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Vammaispalvelujen käsikirja 

• Vammaisalan tietopaketti ja ammattilaisten työkalu 

• Asiakastyön ja päätöksenteon tuki  

• Yli 300 sivua, 20 000 – 25 000 käyntiä/kk 

• Myös ruotsiksi Handbok för handikappservice 

 

• Tavoitteena  

– lisätä valtakunnallista yhdenvertaisuutta vammaispalveluissa 

– parantaa palvelujen laatua 

– edistää uutta vammaispoliittista ajattelua 

– tuoda vammaispalvelualan työtä ja osaamista näkyväksi ja 
vahvistaa alan imagoa 
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Vammaispalvelujen käsikirjan eri osiot 

• Ajankohtaista 

• Itsenäisen elämän tuki 

• Palvelujen järjestämisen tueksi 

• Lapset & Perheet  

• Laki & Oikeuskäytäntö 

• Tutkimus & kehittäminen 

• Yhteystiedot 
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• Miten Vammaispalvelujen käsikirja on 
hyvän sosiaalityön tukena?  
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Seuraa 
ajankohtaisia 
asioita ja 
uutisia 
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Muista uusinta oikeuskäytäntöä –tiedotteet! 
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Mitä hyötyä oikeusasiamiehen tiivistelmistä? 

• Viranomaisen päätöksentekovelvollisuus 
kuljetuspalveluasiassa (eoak 6/2017) 

• Sosiaalihuoltolain 45 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus 
saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. 
Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun osalta 
myös kuljetuspalvelun järjestämistavasta on tehtävä 
erillinen oikaisuvaatimuskelpoinen viranhaltijan päätös. 
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https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/laki-ja-oikeuskaytanto/uusinta-oikeuskaytantoa/uusinta-oikeuskaytantoa/-/asset_publisher/d50cbkvfQEFP/content/viranomaisen-paatoksentekovelvollisuus-kuljetuspalveluasiassa-eoak-6-2017-
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/laki-ja-oikeuskaytanto/uusinta-oikeuskaytantoa/uusinta-oikeuskaytantoa/-/asset_publisher/d50cbkvfQEFP/content/viranomaisen-paatoksentekovelvollisuus-kuljetuspalveluasiassa-eoak-6-2017-
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/laki-ja-oikeuskaytanto/uusinta-oikeuskaytantoa/uusinta-oikeuskaytantoa/-/asset_publisher/d50cbkvfQEFP/content/viranomaisen-paatoksentekovelvollisuus-kuljetuspalveluasiassa-eoak-6-2017-
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/laki-ja-oikeuskaytanto/uusinta-oikeuskaytantoa/uusinta-oikeuskaytantoa/-/asset_publisher/d50cbkvfQEFP/content/viranomaisen-paatoksentekovelvollisuus-kuljetuspalveluasiassa-eoak-6-2017-
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/laki-ja-oikeuskaytanto/uusinta-oikeuskaytantoa/uusinta-oikeuskaytantoa/-/asset_publisher/d50cbkvfQEFP/content/viranomaisen-paatoksentekovelvollisuus-kuljetuspalveluasiassa-eoak-6-2017-
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/laki-ja-oikeuskaytanto/uusinta-oikeuskaytantoa/uusinta-oikeuskaytantoa/-/asset_publisher/d50cbkvfQEFP/content/viranomaisen-paatoksentekovelvollisuus-kuljetuspalveluasiassa-eoak-6-2017-


Huomaa Asiakastyön tueksi -laatikot 
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Hyödynnä Vammaispalvelujen 
neuvottelupäivien sisältö 

• Harkintavalta muutoksessa - kenen harkinta ratkaisee 
vammaispalveluissa? / Marketta Rajavaara  

• Empatia moraalisessa toimijuudessa - tulisiko 
sosiaalityöntekijän olla rationaalinen vai empaattinen? / Elisa 
Aaltola 

