
 
 

 

 

 

 

 

 

HENKILÖKOHTAINEN APU KEHITYSVAMMAHUOLLON SOSIAALITYÖNTEKIJÖI-

DEN NÄKÖKULMASTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Inka Lehtinen ja Mari Stycz 

    Helsingin yliopisto  

    Valtiotieteellinen tiedekunta  

    Sosiaalityö  

    Sosiaalityön käytäntötutkimus  

                                              15.9.2014   



 
 

 

Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion – Faculty 
 
 Valtiotieteellinen tiedekunta 

Laitos/Institution– Department 
 
Sosiaalitieteiden laitos 

Tekijä/Författare – Author 
 
 Inka Lehtinen ja Mari Stycz 

Työn nimi / Arbetets titel – Title 
Henkilökohtainen apu kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta 
  

Oppiaine /Läroämne – Subject 
 
Sosiaalityö 

Työn laji/Arbetets art – Level 
 
 Käytäntötutkimus 

Aika/Datum – Month and year 
 
Syyskuu 2014  

Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages 
  
31 + lähteet ja liitteet 

Tiivistelmä/Referat – Abstract3 
 
Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää minkälaisia ongelmakohtia henkilökohtaisessa avussa ilmenee kehitysvammahuollon 
sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Henkilökohtaisen avun merkitys kehitysvammaisille asiakkaille on suuri mutta sen myöntämi-
sessä on useita ongelmakohtia. Tavoitteenamme oli tuottaa tietoa henkilökohtaisen avun myöntämisen yhdenmukaistamiseksi 
kehitysvammahuollon sosiaalityössä. 
 
Tutkimuksessa kysyimme 1. Millaisia ongelmakohtia kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijät näkevät henkilökohtaisen avun 
myöntämisessä 2. Millä tavoin henkilökohtaisen avun myöntämistä voitaisiin kehittää kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijöiden 
näkökulmasta. 
 
Tutkimuksemme aineisto koostui kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijöiden fokusryhmähaastattelusta sekä Korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksistä henkilökohtaisesta avusta. Analysointimenetelmänä kummassakin aineistossa käytimme sisällönanalyysiä. 
 
Tutkimuksemme taustalla vaikuttivat käytännön sosiaalityössä esiin nousseet keskustelut henkilökohtaisen avun myöntämisestä 
kehitysvammaisille asiakkaille. Henkilökohtaisen avun järjestämistapaan Helsingissä on tulossa muutoksia 1.10.2014 alkaen, joka 
lisäsi aiheen ajankohtaisuutta. Lisäksi henkilökohtaista apua kehitysvammahuollossa ei ole tutkittu sosiaalityöntekijöiden näkökul-
masta. 
 
Tutkimuksemme mukaan ongelmakohdat henkilökohtaisen avun myöntämisessä voidaan jakaa kolmen yläkäsitteen alle: asiakkaa-
seen liittyviin ongelmakohtiin, viranomaiseen liittyviin ongelmakohtiin ja palveluun liittyviin ongelmakohtiin. Asiakkaaseen liittyviä 
ongelmakohtia ovat asiakkaan toimintakyky, ikä ja kyky ilmaista omaa tahtoaan. Viranomaiseen liittyviksi ongelmakohdiksi nousivat 
kaupungin vaihtuva linja henkilökohtaisen avun myöntämiskriteereissä, erilaiset myöntämisperusteet alueilla ja sosiaalityöntekijöi-
den välillä, sosiaalityöntekijöiden ammattitaito, suuret asiakasmäärät ja kiire, sosiaalityön etiikka sekä keskustelun puute. Palve-
luun liittyvät ongelmat olivat sosiaalityöntekijän oman arvion kanssa ristiriidassa olevat suositukset arviointiryhmältä, korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksien käyttäminen toimintaohjeina, kehitysvammainen asiakas vammaispalvelulain mukaisen palvelun saa-
jana, epävarmuus tukihenkilön ja henkilökohtaisen avun soveltuvuudesta kullekin asiakkaalle sekä palveluntuottajien ja avustajien 
ammattitaito. 
 
