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14  
VAMMAISTEN JA 

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT

Hanna Ristolainen, Elisa Tiilikainen, Merja Tarvainen, Henna 
Nikumaa, Sointu Riekkinen-Tuovinen, Mia Niemi, Anna Mäki-

Petäjä-Leinonen, Pauli Rautiainen & Marjaana Seppänen

Turvallisuus ja turvallisuudentunteen merkitys korostuvat ihmisen 
ikääntyessä ja toimintakyvyn aiheuttaessa ongelmia. heikentyneeseen 
toimintakykyyn liittyvät kielteiset kokemukset voivat kaventaa yksilön 
elämänpiiriä ja vähentää hyvinvointia. Sekä vammaisille että vanhoille 
ihmisille yhteisiä turvallisuushaasteita ovat esimerkiksi fyysisen ympä-
ristön ja liikkumisen rajoitteet. Turvallisuuden kokemusta voivat hor-
juttaa myös monet sosiaaliseen ympäristöön ja ihmissuhteisiin liittyvät 
tekijät, kuten kaltoinkohtelu ja hoidon laiminlyönti. Myös siiloutuneet 
palvelut ja katkeileva palvelupolku voivat lisätä turvattomuutta. Tässä 
luvussa tarkastelemme asiakasturvallisuutta vammaisten ja ikäihmis-
ten palveluiden ja lainsäädännön näkökulmasta. Keskeiseksi nousee 
kysymys siitä, miten asiakasturvallisuus toteutuu asiakkaan arjessa.

ASIAKASTURVALLISUUS JA TAVANOMAINEN 
ARKI VAMMAISPALVELUISSA

aiemmin vammaisuutta tulkittiin ensisijaisesti lääketieteellisenä 
ilmiönä ja lääketieteen käsittein. Sittemmin ovat voimistuneet myös 
muut vammaisuuden tulkintatavat, joista etenkin sosiaalinen malli on 
muuttanut käsityksiä vammaisuudesta. Yksilön ominaisuuksien sijaan 
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tulkitaan yhteiskuntaa ja tarkastellaan sitä, miten vammaisuus raken-
tuu yhteiskunnallisissa käytännöissä.1 Ydinajatus on, että vammaisuus 
määreenä on sidoksissa käyttöympäristöönsä ja että vammaisuuden 
määrittelyssä on kyse yksilön ja yhteiskunnan monimutkaisista sosiaa-
lisen, taloudellisen, poliittisen, materiaalisen ja kulttuurisen elämän 
vuorovaikutussuhteista. Vuonna 2016 Suomi ratifioi Yhdistyneiden 
kansakuntien (YK) 2000-luvun alussa valmisteleman yleissopimuksen 
vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sen määritelmän mukaan

vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen 
ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka 
vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysi-
määräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertai-
sesti muiden kanssa.2

Sopimuksen tarkoituksena on taata, että kaikki vammaiset henkilöt 
voivat täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti nauttia kaikista niistä oikeuk-
sista, jotka heille jo lähtökohtaisesti heidän muiden ihmisten kanssa 
yhtäläisen ihmisarvonsa perusteella kuuluvat. Sopimuksen ratifioineet 
valtiot sitoutuvat kieltämään syrjinnän ja takaamaan esteettömyyden. 
Sopimus valtavirtaistaa vammaisten ihmisten eri elämänalueisiin liit-
tyvien kysymysten käsittelyä yhteiskunnassa ja edellyttää vammaisten 
henkilöiden ottamista mukaan kaikkeen heitä koskevaan päätöksen-
tekoon. Vammaissopimus ohjaa Suomen vammaispolitiikkaa, joka 
kiteytyy kolmeen oikeuteen.3 Ne ovat oikeus yhdenvertaisuuteen, osal-
lisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä tarpeellisiin palveluihin ja tukitoi-
miin.4 Perus- ja ihmisoikeuslähtöisen vammaispolitiikan tärkeimpänä 
tehtävänä on estää vammaisiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää sekä 
edistää vammaisten mahdollisuuksia elää tavanomaista elämää. Myös 
riskiä ja haavoittuvuutta (engl. vulnerability) voidaan käsitellä tilan-
teisina arki-ilmiöinä. Tällöin vältetään määrittelemästä haavoittuvuus 
joidenkuiden ihmisten pysyvänä ominaisuutena ja pystytään tarkaste-
lemaan haavoittuvuuden riskitekijöitä käytäntöjen tasolla.5

