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Vahvasti velvoittavia oikeuslähteitä ovat Suomessa perustuslaki, laki ja EU:n 
asetukset

Heikosti velvoittavia oikeuslähteitä ovat lain esityöt (esimerkiksi hallituksen 
esitykset) ja ennakkoratkaisut (KHO ja KKO)

➢ Ennakkoratkaisujen tarkoituksena on selventää oikeustilaa niiden 
kysymysten osalta, joissa lainsäädäntö on epäselvää

➢ Näin ollen vammaispalvelulakia ja kehitysvammalakia sovellettaessa tulee 
huomioida myös KHO:n tulkintakannanotot
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Oikeuslähdeoppi



Päätöksentekoa ohjaavat normit

Lait ja velvoittavat 
sopimukset

Perustuslaki, 
muu 

lainsäädäntö

Hyvän hallinnon 
periaatteet

Ratkaisukäytäntö

KHO ja HAO

EOA, AVI jne

Ohjaavan 
viranomaisen 

ohjeet

Kunnan omat 
ohjeet

Oma 
ratkaisukäytäntö



Ohjaa tulkintaa

Huomioita että kukin päätös perustuu yksittäistapaukseen ja 
yksilölliseen tilanteeseen

KHO:n vuosikirjaratkaisut ennakkopäätös luonteisia joilla suurempi 
tulkintaa ohjaava merkitys
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Oikeuskäytännön merkitys lain soveltamiseen



• Kyseessä 7-vuotias lapsi, jolla Downin syndrooma. Lapsi tarvitsee tukea, ohjausta ja apua
kaikissa päivittäisissä toimissaan. Hänen valvontansa on kokoaikaista, eikä hänellä ole vielä
ikätasoista vaaran tajua.

• Lapselle myönnetty kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella tilapäishoitoa
40 päivää vuodessa ja tuntihoitoa 240 tuntia vuodessa. Muina palveluina myönnetty muun
ohella omaishoidon tuki. Vuonna 2017 myönnetyistä 240 tunnista tuntihoitoa perhe oli
käyttänyt 39 tuntia.

• Lapselle haettu henkilökohtaista apua harrastuksiin ja vapaa-aikaan. Harrastuksissa on
oltava oma aikuinen läsnä ohjaamassa ja avustamassa. Myös ulkoillessa tarvitsee aina
valvovan aikuisen.
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KHO 2020:40 Lapsi henkilökohtaisen avun saajana ja 

vapaa-ajan harrastukset 



Henkilökohtaisen avun saamiselle ei alaikärajaa vammaispalvelulaissa

Avun tarpeen arvioinnissa voidaan kuitenkin ottaa huomioon vanhempien ja muiden huoltajien
velvollisuus turvata lapselle hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon
nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito LHL:ssä tarkoitetulla tavalla. Lapsen iällä on
merkitystä arvioinnissa: Mitä nuorempi lapsi, sitä suurempana voidaan vanhempien ja muiden
huoltajien turvaamisvelvollisuutta pitää.

Lisäksi edellytyksenä henkilökohtaisen avun saamiselle on, että henkilöllä on kyky määrittää,
millaista apua hän haluaa tai tarvitsee, sekä kyky jollakin tavoin ilmaista muille nämä
toivomuksensa. (Vammaispalvelulaki 8 c §:n 2 momentti)
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Lapsi henkilökohtaisen avun saajana ja vapaa-ajan harrastukset

Asian arviointi KHO:ssa



Kun päätöksenteko lapsen siitä toiminnasta, johon apua haetaan, kuuluu lapsen iän ja
kehitystason takia edelleen hänen huoltajilleen, lapsella ei voida katsoa olevan
voimavaroja määrittää avun sisältöä ja toteuttamistapaa. Edelleen lapsen oikeutta
henkilökohtaiseen apuun voi rajata se, että henkilökohtaista apua ei ole tarkoitettu
tilanteisiin, joissa avun tai avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja
valvontaan.

