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Vammaisneuvoston työvaliokunnan lausunto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 

sosiaalihuoltolain mukaisten tukipalvelujen myöntämisen perusteista 1.3.2023 alkaen 

 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) järjestämissuunnitelmassa ikäihmisten kotona 

ja arkiympäristössä annettavien palvelujen ja tuen päätavoite on määritelty seuraavasti: 

Ikäihminen pystyy elämään ja asumaan kotona mahdollisimman toimintakykyisenä ja 

turvallisessa ympäristössä pitkään ja hän pystyy ylläpitämään mahdollisimman itsenäisesti 

terveyttään, hyvinvointiaan ja mielekästä elämää.  

 

Vammaisneuvoston työvaliokunta pitää erittäin tärkeänä sitä, että kotona asumista tukevat 

palvelut ovat tarvitsijoiden saatavilla, antavathan ne edellytykset mahdollisimman itsenäiseen 

elämään, ehkäisevät syrjäytymistä ja lisäävät osallisuutta. Näin saatetaan ehkäistä 

raskaampien palvelujen tarve myöhemmin.  

 

Palvelutarpeen kokonaisarviointi tulee palvelulupauksen mukaisesti toteuttaa 

palvelusuunnitelmassa ja apua tarvitsevan henkilön on saatava riittävä tuki ja palvelunohjaus 

yhden luukun periaatteella löytääkseen tarvitsemansa palveluntuottajan. 

 

Ohjeessa määritellään palvelun myöntämisen perusteet ateriapalveluille, vaatehuollolle, 

siivouspalvelulle, asiointipalvelulle, kuntouttavalle päivätoiminnalle ja kylvetyspalveluille. 

Ohjeen mukaan tulosidonnaisia näistä palveluista olisivat ateria- ja kuntouttavaa 

päivätoimintaa lukuun ottamatta kaikki muut palvelut. Ohjeessa kiinnitetään huomiota siihen, 

onko palvelu saatavilla lähipiirin avulla tai ostopalveluna yksityiseltä tai kolmannen sektorin 

toimijoilta.  

 

Vammaisneuvoston työvaliokunta pitää ohjeessa esitettyjä bruttotulorajoja 1001,14 eur/yhden 

hengen talous ja 2002.28 eur/kahden hengen talous, erittäin alhaisina. Vammaisneuvoston 

työvaliokunta esittää, että tulorajoista tehtäisiin vaikutusten arviointi.  

 

Vammaisneuvoston työvaliokunta korostaa, että palvelut tulee järjestää niin, että ne ovat 

saatavilla yhdenvertaisesti koko hyvinvointialueella. Ohjeessa todetaan, että tulorajojen 

ylittyessä voi palvelun ostamiseen saada kotitalousvähennyksen ja alennuksen 

arvonlisäveroon. Tosiasiassa tulorajojen ylittyessä palvelua ei ole saatavilla, jos 

asuinpaikkakunnalla ei ole mahdollisuutta ostaa palvelua yksityiseltä palveluntuottajalta tai 



2 

 
  

 

 

 

kolmannen sektorin toimijalta. Jos palveluja ei asuinpaikalla ole saatavana, tulee olla 

käytettävissä vaihtoehtoisia toteutustapoja.  

 

Vammaisneuvoston työvaliokunta pyytää tarkentamaan omaisen määritelmää eri palveluissa, 

koska omainen voi ehkä hoitaa joitakin palveluja, mutta joitakin ei. Esimerkiksi ateriapalvelua 

on hankala hoitaa, jos ei asu samassa taloudessa tai samassa pihapiirissä. Sen sijaan siivous- 

ja pyykkipalvelua omainen voi hoitaa etäämpääkin, samoin asiointipalvelua. On myös 

huomattava, että omaishoitajien kriteereissä ei ole tulosidonnaisuutta. 

 

Vammaisneuvoston työvaliokunta kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 

- Asiointipalvelut-osiossa olisi hyvä mainita, että kuljetuspalveluista on erilliset ohjeet.  

- Päivätoimintaan tulee olla mahdollisuus yhdistää myös muita palveluja esim. 

kylvetyspalvelu. 

- Ohjeessa tulee huomioida kuntouttavan päivätoiminnan toteuttaminen etäyhteyksin. 

Kyseeseen tulevat esimerkiksi lyhyet jumppa- ja askartelutuokiot, jollaisia on jo järjestetty 

aiemminkin.  

- Kuntouttavan päivätoiminnan myöntämisperusteissa todetaan, että kokopäivätoiminta 

toteutetaan lähipalveluna ja osapäivätoiminta etäpalveluna. Vammaisneuvoston 

työvaliokunta toteaa, että osapäivätoimintaa tulisi olla saatavissa myös lähipalveluna.  

 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvosto  

Työvaliokunta,   22.2.2023 

 

 