Tavanomainen elämä on vammaispolitiikassa ja vammaispalveluissa 
ajankohtainen käsite ja tavoite.6 Tavanomaisen elämän tavoite viittaa 
siihen, että vammaispalveluilla pyritään takaamaan niiden käyttäjille 
mahdollisuudet elää yhdenvertaisesti muiden ihmisten tavoin toimin-
tarajoitteista huolimatta. Tavanomaisella elämällä on viitattu verraten 
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tyypillisiin arkisiin toimintoihin, joita jokainen (lähes) päivittäin tai 
ainakin toistuvasti tekee.7 Käsite auttaa hahmottamaan, miten arki jär-
jestyy. Toisaalta se paikantaa arjen sujumattomuuden riskitekijöitä ja 
ristiriitoja arjessa.8 Tavanomaisen elämän tueksi ja toisinaan turvak-
sikin tarvitaan palveluita. Sosiaalipalveluiden toteuttamista ohjaavat 
yleislakina sosiaalihuoltolaki (1301/2014) sekä erityislakeina laki 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
(380/1987, vammaispalvelulaki) ja laki kehitysvammaisten erityishuol-
losta (519/1977, kehitysvammalaki). Vammaispalvelulainsäädännön 
kokonaisuudistusta on valmisteltu pitkään, ja todennäköisesti lähivuo-
sina nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdistetään 
yhdeksi uudeksi vammaispalvelulaiksi.

Vammaispalvelut ovat osa sosiaalipalveluita, joissa käsitellään 
tavanomaisen elämän kysymyksiä. Kysymykset koskevat esimerkiksi 
asumista, apuvälineitä sekä päivittäistä kulkemista asioille, kouluun, 
töihin ja harrastuksiin.9 Vammaispalveluita myönnetään vammai-
sille henkilöille heidän yksilöllisten palvelutarpeidensa perusteella. 
Vammais palveluissa korostuu arjen toimijuus. Palvelut eroavat esimer-
kiksi ikääntyneiden palveluista siinä, että vammaisella henkilöllä on 
usein selkeämmin subjektiivinen oikeus saamiinsa palveluihin. asiak-
kaan subjektiivinen oikeus palveluun tarkoittaa sitä, että kunnalla on 
ehdoton ja käytössään olevista määrärahoista riippumaton velvollisuus 
järjestää palvelu, mikäli asiakas täyttää lainsäädännössä määritellyt pal-
velun myöntämisen edellytykset.

Vammaispalveluiden ja -politiikan näkökulmasta keskeinen kysymys 
on vammaisen henkilön itsemääräämisoikeus.10 Itsemääräämis oikeus 
ja sen tukeminen liittyvät vammaispalveluiden eri toimintatasoihin 
sekä vammaispolitiikkaan. Oikeus päättää omista asioistaan on myös 
asiakas turvallisuuskysymys, joka nousee esiin lähes kaikissa vammais-
palveluiden tuottamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Viime vuosina on keskusteltu paljon ostopalveluina eli julkisina 
hankintoina tuotettaviin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä ongel-
mista. Ongelmien syy on usein kuntien heikossa hankintaosaamisessa. 
Koska kunnat tuottavat vammaispalveluita yleensä ostopalveluina, on 
palveluiden laadun ja vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden 
kunnioittamisen kannalta tärkeää, että hankintoja toteuttavat tunte-
vat jo hankinnan sisällön määrittämisvaiheessa palvelun piiriin tulevat 
asiakkaat ja tietävät heidän tarpeensa, mikä tukee turvallisen arjen ja 
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asiakasturvallisuuden rakentumista. Laki julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki) mahdollistaa sen, 
että vammaispalveluiden asiakkaalle jätetään hankintojen yhteydessä 
mahdollisuus valita erilaisista palveluiden toteuttamisvaihtoehdoista. 
Kun puitehankintavaiheessa jätetään lopullisia hankintoja koskevaa 
liikkumatilaa ja hyödynnetään riittävästi hankintalainsäädännön mah-
dollistamaa suorahankintaoikeutta, voidaan ostopalveluina toteutetta-
via vammaispalveluita räätälöidä niiden käyttäjien arkeen sopiviksi ja 
siten myös asiakasturvallisuutta edistäviksi.