Tutkimuksessamme ilmeni, että kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijät tarvitsevat sekä keskustelua että konkreettisia toimintaoh-
jeita henkilökohtaisen avun myöntämisessä. Tavoitteenamme oli laatia toimintamalli henkilökohtaisen avun myöntämiseen mutta 
käytännössä se osoittautui mahdottomaksi johtuen palvelun ja asiakkaiden erityisluonteesta. Laadimme sen sijaan henkilökohtai-
sen avun ja tukihenkilön eroja selkeyttävän kaavion.  
  

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
kehitysvammahuollon sosiaalityö, henkilökohtainen apu 
  

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 
 
  

Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 

  



 
 

Sisällys  

1 Johdanto           1                        
      

2 Tutkimuksen lähtökohdat    2 

   2.1 Tutkimuksen toimintaympäristö    2 

   2.2 Tutkimustehtävä     4 

3 Henkilökohtainen apu    5 

    3.1 Henkilökohtainen apu, pysyväisohje ja vammaispalvelulaki 5 

    3.2 Aikaisempi tutkimus henkilökohtaisesta avusta  7 

4 Tutkimuksen toteutus    9 

    4.1 Aineisto ja käytetyt menetelmät    9 

    4.2 Tutkimukseen osallistuneiden roolit ja positiot  11 

    4.3 Eettiset kysymykset ja tutkimuksen luotettavuus  12 

 5 Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijöiden näkemykset  

henkilökohtaisesta avusta    13 

      5.1 Asiakkaaseen liittyvät ongelmakohdat   14 

      5.2 Viranomaiseen liittyvät ongelmakohdat   18 

      5.3 Palveluun liittyvät ongelmakohdat   20 

 6 Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset henkilökohtaisesta avusta23 

 7 Toimintamalli henkilökohtaisen avun myöntämisessä  26 

 8 Johtopäätökset     27 

 9 Pohdinta      30 

   

Kirjallisuus      32 

 

Liitteet      34 

Liite 1: Saatekirje      34 

Liite 2: Suostumuslomake    35
    



1 
 

 

1 Johdanto 

Käytäntötutkimuksemme aiheena on henkilökohtainen apu kehitysvammahuollon 

sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta tutkittuna. Meitä kiinnostaa, millaisia ongel-

makohtia henkilökohtaisen avun myöntämisessä kehitysvammaisille henkilöille on, 

ja millaisia kehittämisideoita sosiaalityöntekijöillä on henkilökohtaisen avun suh-

teen. Aihe on noussut esiin käytännön sosiaalityön kautta, Helsingin kehitysvamma-

huollon sosiaalityöntekijöiden työyhteisössä käydyistä keskusteluista.  

Henkilökohtainen apu on taas ajankohtainen työyhteisömme keskusteluissa syk-

syllä 2014, koska sen järjestämistapaan on tulossa muutoksia 1.10.2014 alkaen. 

Henkilökohtaista apua voi siitä lähtien saada vain työnantajamallilla tai palvelusete-

lillä toteutettuna; ostopalveluna tuotetun henkilökohtaisen avun ostaminen uusille 

asiakkaille lopetetaan. Vanhat ostopalvelujen käyttäjät voivat jatkaa samalla käy-

tännöllä, jos palvelu on toiminut hyvin ja he sitä haluavat. Vanhoillekin käyttäjille 

tullaan tarjoamaan ostopalvelujen käyttämisen sijasta siirtymistä palveluseteliin tai 

työnantajana toimimiseen, mutta kaikille esimerkiksi juuri kehitysvammaisille asi-

akkaille se ei ole mahdollista. 

Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla kehitysvammahuollon sosiaali-

työntekijöitä fokusryhmähaastattelussa. Aineisto on litteroitu ja aineiston analyysi-

menetelmänä on käytetty sisällön analyysiä. Tutkimuksen tulokset on tiivistetty 

kahteen taulukkoon, joista toivomme olevan apua kehitysvammahuollon sosiaali-

työntekijöiden käytännön työssä.    

