
1988 vp. - HE n:o 37 

Hallituksen esitys Eduskuunalle laiksi vammaisuudeu perus
teella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 14 
ja 23 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vam
maisuuden perusteella järjestettävistä palve
luista ja tukitoimista annetun lain maksuja 
koskevia säännöksiä. Voimassa olevan lain 
mukaan sopeutumisvalmennus on maksutonta 
vain siihen Osallistuvalle vammaiselle henkilöl
le, mutta ei esimerkiksi sopeutumisvalmennuk
seen Osallistuvalle lähiomaiselle. Esityksen tar
koituksena on saattaa sopeutumisvalmennus ja 
kuntoutusohjaus maksuttomiksi myös lähi
omaisille tai muulle läheiselle henkilölle. 

Samalla ehdotetaan selvennettäväksi lain 
voimaantuloon liittyvää siirtymäsäännöstä 
niin, että kumotussa invaliidihuoltolaissa ase
tettuja invalidihuollon hakemista koskevia 
määräaikoja on mahdollista noudattaa niin, 
ettei vammainen henkilö menetä invaliidihuol
tolain mukaisia etuuksia. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettä
vistä palveluista ja tukitoimista (380/87, jäl
jempänä vammaispalvelulaki) tuli voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1988. Uudella lailla ku
mottiin pääosin invaliidihuoltolaki (907 1 46), 
jonka nojalla vammaisten henkilöiden tarvitse
mat erityispalvelut ja tukitoimet on pääosin 
korvattu ennen vammaispalvelulain voimaan
tuloa. 

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edis
tää vammaisten henkilöiden itsenäistä selviyty
mistä ja osallistumismahdollisuuksia. Sosiaali
huoltolakia (710/82) täydentävänä laki sisältää 
erityispalveluita ja tukitoimia, jotka ovat tar
peen mainitun tavoitteen saavuttamiseksi. 

Vammaispalvelulain 8 §:n 1 momentin no
jalla annetaan vammaiselle henkilölle muun 
muassa kuntoutusohjausta ja sopeutumisval
mennusta. Näitä palveluita voidaan antaa 
myös vammaisen henkilön lähiomaiselle tai 
hänestä huolehtivalle tai muutoin läheiselle 
henkilölle. 

380389R 

Sosiaalihuollon palveluista peritään pääsään
töisesti maksu, joista säädetään tarkemmin 
sosiaalipalveluista perittävistä maksuista anne
tussa asetuksessa (887 /83). Vaikka vammaiset 
henkilöt maksavat muiden kansalaisten tavoin 
tavanomaisista terveyden- ja sairaanhoidon 
palveluista, ovat vammaispalvelulaissa tarkoi
tetut palvelut lain 14 §:n nojalla vammaiselle 
henkilölle pääsääntöisesti maksuttomia. 

Vain osa sopeutumisvalmennuksesta ja kun
toutusohjauksesta järjestetään vammaispalve
lulain nojalla. Näitä toimintoja voidaan järjes
tää myös terveydenhuollon lääkinnällisenä 
kuntoutuksena ja sopeutumisvalmennusta 
myös kansaneläkelaitoksen ja vakuutusyhtiöi
den rahoituksen turvin. 

Kuntoutuksen onnistumiseksi tulisi turvata 
se, että sopeutumisvalmennukseen voi tarvit
taessa osallistua myös vammaisen henkilön 
lähiomainen tai muu läheinen henkilö. Tervey
denhuollon tai vakuutusjärjestelmien kustanta
masta sopeutumisvalmennuksesta ei peritä 
maksua vammaiselta henkilöltä eikä muulta
kaan sopeutumisvalmennukseen osallistuvalta. 
Se, että toiminta vammaispalvelulain nojalla 
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voi olla maksullista muille kuin vammaiselle 
henkilölle itselleen, saattaa vaarantaa perhe
keskeisyyden periaatteen. Tämän johdosta eh
dotetaan vammaispalvelulain 14 §:n 1 mo
mentti muutettavaksi niin, että vammaispalve
lulaissa tarkoitettu sopeutumisvalmennus ja 
kuntoutusohjaus olisivat maksuttornia myös 
vammaisen henkilön lähiomaiselle tai muulle 
8 §:n 1 momentissa tarkoitetulle läheiselle hen
kilölle. 