Asiassa saadun selvityksen perusteella A:lle harrastuksiin ja vapaa-aikaan haetussa avussa
on pääosin kysymys tarpeesta valvoa lapsen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa ja olla
sitä ohjaamassa. Tällöin kysymys ei ole siitä, että avustaja auttaisi avustettavaa
toteuttamaan omia valintojaan. Henkilökohtaista apua koskeva hakemus on siten voitu
hylätä.

Henkilökohtaista apua koskeva hakemus oli voitu hylätä.
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Lapsi henkilökohtaisen avun saajana ja vapaa-ajan harrastukset

Asian ratkaisu KHO:ssa



A:lle myönnetty vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua 24 tuntia vuorokaudessa 
1.7.2015 lukien ja palveluasuminen kotiin vuodesta 2003 lukien. 

Kaupungilla on pysyväisohje, jonka (PYSY007) mukaan kunnalla ei ole sosiaalihuoltolain 57 
§:n perusteella velvollisuutta järjestää sosiaalihuoltoa ulkomailla oleskeleville 
henkilöille. Ohjeessa oikeutta henkilökohtaiseen apuun oli rajattu niin, että avustajan matka-
ja majoituskuluja voitiin pääsääntöisesti korvata enintään kahden viikon ajalta 
kalenterivuodessa. 

Tapauksessa oli kysymys siitä, korvataanko henkilökohtaisen avustajan matka- ja 
majoituskuluja ulkomaille yli 14 vrk jälkeen. 

www.lehtikumppanit.fi 10

KHO 2020:41 Henkilökohtaisen avustajan matka- ja 

majoituskulut



Sosiaalihuollon järjestämisen henkilöllinen soveltamisala

Jos henkilö oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti 
työn, opiskelun tai vastaavien syiden vuoksi kotikuntansa 
ulkopuolella, eikä hänen kotikuntansa kotikuntalain 3 §:n 1 kohdan 
perusteella muutu, hän voi hakea sosiaalipalveluja kunnasta, jossa 
hän oleskelee. Henkilön kotikunnalla ei ole kuitenkaan 
velvollisuutta järjestää sosiaalihuoltoa ulkomailla oleskelevalle 
henkilölle, ellei muualla toisin säädetä.
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Sosiaalihuoltolain 57 §



Kaupungin pysyväisohjeessa viitattu sosiaalihuoltolain 57 § ei tule asiassa 
sovellettavaksi, sillä KHO:n ratkaisukäytännön ja lainvalmisteluasiakirjojen 
perusteella vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentti ja 8 c §:n 1 momentti 
muodostavat poikkeuksen sosiaalihuoltolain 57 §:n pääsääntöön nähden. 

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vaikeavammaisen henkilön 
kotikunnan tulee myöntää henkilökohtaista apua vaikeavammaiselle 
henkilölle myös ulkomaille silloin, kun ulkomailla oleskelussa on 
kysymys vaikeavammaisen henkilön tavanomaisesta elämän 
toiminnosta. (vammaispalvelulaki 8.2 § ja 8 c.1 §) . Lain 8 d §:n 2 momentin 
1 kohdan nojalla kunnan on korvattava kohtuulliset avustajasta aiheutuvat 
välttämättömät kulut. 

→Kaupunki ei voi pysyväisohjeisiinsa vetoamalla vapautua 
henkilökohtaisen avun myöntämisestä ulkomaille ja avustajan 
välttämättömien kulujen korvaamisesta. 
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Asian arviointia KHO:ssa 1/2



Lomamatkan pituuden vaikutus korvattavuuteen: 

Kun arvioidaan, minkä pituinen lomamatka on pidettävä tavanomaisena elämän 
toimintona, joka korvataan, on arvioinnissa otettava huomioon vaikeavammaisen 
henkilön yksilölliset tarpeet ja olosuhteet. Ratkaisevaa merkitystä ei voida antaa 
pelkästään sille, minkä pituisia lomamatkoja vammattomat tai vammaiset henkilöt 
yleensä tai keskimääräisesti tekevät. 