Henkilökohtainen apu on tärkeä tutkimuksen aihe, koska sen merkitys vammaisten 

henkilöiden arkielämässä on erittäin suuri, eikä sitä ole tutkittu Suomessa kovin-

kaan paljoa aikaisemmin. Vammaistyötä koskettavaa tutkimusta on yleensäkin 

tehty verrattain vähän Suomessa, ja yleensä siinä on keskiössä asiakkaiden koke-

mukset. Vammaistyön sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta tehtyä tutkimusta on 

olemassa vielä vähemmän kuin asiakkaiden näkökulmasta tehtyä. 
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2 Tutkimuksen lähtökohdat 

2.1 Tutkimuksen toimintaympäristö 

Tutkimuksemme toimintaympäristönä on kehitysvammahuollon sosiaalityö. Kehi-

tysvammahuollon sosiaalityötekijät ovat osa vammaisten sosiaalityötä. Vammais-

ten sosiaalityö on osa perhe- ja sosiaalipalveluita Helsingin sosiaali- ja terveysviras-

tossa. Helsingissä vammaisten sosiaalityö on jaettu neljään alueeseen: etelä, pohjoi-

nen, itä ja länsi. Kullakin alueella työskentelee kahdesta neljään kehitysvammahuol-

lon sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä muun muassa tois-

tensa, omaishoidon tuen, kuljetuspalveluiden, kehitysvammahuollon sosiaaliohjaa-

jien, toimintakeskusten, ryhmäkotien, koulujen ja oppilaitosten, kehitysvammapoli-

klinikan ja sairaaloiden kanssa. Sosiaalityöntekijöillä on melko suuret asiakasmää-

rät, ja heillä on asiakkaina kehitysvammaisten henkilöiden lisäksi myös oman alu-

een autistiset asiakkaat.  

Kehitysvammahuollon asiakkaista osa asuu lapsuudenkodissa ja osa ryhmäko-

deissa. Ryhmäkoteja on monenlaisia, osa on kaupungin omia ja osa taas ostopalve-

luyritysten omistamia. Ryhmäkodit tarjoavat erilaista palvelua asukkaiden tarpei-

den ja toimintakyvyn mukaisesti, esimerkiksi riippuen siitä tarvitsevatko asukkaat 

apua öisin, ja ovatko he koulussa tai työ- ja päivätoiminnassa päivisin. Osa asiak-

kaista asuu tukiasunnoissa, eli he saavat ryhmäkotien ohjaajien tukea omaan 

vuokra-asuntoon. Kehitysvammahuollon sosiaalityö eroaa monista muista sosiaali-

työn osa-alueista siinä, että asiakkaat ovat kaikenikäisiä. Esimerkiksi down-lapset 

otetaan erityishuollon asiakkaiksi pian syntymän jälkeen ja asiakkaana ollaan elä-

män loppuun saakka.  

Kehitysvammainen henkilö on ihminen, jolle lääkäri on asettanut kehitysvamma-

diagnoosin. Kehitysvamma todetaan neuropsykologin tai psykologin tekemissä tut-

kimuksissa, joita vaaditaan yleensä kaksi peräkkäistä eri vuosina tehtyä tutkimusta, 

joissa suoriutuminen on ollut kehitysvammaisen tasoista. Diagnoosi tulisi olla ase-

tettuna ennen 18-vuoden ikää. Englanninkielisissä maissa kehitysvammaisista käy-

tetään ainakin termejä intellectually disabled ja learning disabled maasta riippuen. 
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Kehitysvamma voi olla eritasoinen aina lievästi kehitysvammaisesta vaikeasti tai sy-

västi kehitysvammaiseen asti. Kehitysvammaisilla henkilöillä voi olla muita vam-

moja kehitysvamman lisäksi, jotka nekin vaikuttavat osaltaan hänen toimintaky-

kyynsä. Kehitysvammahuollon sosiaalityön erityisluonteeseen vaikuttaa paljolti se, 

että kehitysvammaisten henkilöiden on usein vaikea ilmaista mielipidettään, koska 

heillä on kommunikaatiossa ongelmia, tai he ovat tottuneet siihen että muut tekevät 

päätökset joka tapauksessa heidän puolestaan. He tarvitsevat usein paljon aikaa ja 

mahdollisesti monta tapaamiskertaa mielipiteensä ilmaisuun. Joskus käy niin, että 

omaiset tai ryhmäkotien tai toimintakeskusten henkilökunta puhuvat asiakkaan 

puolesta yhteisissä tapaamisissa, ja kehitysvammaisen henkilön oma tahto jää sosi-

aalityöntekijältä kuulematta.  