Vammaispalvelulain 23 §:n siirtymäsäännök
sen mukaan käsitellään ja ratkaistaan lain 
voimaan tullessa vireillä olevat hakemukset 
aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mu
kaisesti, jollei hakemusten ratkaisu ole edulli
sempi vammaispalvelulain mukaisena. 

Lain siirtymäsäännöksen tarkoituksena on 
ollut turvata siirtymäkautena vammaiselle hen
kilölle se, ettei hän yllättäen koe taloudellisia 
menetyksiä. Vammaispalvelulain nojalla ei ole 
mahdollista, kuten aikaisemmin invaliidihuol
tolain nojalla, korvata sairaalahoidon ja lää
kinnällisen kuntoutuksen asiakasmaksuja. 

Invaliidihuoltolain 30 §:n mukaan korvauk
sia oli mahdollista hakea myös jälkikäteen. 
Hakemusajankohtia invaliidihuoltolaissa oli 
kolme: korvaus tuli hakea ennen toimenpitee
seen ryhtymistä (muun muassa asunnon muu
tostyöt ja työhuolto), korvausta oli haettava 
kolmen kuukauden kuluessa toimenpiteen al
kamisesta (koulutus ja valmennus) tai korvaus
ta oli haettava kuuden kuukauden kuluessa 
(muun muassa asiakasmaksut ja apuvälineet). 
Kaikkia koski lisäksi säännös siitä, että etuus 
voitiin myöhästymisestä huolimatta myöntää, 
jos epäämistä oli pidettävä kohtuuttomana. 

Vammaiset henkilöt ovat tottuneet siihen, 
että korvauksia on voitu hakea myös kustan
nusten syntymisen jälkeen. Kaikki eivät kuiten
kaan ole olleet niin tietoisia uuden vammais
palvelulain mukaisista etuuksista ja sen siirty
mäsäännöksestä, että he olisivat panneet hake
muksen vireille ennen 1 päivää tammikuuta 
1988. Näin ollen, jos esimerkiksi asiakasmak
sua koskeva hakemus ei vielä vammaispalvelu
lain voimaan tullessa ole ollut vireillä, ei asia
kasmaksuja voida korvata. Epäkohdan korjaa
miseksi ehdotetaan, että vammaispalvelulain 
23 §:ään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka 
mukaan hakemus voitaisiin käsitellä aikaisem
min voimassa olleiden säännösten mukaisesti 

silloinkin kun hakemus on tehty vuoden 1988 
puolella, jos toimenpiteistä aiheutuneet kustan
nukset ovat syntyneet ennen vuotta 1988 ja 
etuuksia on haettu invaliidihuoltolain 30 §:n 2 
momentissa tarkoitetussa määräajassa. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

Sopeutumisvalmennukseen osallistuu vuosit
tain arviolta 15 000-20 000 henkilöä. Heistä 
noin kolmannes on tullut sopeutumisvalmen
nukseen aikaisemmin invaliidihuoltolain ja nyt 
vammaispalvelulain nojalla. Näistä noin kol
mannes, enintään 2 000 henkilöä, on vammai
sen henkilön omaisia tai muita läheisiä henki
löitä. Invaliidihuoltolakia on sovellettu niin, 
että vammaisen henkilön ja sopeutumisvalmen
nukseen osallistuvan omaisen maksujen suh
teen ei käytännössä ole tehty olennaista eroa. 
Vammaisten lasten ja heidän vanhempiensa 
kohdalla ei ylläpitomaksua peritty ja muiden 
osanottajien ylläpitomaksu oli 10 markkaa 
vuorokaudessa. Näitä henkilöitä on omaisista 
noin viidennes. Sopeutumisvalmennuskurssi 
kestää keskimäärin viikon. Tämän johdosta ei 
ehdotetusta muutoksesta aiheutuisi olennaisia 
kustannuksia, koska sosiaalihuollon maksuker
tymiä jäisi saamatta vain alle 30 000 markkaa 
vuodessa. 