Yksilöllinen arviointi tässä tapauksessa:

A on kertomansa mukaan ahkera kielten opiskelija ja hän on matkustanut paljon elämänsä aikana. A on 
myös hoitanut kansainvälisiä luottamustoimia, ja sen vuoksi hänellä on kontakteja ulkomailla. Tämän ja 
asiassa esitetyn muun selvityksen perusteella korkein hallinto-oikeus katsoi, että A:n 17 päivän pituista 
lomamatkaa Ranskaan on pidettävä hänen tavanomaisena elämän toimintonaan. 

→ henkilökohtaisen avustajan majoituskustannukset tuli korvata. 
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Asian arviointia KHO:ssa 2/2



B:llä harvinainen perinnöllinen sairaus, joka aiheuttaa 
levottomuutta, keskittymisongelmia, toiminnanohjauksen haasteita 
sekä impulssisääntelyn massiivisia vaikeuksia 

B aloittanut ensimmäisen luokan elokuussa 2016 Y:n ala-asteen 
koulussa, joka oli lähikoulu. Perhe muutti pian toisen ala-asteen Z:n 
oppilaaksiottoalueelle.

Tapauksessa kysymys siitä, tuliko B:lle korvata maksuton 
koulukuljetus Y:n ala-asteelle, joka ei enää ollut lähikoulu. 
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KHO 2020:60 Maksuton koulukuljetus muuhun kuin 

lähikouluun



Korkein hallinto-oikeus katsoi, että perusopetuslain 32 §:n 3 
momentti oli sinänsä selkeä. 
─ Sen mukaan, kun oppilas otettiin muuhun kuin mainitun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 

kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voitiin 

asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista 

kustannuksista. 

Asiassa oli samoin kiistatonta, että B oli oikeutettu perusopetuslain 
32 §:n 1 momentissa säädettyyn koulukuljetukseen lähikouluunsa 
tai muuhun soveltuvaan koulupaikkaan
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Asian arviointia KHO:ssa 1/ 2



B:n yksilöllisen tilanteen huomioiminen

• B:n sairaudesta ja sen vaikutuksista hänen käyttäytymiseensä 
saatu selvitys

• Koulun vaihtamisella haitallisia vaikutuksia B:n terveydentilaan ja nykyinen koulu tukee 

kokonaiskehitystä merkittävästi

• kaupungin arvio koulukuljetuksen kustannuksista
• Kustannuksissa ei ero

• koulumatka B:n kotoa Y:n ala-asteen kouluun oli suunnilleen 
yhtä pitkä kuin Z:n ala-asteen kouluun, 
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Asian arviointia KHO:ssa 2/2



➢ X:n kaupunki ei ollut voinut edellyttää, että maksuttoman koulukuljetuksen 
saamiseksi B:n olisi tullut vaihtaa koulua Z:n ala-asteen kouluun Y:n ala-
asteen koulusta, 

➢ Päätös koulukuljetuksen hylkäämisestä johtaa käytännössä tilanteeseen, jossa 

koulukuljetusta terveydentilan tai vamman vuoksi tarvitsevat eivät voi yhdenvertaisesti 

nauttia oikeudesta jatkaa vanhassa koulussa asuinpaikan vaihtumisen jälkeen. Lisäksi 

henkilöt, joille koulupaikan vaihtamisesta aiheutuu henkilön toimintarajoitteiden vuoksi 

erityisen haitallisia seurauksia, joutuvat selvästi epäedulliseen asemaan. 

Lääkärinlausunnon mukaan kouluympäristön muutos todennäköisesti vaikeuttaisi tässä 

tapauksessa huomattavasti lapsen impulsiivisia käytösoireita. 

