tulee olla vammaisen henkilön
itsensä ratkaistavissa.
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.
Näin ollen valiokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1994

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Skinnari, varapuheenjohtaja Taina ja jäsenet Ala-Harja, U.
Anttila, Antvuori, Hiltunen, Kemppainen, Kuit-

240593

tinen, Muttilainen, Nordman, 0. Ojala, Perho~antala, Puhakka, Puisto, Stenius-Kaukonen ja
Aäri sekä varajäsen Kauppinen.
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Vastalauseita

1

Hallituksen esityksessä ehdotetaan piema
mutta tarpeellisia muutoksia vammaispalvelulakiin. Esityksessä ei valitettavasti puututa ongelmiin,jotkaliittyvät vammaispalvelulain 9 §:n tulkintaan. Valtakunnallisen ja sitovan ohjeistuksen puuttuessa on välttämätöntä määritellä täsmällisesti, miten laaja kunnan korvaus- ja järjestämisvelvoite on, sekä samalla poistaa nykyisen
lain ja asetuksen välinen ristiriita välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvien
kustannusten korvaamisesta.
Nykyisen vammaispalvelulain 9 §:nja asetuksen säännösten tulkintaongelmat kohdistuvat siihen, missä määrin henkilökohtaisen avustajan
palkkakustannuksia sekä välineiden, koneiden
tai laitteiden hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia tulee korvata. Hallituksen esittämä 9 §:n 1
momentti ei ole ratkaisu, vaan aiheuttaa jopa
uusia tulkintaristiriitoja. Vammaispalvelulain
tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja
poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja- ei
luoda alueellista eriarvoisuutta ja uusia vaikeuksia. Sääntelyn on oltava yksiselitteistä ja selkeää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että lakiehdotus hyväksyttäisiin muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena
paitsi 9 §:n 1 momentti näin kuuluvana:

9§
Vammaiselle henkilölle korvataan hänen
vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen
mukaisesti (poist.) kustannukset, jotka hänelle
aiheutuvat henkilökohtaisen avustajan paikkaamisesta, sekä asetuksella tarkemmin säädettävällä
tavalla kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta. Vastaavasti korvataan ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden edellyttämän tarpeellisen vaatetuksen ja erityisravinnon hankkimisesta sekä muista tämän
lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista tukitoimista.
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Ulla Anttila
Jouko Skinnari

Kyllikki Muttilainen
Virpa Puisto
Leea Hiltunen

II

Vammaispalvelulain tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja, kuten pelkästään
vamman vuoksi aiheutuvia kustannuksia. Vammaisten henkilöiden, erityisesti vaikeavammaisten, osalta perusoikeudet eivät voi toteutua ilman
riittäviä ja yksilöllisiä avustuspalveluita.
Valiokunnan enemmistö hyväksyi 9 §:n 1 momentin hallituksen esityksen mukaisesti, vaikka
asiantuntijakuulemisen yhteydessä kävi ilmi, että
se saattaa johtaa eriarvoistumiseen vammaisten
mahdollisuuksissa palkata henkilökohtainen
avustaja. Valiokunnan hyväksymä muoto merkitsee sitä, että vammaiselle ei välttämättä tarvitse korvata kokonaisuudessaan kustannuksia,
jotka hänelle aiheutuvat vamman tai sairauden
edellyttämän henkilökohtaisen avustajan palk-

kaamisesta. Pahimmassa tapauksessa vähävaraiset vammaiset voivat joutua kokonaan henkilökohtainen avustaja -järjestelmän ulkopuolelle,
koska heillä ei ole varaa maksaa omavastuina
esimerkiksi 30 prosenttia avustajan palkkauskustannuksista tai työnantajan lakisääteisiä
maksuja, puhumattakaan pyhätyökorvauksista.
Ratkaisu voi johtaa myös lisääntyvään laitoshuollon tarpeeseen, vaikka avustajajärjestelmän
tavoitteena on ollut inhimillisten tekijöiden ohella ehkäistä ja vähentää laitoshoidon tarvetta.
Valiokunnan tiedossa oli myös useita oikeustapauksia, joissa vammaiset joutuvat valitusteitse peräämään oikeuksiaan, kun kunnat ovat hylänneet esimerkiksi vammaisten hakemuksia
henkilökohtaisen avustajan korvattaviin tuntimääriin sekä pyhä- ja ylityökorvauksiin.

Vammaispalvelulain muuttaminen

Meidän mielestämme lakiin ei saa jäädä tulkinnanvaraisuuksia, vaan vammaiselle henkilölle tulee korvata kokonaan kustannukset, jotka
hänelle aiheutuvat henkilökohtaisen avustajan
paikkaamisesta. Siksi esitämme 9 §:ään muutoksen, joka vastaa mm: Invalidiliiton, Kynnys ry:n
ja Näkövammaisten Keskusliiton valiokunnassa
esittämiä näkemyksiä.
Ehdotamme,
että lakiehdotus hyväksyttäisiin muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena
paitsi 9 §:n 1 momentti näin kuuluvana:

9§
Vammaiselle henkilölle korvataan hänen
vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen
mukaisesti (poist.) kustannukset, jotka hänelle
aiheutuvat henkilökohtaisen avustajan paikkaamisesta sekä asetuksella tarkemmin säädetyllä tavalla kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja kiitteiden hankkimisesta. Vastaavasti korvataan ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden edellyttämän tarpeellisen vaatetuksen ja erityisravinnon hankkimisesta sekä muista tämän
lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista tukitoimista.
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Marjatta Stenius-Kaukonen