Vammaispalvelulain siirtymäsäännöksen 
muutoksesta ei aiheutuisi kustannuksia, koska 
lain voimaan tullessa kustannukset on arvioitu 
niin, ettei siirtymäsäännöksiin kirjoitettua ra
joitusta vireilläalasta ole otettu huomioon. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. 

Asian luonteesta johtuen ehdotetaan, että 
ehdotettua 23 §:n 2 momentin mukaista käy
täntöä sovellettaisiin taannehtivasti vammais
palvelulain voimaantulosta 1 päivästä tammi
kuuta 1988 lukien. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 14 ja 23 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 päivänä 

huhtikuuta 1987 annetun lain (380/87) 14 §:n 1 momentti sekä 
lisätään 23 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 

seuraavasti: 

14 § 

Palveluista perittävät maksut 

Edellä 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut palve
lut sekä 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut tulkki
palvelut ja palveluasumiseen liittyvät erityispal
velut samoin kuin 11 § :ssä tarkoitetut tutki
mukset ovat vammaiselle henkilölle maksutto
mia. Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmen
nus ovat maksuttornia myös muulle 8 §:n 1 
momentissa tarkoitetulle henkilölle. 

23 § 

Siirtymäsäännös 

Hakemus voidaan käsitellä aikaisemmin voi-

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1988 

massa olleiden säännösten mukaisesti silloinkin 
kun hakemus on tehty tämän lain voimaantu
lon jälkeen, jos toimenpiteestä aiheutuneet 
kustannukset ovat syntyneet ennen tämän lain 
voimaantuloa ja etuuksia on haettu invaliidi
huoltolain 30 §:n 2 momentissa tarkoitetussa 
määräajassa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1988. Lain 23 § :n 2 momenttia 

sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 
1988 lukien. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola 
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Liite 

Laki 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 14 ja 23 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 päivänä 

huhtikuuta 1987 annetun lain (380/87) 14 §:n 1 momentti sekä 
lisätään 23 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 § 

Palveluista perittävä! maksut 

Edellä 8 §:n 1 momentissa mainitut vammai
selle henkilölle tarkoitetut palvelut sekä 8 §:n 2 
momentissa tarkoitetut tulkkipalvelut ja palve
luasumiseen liittyvät erityispalvelut samoin 
kuin 11 §:ssä tarkoitetut tutkimukset ovat hen
kilölle maksuttomia. 

Ehdotus 

14 § 

Palveluista perittävä! maksut 

Edellä 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut palve
lut sekä 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut tulkki
palvelut ja palveluasumiseen liittyvät erityispal
velut samoin kuin 11 §:ssä tarkoitetut tutki
mukset ovat vammaiselle henkilölle maksutto
mia. Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmen
nus ovat maksutlomia myös muulle 8 §:n 1 
momentissa tarkoitetulle henkilölle. 

23 § 

Siirtymäsäännös 

Hakemus voidaan käsitellä aikaisemmin voi
massa olleiden säännösten mukaisesti silloinkin 
kun hakemus on tehty tämän lain voimaantu
lon jälkeen, jos toimenpiteestä aiheutuneet 
kustannukset ovat syntyneet ennen tämän lain 
voimaantuloa ja etuuksia on haettu invaliidi
huoltolain 30 §:n 2 momentissa tarkoitetussa 
määräajassa. 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 1988. Lain 23 §:n 2 momenttia 

sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 
1988 lukien. 