➢ B:lle tuli myöntää maksuton koulukuljetus Y:n ala-asteen 
kouluun yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä tarkoitettuna kohtuullisena 
mukautuksena. 
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KHO:n ratkaisu



• Tapauksessa 13,5-vuotias lapsi, jolla on lievää ataksiaa, tasapainovaikeutta 
ja vasemman kehonpuoliskon hallinnan heikkoutta sekä oikealla 
alaneljänneksen näkökenttäpuutos. A:n päässä on myös pehmeä luuton 
kohta, joka ei kestä iskuja.

• Liikkuminen hidasta, mutta liikkuu ilman apuvälineitä.

• Myönnetty tukihenkilötoimintaa 20 h/kk. 

• Hakenut kuljetuspalveluita harrastustoimintaa ja vapaa-ajan viettoa varten.
• Kuntoutusosastolla suositeltu liikuntaharrastuksen aloittamista ja tätä varten 

taksimatkoja. 

• Myös kaverivierailuja varten. 
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KHO:2019:147 Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelut – Vaikeavammainen lapsi –

Tarve itsenäistymiseen – Tukihenkilö 



• Vaikeavammainen henkilö kuljetuspalveluiden suhteen: henkilö, joka vammansa tai sairautensa 

johdosta välttämättä tarvitsee kuljetuspalvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän 

toiminnoista.(Vammaispalvelulaki 8.2 §)

➢ KHO katsonut A:n olevan vaikeavammainen henkilö

• KHO:n mukaan lääketieteellisen selvityksen lisäksi otettava huomioon myös muut olosuhteet, kuten 

ikään liittyvä tarve itsenäistymiseen ja itsenäiseen liikkumiseen ilman vanhempia
• mm. harrastuksiin osallistuminen sekä A:n ikäisen lapsen tavanomaisten kaverivierailujen toteutuminen 

edellyttävät vammaispalvelulaissa tarkoitettujen kuljetuspalvelujen järjestämistä.

➢ Kun henkilö täyttää vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa ja vammaispalveluasetuksen 5 §:ssä 

kuljetuspalvelujen järjestämiseksi asetetut edellytykset, ei  SHL 28 §:n mukaisella 

tukihenkilötoiminnalla voida korvata vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisia kuljetuspalveluja.
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Asian arviointi KHO:ssa



X:n yliopistossa Suomessa filosofian maisterin tutkintoa opiskeleva 
A tuli valituksi yhden lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon 
Norjassa. 

X:n perusturvalautakunnan alainen viranhaltija hylkäsi A:n 
hakemuksen saada henkilökohtaista apua 12 tuntia vuorokaudessa 
vaihto-opiskelun ajaksi
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KHO:2019:134 Henkilökohtainen apu – vaihto-opiskelu ulkomailla



Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen katsoen, että 
henkilökohtaisen avun järjestäminen ulkomailla tapahtuvaan vaihto-
opiskeluun ei kuulunut vammaispalvelulain mukaan kunnan 
erityiseen järjestämisvastuuseen, vaan kysymyksessä oli 
määrärahasidonnainen palvelu.

Korkein hallinto-oikeus kumosi A:n valituksesta hallinto-oikeuden ja 
X:n perusturvalautakunnan alaisen viranhaltijan ja 
perusturvalautakunnan yksilöasiainjaoston päätökset. 

Asiaa ei palautettu ajan kulumisen vuoksi lautakunnalle, vaan asia 
tuli ratkaista uudestaan A:n tehdessä uuden hakemuksen
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Käsittely oikeuksissa



A oli vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
vaikeavammainen henkilö, jolla oli oikeus saada henkilökohtaista 
apua muun ohella opiskelua varten. 