Kehitysvammainen henkilö on yleensä Suomessa otettu asiakkaaksi erityishuol-

toon. Erityishuollosta ja siihen sisältyvistä palveluista on määrätty laissa (Laki kehi-

tysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519) ja sitä toteuttavat erityishuoltopii-

rit. Helsinki on oma erityishuoltopiirinsä. Helsingin erityishuoltoon tullaan asiak-

kaaksi siten, että kehitysvammapoliklinikan alueellinen tiimi on tavannut asiakkaan 

ja todennut tämän kehitysvammaisuuden, ja esittää tämän erityishuollon asiak-

kaaksi ottamista joko toistaiseksi tai määräajaksi. Sitten kehitysvammahuollon so-

siaalityöntekijä valmistelee erityishuolto-ohjelman, joka hyväksytään erityishuol-

lon johtoryhmässä. Asiakas saa erityishuolto-ohjelman päätöksenä kotiinsa. Erityis-

huollon palveluita ovat muun muassa kehitysvammapoliklinikan palvelut, koulun 

aamu- ja iltapäivähoito ja kesäajan hoito, päivähoito kuntoutuksellisista syistä, asu-

minen lyhytaikaisesti tai pitkäaikaisesti, perhehoito sekä työ- ja päivätoiminta. Eri-

tyishuolto on asiakkaalle maksutonta.  

Kehitysvammaisen henkilön ja tämän perheen ja/tai muun tukiverkoston kanssa 

laaditaan palvelusuunnitelma. Asiakkaan palveluita toteutetaan erityishuollon pal-

veluiden lisäksi tai sijasta usein myös vammaispalvelulain mukaisina palveluina. 

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita ovat muun muassa henkilökohtainen apu, 

kuljetuspalvelut, sopeutumisvalmennus, palveluasuminen, kodin muutostyöt ja päi-

vittäisessä elämässä tarvittavat välineet ja koneet. Vammaispalvelulaki on ensisijai-

nen suhteessa kehitysvammalakiin, mutta käytännössä kehitysvammaisten palvelut 
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ovat monesti sopivampia kehitysvammaiselle asiakkaalle, koska esimerkiksi päivä-

toiminnassa ja asumisessa on kehitysvammaosaamista. Kehitysvammaisen asiak-

kaan palveluja suunniteltaessa niiden toteutusta on tarkasteltava aina asiakkaan 

edun mukaisesti (Väisänen ym. 2013, 14).  

 

2.2 Tutkimustehtävä 

Käytäntötutkimuksemme tarkoituksena on selvittää, millaisia ongelmankohtia ke-

hitysvammahuollon sosiaalityöntekijät ovat havainneet henkilökohtaisen avun 

myöntämisessä sekä millaisia kehittämisideoita työyhteisöllä on henkilökohtaisen 

avun suhteen. Tutkimuksemme tarkoitus on kerätä tietoa ja raportoida käytännön 

työssä työskentelevien näkemyksiä sekä muodostaa toimintamalli, jotta henkilö-

kohtaisen avun myöntämiskäytännöistä tulisi mahdollisimman yhdenmukaisia ja 

läpinäkyviä, ja näin asiakkaat olisivat samanarvoisessa asemassa henkilökohtaisen 

avun palvelun suhteen.   

Tutkimuskysymykset ovat: 

1) Millaisia ongelmakohtia kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijät näkevät 

henkilökohtaisen avun myöntämisessä? 

2) Millä tavoin henkilökohtaisen avun myöntämistä voitaisiin kehittää kehitys-

vammahuollon sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta? 

Tutkimuksemme tärkeä motiivi on pyrkimys kehittää henkilökohtaisen avun myön-

tämistä siten, että se helpottaa käytännössä sosiaalityöntekijöiden työtä. Tutkimuk-

sen avulla laaditun henkilökohtaisen avun ja tukihenkilötoiminnan vertailun toi-

vomme olevan avuksi kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijöiden työssä.   
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3 Henkilökohtainen apu 