• Vammaisuus ja ikä - lainsäädännön soveltamisen kysymyksiä 
/ Tapio Räty 

• Tunteet asiakasviestinnässä. Miten välttää loukkaava ja tyly 
kieli? / Ulla Tiililä, Kotus 

• Sosiaalisen voiman käyttö sosiaalityössä, Anna Metteri  

10 

http://youtu.be/CcX_bu_z0cg
http://youtu.be/CcX_bu_z0cg
http://youtu.be/CcX_bu_z0cg
http://youtu.be/CcX_bu_z0cg
http://youtu.be/CcX_bu_z0cg
http://youtu.be/elnlS8GKKoQ
http://youtu.be/elnlS8GKKoQ
http://youtu.be/elnlS8GKKoQ
http://youtu.be/elnlS8GKKoQ
http://youtu.be/elnlS8GKKoQ
http://youtu.be/elnlS8GKKoQ
http://youtu.be/elnlS8GKKoQ
http://youtu.be/elnlS8GKKoQ
http://youtu.be/elnlS8GKKoQ
https://www.youtube.com/watch?v=2Vc-flC-XpU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Vc-flC-XpU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Vc-flC-XpU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Vc-flC-XpU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Vc-flC-XpU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Vc-flC-XpU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YI5l5ijqcKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YI5l5ijqcKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YI5l5ijqcKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YI5l5ijqcKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YI5l5ijqcKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jO4BM0i0G20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jO4BM0i0G20&feature=youtu.be


Pohditko näihin asioihin liittyviä kysymyksiä? 
Vastaukset löytyvät Itsenäisen elämän tuesta 

• Asiakkaaksi tulossa vammainen maahanmuuttaja, mitä 
erityistä pitäisi huomioida?  

– Vammainen maahanmuuttaja  

• Mitä pitää huomioida, jos palveluntuottaja kertoo 
harkitsevansa rajoitustoimenpiteitä ja kysyy sinulta neuvoa? 

– Rajoitustoimenpiteet 

– Oikeuskäytäntöä rajoitustoimenpiteistä 

• Mitä tarkoittaa oikeustoimikelpoinen? 

– Edunvalvonta 
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https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/vammainen-maahanmuuttaja
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/itsemaaraamisoikeus/rajoitustoimenpiteet
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/laki-ja-oikeuskaytanto/rajoitustoimenpiteet
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/edunvalvonta


Pohditko näihin asioihin liittyviä kysymyksiä? 
Vastaukset löytyvät Itsenäisen elämän tuesta  

• Asiakas hakee taktiilin viittomakielen opetusta 

– Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus 

– Lisätietoa-laatikko: Kuurosokeiden kommunikointimenetelmät 

• Asiakas kertoo kokemastaan väkivaltatilanteesta? 

– Mistä apua väkivaltatilanteessa? 

– Väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen 

– Palvelutilanteissa havaittu väkivalta 

• Etsit tietoa eri vammoista ja sairauksista 

– Oppaita 

– Harvinaiset sairaudet ja vammat 

• Asiakkaaksesi tulee hengityslaitetta käyttävä henkilö 

– Hengityshalvauspotilaan erityistilanne 
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https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/kommunikointi/kommunikaatio-opetus-ja-ohjaus
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Pohditko näihin asioihin liittyviä kysymyksiä? 
Vastaukset löytyvät Palvelujen järjestämisen 
tuesta 

• Tehdäänkö asiakkaalle asiakassuunnitelma vai 
palvelusuunnitelma? 

– Asiakassuunnitelma ja palvelusuunnitelma 

• Miten asiakasmaksut määräytyvät erityishuollossa? 

– Erityishuollon maksut 

• Miten sosiaalihuoltolaki huomioidaan asiakkaan 
palvelutarpeen selvittämisessä? 