Vaihto-opiskelua oli pidettävä säännöksessä tarkoitettuna 
opiskeluna ja siten tavanomaisena elämän toimintona.
─ Unionin kansalaisena A:lla on oikeus vedota myös asuinvaltiotaan vastaan siihen, että 

asuinvaltio rajoittaa hänen liikkumisvapauttaan opiskelutarkoituksessa jättäessään 

myöntämättä vaihto-opiskelun ajaksi henkilökohtaista apua. Oikeudelliseen arviointiin 

asiassa ei vaikuta se seikka, että A:n tarkoituksena on käyttää liikkumisvapauttaan 

opiskelijana suhteessa ETA-valtioon. Asiassa ei siten ole myöskään merkitystä 

sosiaalihuoltolain 57 §:ssä säädetyllä vaatimuksella siitä, että tuen myöntämisestä ulkomaille 

tulisi säätää erikseen.

www.lehtikumppanit.fi 22

Asian arviointia KHO:ssa 1/2



Korkeimman hallinto-oikeuden jo aikaisemmin vakiintuneen 
ratkaisukäytännön (muun ohella KHO 2014:14) mukaan 
vaikeavammaisen henkilön kotikunnan tulee myöntää 
henkilökohtaista apua vaikeavammaiselle henkilölle 
vammaispalvelulain nojalla ulkomaille silloin, kun ulkomailla 
oleskelussa on kysymys vaikeavammaisen henkilön 
tavanomaisesta elämän toiminnosta.

➢ Edellä todetun perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo, että 
X:n kaupungin tulee järjestää A:lle henkilökohtainen apu 
opiskelijavaihtoon Norjaan yhden lukukauden ajaksi. 
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Asian arviointia KHO:ssa 1/2



kyseessä oli 9-vuotias lapsi, jolle oli keväällä 2018 asetettu ADHD-diagnoosi. 
─ Lääkärinlausunnon mukaan lapsi tarvitsi ikäistään enemmän aikuisen valvontaa ja ohjausta, 

ja hän oli tapaturma-altis.

Lapsi voi olla kotona yksin valvomatta tunnista puoleentoista tuntiin. Lapsi 
pystyi ulkona toimimaan kuitenkin ilman aikuisen valvontaa esimerkiksi 
kavereiden kanssa. Vanhemman täytyi kuitenkin seurata lapsen liikkumista.

Ulko-oveen asennettava älylukko tuki kotona jo olevaa hälytysjärjestelmää. 
Älylukon avulla vanhempi voi etänä avata ja sulkea oven sekä seurata oven 
käyttöä. Lukko helpottaisi arjessa selviytymistä ja vanhemman huolta, koska 
lapsi ei pystynyt huolehtimaan kotiavaimesta.
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KHO 16.9.2020/3669 Asunnonmuutostyöt – lapsi -älylukko



Lapsi tarvitsi ikäistään enemmän vanhempien ohjausta ja 
valvontaa. 

➢ Häntä ei ollut kuitenkaan pidettävä vaikeavammaisena 
henkilönä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen 
vakituisessa asunnossa tuotti vamman tai sairauden vuoksi 
erityisiä vaikeuksia. 

➢ Älylukon ei voitu katsoa myöskään olevan välttämätön, jotta 
lapsi suoriutui tavanomaisista elämän toiminnoista. Hakemus 
älylukon kustannusten korvaamisesta oli siten voitu hylätä.
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Asian arviointia oikeudessa



Vanhemmat hakivat vuonna 2011 syntyneelle lapselleen A:lle henkilökohtaista 
avustajaa oppitunneille, jotta A pystyisi osallistumaan opetukseen.

X:n kaupungin viranhaltija päätöksen mukaan A:lla on pidennetty 
oppivelvollisuus 9. vuosiluokan loppuun saakka. Erityisopetus järjestetään Y:n 
koulussa. A saa opetusta toiminta-alueittain ja opetus toteutetaan kokonaan 
erityisopetuksen ryhmässä. 

Päätöksessä todettiin lisäksi, että ”A saa avustajapalveluita kaikilla 
oppitunneilla” ja että erityistä tukea koskevan päätöksen toimeen panemiseksi 
oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma. 
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KHO 20.5.2020/2193 Henkilökohtainen apu -

perusopetus perustelujen puutteellisuus



Hallinto-oikeudessa vaadittiin päätöksen kumoamista muun ohella 
sillä perusteella, että päätöksestä ei käynyt ilmi, oliko A:lle 
myönnetty perusopetuslaissa tarkoitettu henkilökohtainen avustaja 
oppitunneille vaiko ei. 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen
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Käsittely HAO:ssa



Korkein hallinto-oikeus myönsi asiassa valitusluvan siltä osin kuin 
asiassa oli kysymys viranhaltijan päätöksen perusteluista. 