henkilökohtaisen avun kysymys11 liittyy moniin itsenäisen elämän 
tilanteisiin ja arjen mahdollisuuksiin. henkilökohtaisella avulla viita-
taan vaikeavammaisen henkilön vammaispalveluna omaan käyttöönsä 
saamaan henkilökohtaiseen avustajaan. apu kohdistuu niihin toimiin, 
jotka henkilö tekisi itse mutta joista hän ei vamman vuoksi selviä. Jos 
avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvon-
taan, tulee siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla. 
Kun henkilökohtaista apua toteutetaan niin sanotun työnantajamallin 
mukaisesti, vammainen henkilö toimii avustajien työnantajana ja vastaa 
itse esimerkiksi avustajien työturvallisuudesta ja työolosuhteista kuten 
kaikista muistakin työlainsäädännössä työnantajalle kuuluvista tehtä-
vistä. henkilökohtaisen avun kohdalla vammainen henkilö vastaakin 
usein itse saamiensa palveluiden asiakasturvallisuudesta.

Vammaispalveluiden ytimessä on palvelun käyttäjien arjen sujumi-
nen. Sujuva arki on turvallista ja tukee toimijuutta. Käytännössä kyse 
on usein konkreettisten, toiminnallisten tai muunlaisten esteiden pois-
tosta arjen sujuvoittamiseksi. Esteettömyyden avulla voidaan kuvata 
paitsi tilojen konkreettista saavutettavuutta myös laajemmin ajateltuna 
sosiaalista, kielellistä ja kulttuurista saavutettavuutta. Käsitteitä käyte-
tään usein toistensa synonyymeina, vaikka niille on muodostunut toi-
sistaan selkeästi erilliset käyttöyhteytensä. Verkkopalveluita koskevan 
Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivin (2016) myötä sana saavu
tettavuus on vakiintumassa erityisesti niihin tilanteisiin, kun puhutaan 
verkkopalveluista, ja esteettömyys on käytössä erityisesti silloin, kun 
kyseessä on fyysinen ympäristö.12

Konkreettinen esteettömyys kytkeytyy tavanomaisen elämän 
yksityisiin ja julkisiin tiloihin.13 Tavanomainen yksityinen tila tarkoit-
taa käytännössä kotia.14 Koti on monien tavanomaisen elämän arkiru-
tiinien keskuspaikka: siellä syödään, nukutaan, siirrytään huoneesta 
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toiseen tai ulko-ovesta ulos ja takaisin. Esimerkiksi vammaispalvelui-
den asunnon muutostöillä pyritään tekemään asunnosta asukkaalleen 
sopivampi tila. Tavanomaisia julkisia tiloja puolestaan ovat esimerkiksi 
koulut, kirjastot, sairaalat ja julkiset liikuntapaikat.15 Esteettömän jul-
kisen ympäristön huomiointi vammaispalveluissa voi asiakasturvalli-
suuden näkökulmasta koskea esimerkiksi liikkumista ja siihen liittyviä 
välineitä. Julkisella tilalla viitataan yleensä yhteisiä resursseja hyödyntä-
vään fyysiseen paikkaan, jolla on julkinen käyttötarkoitus ja vaikutusta 
yhteisöön. Lisäksi julkiseen tilaan liitetään vahvasti ajatus esteettö-
myydestä eli siitä, että eri toimijoilla on mahdollisuus päästä yhteiseen 
tilaan ja toimia siellä aktiivisesti.16

Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa esteettömyys mainitaan 
erityis ryhmien asumisen näkökulmasta ja tavoitteeksi on nostettu vam-
maisten, ikääntyneiden ja muistisairaiden itsenäisen ja turvallisen asu-
misen tukeminen.17
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fyysistä turvallisuuttaan. asiakasturvallisuuden näkökulmasta on ensi-
arvoisen tärkeää, että palvelut ovat riittäviä ja asiakkaan edun mukaisia 
sekä turvaavat asiakkaan arjen sujumisen. Miten teknologista toimi-
juutta ja sen tukemisen tarpeita huomioidaan? Esimerkkitapauksessa 
ongelmia asiakasturvallisuuden näkökulmasta tuottaa myös se, että 
Lauri kokee olonsa turvattomaksi ja lääkitsee oloaan alkoholilla. Esi-
merkiksi alkoholin heikentämä tasapaino tai lääkkeiden ja alkoholin 
yhteiskäyttö voivat entisestään vaarantaa hänen turvallisuuttaan.