– Palvelutarpeen arviointi 
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https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/palvelujen-jarjestamisprosessi/palvelusuunnitelma
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/palvelujen-jarjestamisprosessi/maksut/erityishuollon-maksut
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/palvelujen-jarjestamisprosessi/palvelutarpeen-selvittaminen


Pohditko näihin asioihin liittyviä kysymyksiä? 
Vastaukset löytyvät Lapset ja perheet -osiosta 

• Nuori asiakkaasi täyttää 16 vuotta, mitä asiat muuttuvat 
liittyen sosiaaliturvaan? Miten ohjaat asiakasta? 

– Nuoren nivelvaiheet 

• Asiakkaaksesi tulee perhe, johon on juuri syntynyt 
vammainen lapsi? Millaista on perheelle annettava ensitieto? 

– Ensitieto 

• Asiakkaasi saa perheenlisäystä 

– Vammainen henkilö vanhempana 

– Vanhempien oppimiseen liittyvät vaikeudet ja 
kehitysvammaisuus 

– Kiintymyssuhteen merkitys ja sen tukeminen 
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https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/lapset-perheet/nuoruus/nuoren-nivelvaiheet
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/lapset-perheet/ensitieto
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/lapset-perheet/vammainen-henkilo-vanhempana
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/lapset-perheet/vanhempien-oppimiseen-liittyvat-vaikeudet-ja-kehitysvammaisuus
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/lapset-perheet/vanhempien-oppimiseen-liittyvat-vaikeudet-ja-kehitysvammaisuus
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/lapset-perheet/pieni-lapsi/kiintymyssuhde


Uusia/päivitettyjä sisältöjä 

• Oikeuskäytäntö: Kotikunnan valintaoikeus 

• Oikeuskäytäntö: Voimavararajauksen johdantotekstit 

• Oikeuskäytäntö: Rajoitustoimenpiteet 

• Itsemääräämisoikeus ja rajoitustoimenpiteet –sivut 

 

• TULOSSA: 

– Palvelujen eri toteuttamistavat ja hankinta -teksti 

– Vammaispalvelujen käsikirja uudistuu todennäköisesti vuonna 
2019 tukemaan uuden vammaispalvelulain toimeenpanoa 

– Ennakkotuki käsikirjassa mahdollisesti vuoden 2018 aikana 
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Uusi Vammaispalvelujen käsikirja? 
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Ajankohtaista Asiakasprosessi 
Tuki ja 

palvelut 
Oikeuskäytäntö 

Hallinto, 

johtaminen ja 

seuranta 

Vammaisuus 

yhteiskunnassa 
Yhteystiedot 



Muita hyödyllisiä asioita 

• Vammaisasiat-sähköpostilista, liittymisohjeet Innokylässä 

• TOIMIA-tietokanta, www.toimia.fi  

• Sotkanet, www.sotkanet.fi  

• THL:n Vammaisuuteen liittyvät tilastot 
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https://www.innokyla.fi/web/verkosto432232/vammaisasioiden-oppimisverkoston-sahkopostilista
https://www.innokyla.fi/web/verkosto432232/vammaisasioiden-oppimisverkoston-sahkopostilista
http://www.toimia.fi/
http://www.sotkanet.fi/
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/vammaisuus
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/vammaisuus
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/vammaisuus
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/vammaisuus


Käsikirjan käyttö eri laitteilta (maaliskuu 2016) 

71 % 9% 19 % 



Sosiaalinen media 

 Facebook: facebook.com/vammaispalvelujenkasikirja (~ 
 2900 tykkäystä) 

 

 

  

  

 Twitter: @THL_Sosiaalityo (~ 5358 seuraajaa) 

 

 



Ota yhteyttä, anna palautetta! 
 

 

• vammaispalvelujenkasikirja@thl.fi 

• Marika Kangas-Aramo, marika.kangas-aramo@thl.fi  

 

 www.vammaispalvelujenkasikirja.fi  

 

 www.handbokforhandikappservice.fi   
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http://www.vammaispalvelujenkasikirja.fi/
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