Viranhaltijan päätös ja hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia 
palautettiin viranhaltijalle uudelleen käsiteltäväksi henkilökohtaisen 
avustajan myöntämistä koskevalta osin.
─ ”A saa avustajapalveluita kaikilla oppitunneilla” ei käynyt ilmi, oliko A:lle myönnetty 

henkilökohtainen avustaja vaiko ei. 

─ Päätöksestä ei muutoinkaan käynyt ilmi, minkä sisältöisinä avustajapalvelut oli myönnetty.

─ Päätöstä ei oltu perusteltu

➢ Päätös ei täyttänyt hallintolain 45 §:n vaatimuksia
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Käsittely KHO:ssa



Asiassa oli kysymys vammaispalvelulaissa tarkoitetun kuljetuspalvelun 
järjestämistavasta
─ Kunta oli aiemmin myöntänyt autistiselle ja vaikeasti kehitysvammaiselle A:lle 

kuljetuspalveluun niin sanotun vakiotaksioikeuden. 

─ Tehtävän siirryttyä kuntayhtymälle A:n kuljetuspalvelut järjestettiin 

matkojenyhdistelykeskuksen (taksien tilauskeskus) kautta. 

─ A:sta oli tehty keskukseen yksilöllinen profiili, jonka perusteella myös A:lle entuudestaan 

tuntematon kuljettaja sai tiedon A:n erityistarpeista. 

➢ Kuntayhtymän mukaan oikeutta ei voitu myöntää asiakkaalle muun ohella 
sen vuoksi, että kuntayhtymässä kuljetuspalveluiden erillisoikeutena ei ollut 
vakiotaksioikeutta
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KHO 14.2.2020/641 vaikeavammaisen kuljetuspalvelu



Hallinto-oikeus kumosi kuntayhtymän päätöksen ja palautti asian 
uudelleen käsiteltäväksi
─ palvelun järjestäjällä on lähtökohtaisesti oikeus päättää, miten vaikeavammaisen henkilön 

kuljetuspalvelu järjestetään ja myös muuttaa kuljetuspalvelun järjestämistapaa. 

─ Kuljetuspalvelun saajalla ei siten ole ehdotonta oikeutta saada kuljetuspalvelua haluamallaan 

tavalla. 

➢ Kuljetuspalvelujen järjestämistapa ei saa kuitenkaan estää tai 
kaventaa vaikeavammaiselle henkilölle kuuluvaa subjektiivista 
oikeutta kuljetuspalveluun. 

www.lehtikumppanit.fi 30

Käsittely HAO:ssa



Jos henkilö ei voi vammansa vuoksi tai muusta perustellusta syystä 
käyttää hänelle myönnettyä kuljetuspalvelua, 

➢ kuljetuspalvelu on järjestettävä henkilön yksilöllisten tarpeiden 
edellyttämällä tavalla. 

➢ Järjestämistapaa koskevassa päätöksessä on arvioitava, 
edellyttääkö hakijan yksilöllinen tilanne kuljetuspalvelun 
järjestämistä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla
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Asian arviointia HAO:ssa 1/2



─ A:n kuljetukset olivat sujuneet hyvin sen noin 10 vuoden ajan, jolloin hänellä oli ollut oikeus 

käyttää tuttua taksinkuljettajaa.

─ Esitetyn selvityksen perusteella A:lla oli terveydentilansa vuoksi edelleen suuria vaikeuksia 

kohdata itselleen vieraita henkilöitä. A:n sopeutuminen muutoksiin oli hidasta ja vaati 

suunnitelmallisuutta. Tämä oli johtanut suuriin ongelmiin kuljetuksissa, ja A oli ahdistunut 

kuljetuksiin liittyvistä ongelmatilanteista. 