3.1 Henkilökohtainen apu, pysyväisohje ja vammaispalvelulaki 

Helsingin kaupungilla on henkilökohtaisesta avusta pysyväisohje, jonka nykyinen 

versio on ollut voimassa 1.4.2013 alkaen. Pysyväisohje toimii vammaispalveluiden 

sosiaalityöntekijöiden ohjenuorana henkilökohtaista apua myönnettäessä ja se pe-

rustuu lainsäädäntöön. Pysyväisohjeessa on lainattu vammaispalvelulakia, jonka 

8§:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle henkilökoh-

taista apua, jos hän sitä välttämättä tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisista elämän 

toiminnoista. Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on se, että vaikeavammainen 

henkilö pystyisi osallistumaan yhteiskunnan toimintaan muiden lailla, ja että hänen 

itsenäinen toimintakykynsä ja yhdenvertaisuutensa kasvaisivat. Henkilökohtaisen 

avun piiriin kuuluvat kaikki toiminnot, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei vammansa 

vuoksi niihin kykene. Mikäli avun tarve painottuu selkeästi hoivaan, valvontaan tai 

työntekijälähtöiseen hoitoon, ei kyseeseen tule henkilökohtainen apu vaan esimer-

kiksi omaishoidon tuki, tukihenkilö, erityislapsenvahtitoiminta tai muut soveltuvat 

sosiaali- ja terveyspalvelut. (PYSY 007, 1.4.2013, 2-3.)  

Ohjeessa annetaan lista kysymyksiä, joita tulisi pohtia päätöksenteon yhteydessä. 

Ne liittyvät vamman laatuun ja sen aiheuttamaan haittaan päivittäisissä toimissa, 

siihen missä asioissa avustajaa tarvitaan, voitaisiinko muilla järjestelyillä vähentää 

henkilökohtaisen avun tarvetta (esimerkiksi kuljetuspalvelut), mitä henkilökohtai-

nen apu mahdollistaisi henkilön elämässä, ja mikä on asiakkaan oma näkemys asi-

asta. Avun tarve voi olla runsasta tai vähäisempää, mutta silti jatkuvaa ja toistuvaa. 

Ikääntymisen aiheuttamat sairaudet ja niistä johtuva toimintakyvyn heikkeneminen 

eivät oikeuta henkilökohtaiseen apuun. (PYSY 007, 1.4.2013, 3.) 

Tutkimamme aiheen kannalta on keskeistä, mitä pysyväisohje sanoo henkilön 

omista voimavaroista tehdä päätöksiä ja ohjata avustajan toimintaa. Sen mukaan 

henkilökohtainen apu edellyttää henkilöltä oman elämän päätösten teon lisäksi ky-

kyä tiedostaa riskit näistä päätöksistä ja ottaa vastuuta niiden seurauksista. Henki-

lön tulisi kyetä toimimaan työnohjaajana avustustilanteessa. Oman tahdon selvittä-

minen on keskeistä kehitysvammaisten kohdalla; henkilön tulee kyetä ilmaisemaan 
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missä asioissa tarvitsee apua. Esimerkkinä ohjeessa on mainittu, että kehitysvam-

mainen henkilö haluaa käydä elokuvissa, mutta tarvitsee apua matkassa sinne, lipun 

ostamisessa tai oikean salin löytämisessä. (PYSY 007, 1.4.2013, 4.) 

Lapsille myönnettävä henkilökohtainen apu on myös mielenkiintoinen ohjeen kohta 

aiheemme kannalta. Ikärajaa laissa ei ole, mutta sääntönä kodin ulkopuolisiin toi-

mintoihin nähden on sellainen kehitystaso, että lapsi muutoinkin liikkuisi ja toimisi 

ilman vanhempiaan. Opetukseen tai päivähoitoon avustajaa ei myönnetä joitakin 

poikkeuksia lukuun ottamatta. (PYSY 007, 1.4.2013, 5.) 

Henkilökohtaisen avun myöntämiseen kehitysvammaisille asiakkaille on vaikutta-

nut vuoden 2009 vammaispalvelulain muutos. Henkilökohtainen avustaja palvelu 

muuttui henkilökohtaiseksi avuksi ja palvelu muuttui määrärahasidonnaisesta sub-

jektiiviseksi oikeudeksi. Palvelun mahdollisiksi toteuttamismuodoiksi tuli aikaisem-

min voimassa olleen työnantajamallin lisäksi palveluseteli ja ostopalvelu. Työnan-

tajamalli toimii siten, että vaikeavammainen henkilö toimii avustajan työnantajana, 

ja kunta maksaa avustajan palkan ja lakisääteiset maksut ja korvaukset. Palvelusete-