Esimerkki 2.

Merja, 79, on jäänyt leskeksi ja asuu yksin rivitalokolmiossaan. 
Puoliso Iiro kuoli kolme vuotta sitten. Merja on viime kuukausina 
kokenut fyysisen toimintakykynsä laskeneen. Lääkärin mukaan 
yhtenä syynä voi olla nivelreuman aktivoituminen. Merja on lähi
aikoina kaatunut pari kertaa kotona jalkojen ikään kuin pettäessä 
alta. Näissä tilanteissa Merjalla on ollut puhelin, ja hän on soittanut 
pojan avukseen. Myös suihkussa käyminen tuntuu hankalalta. Merja 
on ahdistunut, koska kotona yksin asuminen on alkanut muuttua 
pelottavaksi. Merjan poika on yhteisymmärryksessä Merjan kanssa 
ottanut yhteyttä palveluohjauksen neuvontanumeroon. Palveluoh
jaaja ja fysioterapeutti tulevat kartoittamaan Merjan tilannetta.

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella Merjalle ehdotetaan koti
hoidon arviointijaksoa. Jakson tarkoituksena on arvioida Merjan 
päivittäistä selviytymistä tarkemmin. Tämän perusteella tehdään 
päätös, onko Merja oikeutettu kunnan järjestämiin kotihoidon pal
veluihin. Palveluohjaaja kirjaa palvelutarpeen arvioinnin tietojärjes
telmään, joka on yhteinen kotihoidon tiimin kanssa.

asiakasturvallisuuden näkökulmasta kenties merkittävin huomioitava 
asia tässä esimerkkitapauksessa on Merjan fyysisen turvallisuuden hei-
kentyminen. Tämä tulee ottaa huomioon palvelutarpeen arvioinnissa 
heti alusta alkaen. Merja tarvinnee tukea päivittäisistä toiminnoista sel-
viytymiseen, ainakin peseytymiseen. Merja on jo kaatuillut ja kokee 
olonsa turvattomaksi. Onko palvelutarpeen arvioinnissa otettu huo-
mioon akuuttien turvapalveluiden tarve, esimerkiksi turvapuhelin?

asiakasturvallisuuden näkökulmasta olennaista on myös palvelui-
den oikea-aikaisuus, eli on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, milloin 



14 VaMMaISTEN Ja IKääNT YNEIDEN PaLVELUT  249

kotihoidon arviointijakso alkaa. aiheuttaako kotihoidon arviointi-
jakson alkaminen katkoksen palvelupolkuun? Tähän liittyy kysymys 
tiedonkulusta: miten eri palveluiden tietojärjestelmät toimivat, ja välit-
tyvätkö aiemmat potilastiedot kotihoidon puolelle järjestelmän kautta 
vai vaaditaanko yhteydenotto esimerkiksi puhelimitse?

Miten Merjan osallisuus arviointijaksossa huomioidaan, ja voiko 
hän itse vaikuttaa palveluiden saantiin? Saako hän valituskelpoisen 
päätöksen, jos kotihoitoa ei aloitetakaan? Miten eri ammattiryhmien 
(palvelu ohjaaja, fysioterapeutti, kotihoidon lähihoitaja tai sairaanhoi-
taja) arviot koostetaan yhteen niin, että päätöksessä asiakkaan palvelu-
tarpeesta otetaan huomioon hänen toimintakykynsä eri osa-alueet? 
Miten hänen sosiaalista tilannettaan arvioidaan?

Pohdittavaksi

• Mikä on vammaisen tai ikääntyneen henkilön ylimitoitettua 
suojelua?

• Kenen vastuulla turvalliset asiakaspolut mielestäsi ovat?
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