─ A ei ollut välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen käyttänyt kuntayhtymän hänelle 

myöntämää kuljetuspalvelua, vaan A:n äiti oli kuljettanut häntä. 

─ Myöhemmin A oli käyttänyt palvelua muutamia kertoja kuukaudessa, mutta ainoastaan siten, 

että kuljetuksissa oli ollut mukana A:n äiti tai muu avustava henkilö. 

─ Myös Kelan kuljetuksia koskenut vakiotaksioikeus oli sittemmin lakkautettu, mikä oli johtanut 

A:n oirehtimiseen ja fysioterapian toteuttamiseen tästä syystä kotona.
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Arviointia HAO:ssa 2/2



A:lla oli hänen sairauksiensa ja vammaisuutensa aiheuttamien 
toimintarajoitteiden ja oireiden vuoksi kohtuuttoman suuria 
vaikeuksia käyttää kuljetuspalvelua siinä muodossa kuin 
kuntayhtymä oli sen hänelle myöntänyt. 

➢ A:lle oli siten myönnettävä vakiotaksioikeus tai muuten 
järjestettävä kuljetuspalvelu hänen tarpeitaan vastaavalla 
tavalla.

KHO ei muuttanut päätöstä
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HAO:n ratkaisu



Koronaepidemian vaikutukset 
valtakunnallisesti henkilökohtaisen 
avun järjestämiseen
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Oikeus elämään

Liikkumisvapaus

Oikeus hyvään 
hoitoon

Perhe-elämän 
suoja

Oikeus terveyteen 
ja turvallisuuteen
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Oikeuksien punninta



Perustuslaki 2 §

Kaiken julkisen vallan käytön on perustuttava lakiin. 

Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia

➢ Perusoikeuksia ei voida rajoittaa ilman lain säännöstä

➢ Ei voida antaa sitovia ohjeita, jos ne ei perustu lainsäännökseen

Tartuntatautilaissa ei ole erikseen säädetty oikeudesta henkilön 
perusoikeuksien rajoittamiseen muutoin kuin karanteeni- ja 
eristämistilanteissa, 
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Laillisuusperiaate



Iäkkäiden ja vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksista on 
huolehdittava myös koronavirustilanteessa. Useat iäkkäät ja 
vammaiset ihmiset tarvitsevat sosiaali- ja/tai terveyspalveluja 
jatkuvasti. Koronavirustilanteessa huolta herättää paitsi itse virus, 
myös se, miten palvelut poikkeustilanteessa toimivat. 
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/covid-19/vava/

Ks. https://vane.to/-/vammaisten-henkiloiden-oikeuksien-
huomioiminen-koronavirustilanteessa
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Koronan vaikutukset henkilökohtaisen avun 

järjestämiseen

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/covid-19/vava/


Terveydenhuollon  ja  sosiaalihuollontoimintayksikön on torjuttava 
suunnitelmallisesti hoitoon liittyviä infektioita. 

• toimintayksikön on huolehdittava muun muassa potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan 

tarkoituksenmukaisesta suojauksesta ja sijoittamisesta. 

• Toimintayksikön  johtajan on käytettävä apunaan tartuntatautien torjuntaan perehtyneitä 

terveydenhuollon  ammattihenkilöitä  ja  sovitettava  toimintansa  yhteen kunnan tai kuntayhtymän 

toteuttamien toimien sekä valtakunnallistenhoitoon liittyvien infektioiden torjuntaohjelmien kanssa

➢Tartuntatautilain nojalla ei voi antaa sitovia vierailukieltoja 
asumisyksiköihin
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Tartuntatautilaki 17 § -infektioiden torjunta yksikössä