lijärjestelmässä kunta antaa asiakkaalle palvelusetelin, jolla asiakas hankkii henki-

lökohtaisen avun. Palvelun laajuudesta säädettiin, että sitä täytyy myöntää siinä 

määrin kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee päivittäisissä toi-

missa, työssä ja opiskelussa. Yhteiskunnallista osallistumista ja harrastuksia varten 

henkilökohtaista apua täytyy myöntää vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jos sitä 

pienempi määrä ei riitä avuntarpeen turvaamiseksi. Palvelusuunnitelman asemaa 

vahvistettiin ja säädettiin määräajat palveluntarpeen selvittämisen käynnistämi-

selle (7 vrk) ja päätöksenteolle (3 kk).  (Väisänen ym. 2013, 13.) 

Vaikeavammaisen kannalta subjektiivinen oikeus tarkoittaa sitä, että kunnan on jär-

jestettävä tai korvattava haettu palvelu riippumatta siitä, onko sillä määrärahoja va-

rattuna kustannuksiin. Sosiaalilautakunnan päätökseen tyytymätön asiakas voi va-

littaa hallinto-oikeuteen ja sen jälkeen vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, kun 

kyseessä on subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluva asia. (Heiskanen 2008, 15.) 

Henkilökohtaista apua voidaan myöntää myös ryhmäkodeissa asuville asiakkaille, 

mutta laitosasukkaat jäävät henkilökohtaisen avun piirin ulkopuolelle.  
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Henkilökohtaisen avun myöntämiskriteereinä on vaikeavammaisuuden lisäksi kyky 

oman tahdon ilmaisemiseen; vammaisen henkilön tulisi määritellä avun sisältöä ja 

toteuttamistapaa. Rajaus vaikuttaa selvältä, mutta käytännön päätöksenteossa rajaa 

on usein vaikea vetää esimerkiksi juuri kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internet-sivuilta löytyy dokumentti, joka valai-

see voimavarakysymystä selkeästi. Sen mukaan voimavaraedellytyksen tarkoituk-

sena on asiakkaan oman tahdon ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen avustajaa 

käytettäessä. Sellaisten henkilöiden, joiden avun tarve perustuu pääasiassa hoivaan, 

hoitoon ja valvontaan, tarvitsema apu täytyy toteuttaa muulla tavoin kuin henkilö-

kohtaisella avulla. Lain tarkoituksena on ollut rajata henkilökohtaisen avun ulko-

puolelle ne henkilöt, jotka eivät millään tavoin edes avustettuna kykene ilmaise-

maan tahtoaan. Joissakin kunnissa ja hallinto-oikeuksissa on tulkittu voimavara-

edellytystä hyvin tiukasti. Korkein hallinto-oikeus taas on tulkinnut vammaispalve-

lulakia lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla, eli että henkilön voimavaraedellytystä ei 

saa asettaa liian korkealle; runsaskaan hoidon ja valvonnan tarve ei tarkoita etteikö 

henkilöllä olisi voimavaroja määritellä avun sisältöä ja toteuttamistapaa. (Voimava-

rakysymys henkilökohtaisen avun myöntämisedellytyksenä. Vammaispalvelujen 

käsikirjan lakiryhmän näkemys 1/2012, 1.) Käytämme tässä tutkimuksessa kor-

keimman hallinto-oikeuden ratkaisuja myös aineistona, joten niihin palataan myö-

hemmässä luvussa. 

 

3.2 Aikaisempi tutkimus henkilökohtaisesta avusta 

Henkilökohtaista apua on tutkittu Suomessa, mutta ei sosiaalityöntekijöiden näkö-

kulmasta. Tähänastinen tutkimus on keskittynyt lähinnä asiakkaiden kokemuksiin, 

osallisuuteen ja itsemääräämiseen. Esimerkiksi Mari Kivistö (2011) on lisensiaatin-

tutkimuksessaan tutkinut tilastollisin ja laadullisin menetelmin henkilökohtaisen 

avun asiakkaiden osallistumista kodin ulkopuolisille areenoille ja sitä, millä tavoin 

henkilökohtaisen avun eri toteuttamistavat mahdollistavat asiakkaiden osalli-

suutta. Työllistymiseen ja työssäkäyntiin henkilökohtaisella avulla ei ollut suurta 

vaikutusta, mutta opiskelujen mahdollistamisessa sillä oli merkitystä. Suurin mer-

kitys henkilökohtaisella avulla oli harrastuksien ja yhteiskunnallisen toiminnan 
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mahdollistajana. Kivistön mukaan työnantajamallilla toteutettu henkilökohtainen 

apu pystyy hyvin tukemaan asiakkaan osallistumismahdollisuuksia, osallisuutta ja 

itsensä toteuttamista. Myös tuntimäärät olivat suurempia kuin muulla tavoin toteu-

tetulla henkilökohtaisella avulla. (Kivistö 2011,. 160-167.)  