Eduskunnan oikeusasiamies:
─ tartuntatautilaissa ei ole erikseen säädetty oikeudesta henkilön perusoikeuksien 

rajoittamiseen muutoin kuin karanteeni- ja eristämistilanteissa, eikä tartuntatautilain 17 §:n 

nojalla voi antaa sitovia vierailukieltoja asumisyksiköihin. Rajoittamalla läheisten henkilöiden 

vierailuja puututaan merkittävällä tavalla niin vieraan kuin hoiva-asiakkaan oikeuksiin. Sen 

vuoksi sekä rajoittamisen edellytyksistä että oikeusturvasta olisi tullut säätää lailla

Valvira:
─ on lähettänyt kunnille yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa laaditun ohjeen, jossa se 

muistuttaa kuntia ja palveluntuottajia siitä, ettei perustuslain mukaisia kansalaisten 

perusoikeuksia tarpeettomasti ja lainvastaisesti rajoiteta. Palvelujen tuottajien tulee 

huomioida, että vaikka tartuntojen ehkäisy on keskeisen tärkeää COVID-19 -tilanteessa, on 

rajoittamista koskien noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä.
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Korona ja vierailut asumisyksiköissä



Tartuntatautilain säännöksiä henkilön määräämisestä karanteeniin tai henkilön eristämisestä 
(60 63, 67 §) voidaan säännösten soveltamisen edellytysten täyttyessä toteuttaa myös 
sosiaalihuollon toimintayksikössä asuviin vammaisiin henkilöihin.

Päätös karanteenista voidaan tehdä henkilölle, jonka on todettu tai 
perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille.

Eristäminen edellyttää henkilön sairastumista tai perustellutta epäily 
sairastumisesta. 
➢ Toimenpiteiden syynä ei siis voi olla tartuntataudin leviämiseen liittyvä tarve, vaan lakia 

tulee noudattaa sen säännösten mukaisesti.
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Karanteenin määrääminen ja eristäminen



Tartuntatautilain 67 §:n perusteella 

karanteeni- tai eristyshuoneen ovea voidaan pitää ulkopuolelta 
lukittuna 
─ silloin, kun se on välttämätöntä ilmateitse tai pisara- ja kosketustartuntana tarttuvan 

yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin edellytykset 

täyttävän tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Päätöksen oven ulkopuolelta lukitsemisesta tekee virkasuhteinen 
kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista 
vastaava lääkäri.
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Karanteeni ja eristäminen ulkopuolelta lukittavassa tilassa



Tartuntatautilain 69 §:n perusteella
─ Potilaan oikeutta tavata terveydenhuollon toimintayksikön ulkopuolisia henkilöitä voidaan 

rajoittaa, 

─ jos se on välttämätöntä yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn 

tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Päätöksen tapaamisoikeuden rajoittamisesta tekee virkasuhteinen 
kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista 
vastaava lääkäri.
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Tapaamisen rajoittaminen karanteenin ja eristämisen 

aikana



Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) nojalla tehtävien 
itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyviin toimenpiteisiin ei ole 
poikkeusoloja koskevaa erityistä sääntelyä.

➢ rajoitustoimenpiteiden syynä ei voi olla tartuntataudin leviämisen 
estämiseen liittyvä tarve
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Rajoittaminen epidemian perusteella

erityishuollossa



Suojattua etua koskevan pakottavan vaaran torjuminen

Muut tilanteet kuin hyökkäyksen torjuminen

Pakkotilassa pakottava vaara uhkaa jonkun omaa tai toisen henkilön etua

Pakkotilateon hyväksyttävyys edellyttää, että teko on kokonaisuutena 
arvioiden puolustettava, kun otetaan huomioon 
─ pelastettava etu

─ teolla aiheutetun vahingon ja haitan laatu ja suuruus

─ vaaran alkuperä

─ muut olosuhteet

Pakkotilassa on oikeus oikeutta vastassa
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Pakkotila - vastakkaisten etujen punnintaa



Juridiikkaa

pintaa

syvemmältä

Kiitos mielenkiinnosta // www.lehtijakumppanit.fi