Kivistön (2011) mukaan ostopalveluna toteutettu henkilökohtainen apu voi mah-

dollistaa osallisuutta, mikäli asiakas kykenee ottamaan vastaan työn johdon vallan 

ja suunnittelemaan elämäänsä aktiivisesti. Ostopalveluilla tuotettu henkilökohtai-

nen apu voi olla myös alisteista hoivaa tai järjestelmän taholta lähtöisin olevaa yk-

sipuolista liittämistä, jos asiakkaalla ei ole kykyä, halua tai hänen ei anneta ottaa 

valtaa omaa elämäänsä koskevissa asioissa. Osalla asiakkaista voi tosin olla tarve 

nimenomaan hoivaan, vaikka se ei olekaan vammaispalvelulain tarkoitus. (Kivistö 

2011, 170-171.)  

Henkilökohtainen budjetointi on käsite, joka liittyy nykyisin myös henkilökohtaisen 

avun järjestämiseen. Helsingissä joidenkin kehitysvammaisten asiakkaiden koh-

dalla henkilökohtaista apua on myönnetty henkilökohtaisen budjetin kautta siten, 

että asiakas itse määrittelee missä haluaa avustajan kanssa käydä, esimerkiksi päi-

vätoiminnan sijasta. Helsingissä kyseessä on ollut vielä hyvin pienimuotoinen ko-

keilu, joka liittyy toimintakeskuksiin, eikä sitä vielä ole toteutettu laajemmin sosiaa-

lityössä. Susan Eriksson on tutkinut henkilökohtaista budjetointia vammaispalve-

luissa Kehitysvammaliiton ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kehittämishank-

keen osana vuosina 2010-2013. Hankkeessa on ollut mukana kahden suomalaisen 

kuntatahon palvelunkäyttäjiä ja vammaispalvelujen työntekijöitä. Aineistona olivat 

haastattelut ja ryhmähaastattelut. (Eriksson 2013, 5.)  

Henkilökohtaisen budjetoinnin lähtökohtana on se, että asiakas itse määrittelee mi-

hin resurssit ohjataan, eli sellaiseen tukeen mitä tarvitsee. Henkilökohtainen bud-

jetti olisi askel suuntaan, jossa kehitysvammaisen ihmisen sosiaalinen asema ei ero-

aisi muista kansalaisista oikeuksissa saada hyvinvointi- ja muita palveluja. Riippu-

vaisuus palvelujärjestelmästä vähenee ja itsemääräämisoikeus kasvaa. Yksi tär-

keimmistä muutoksista on yksilökeskeisen suunnittelun vaatimus. (Eriksson 2013, 

14-15.) Erikssonin tutkimuksen tulosten mukaan henkilökohtaisen budjetoinnin 

kokeilun tulokset ovat olleet myönteisiä, yksilökeskeinen palvelujen suunnittelu on 
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mahdollistanut elämänkulun pohtimisen siltä kannalta, että mitä parannuksia asia-

kas itse siihen haluaa. Tutkimuksessa pohditaan kuitenkin myös institutionaalisia 

valtasuhteita, ja niin kauan kuin työntekijöiden professionaalinen valta on vallitse-

vaa yksilökeskeisen suunnitelman teossa, ei asiakkaan itsemääräämisoikeus pa-

rane. (Eriksson 2013, 5-6.) 

Tiina Lehto-Lundén (2012) tutkii pro gradu-tutkielmassaan osana yllä mainittua 

Kehitysvammaliiton ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Tiedän mitä tahdon! -

hanketta kehitysvammaisten henkilöiden kokemuksia henkilökohtaisesta budje-

toinnista. Kehitysvammaisilla henkilöillä ei ollut paljoakaan kokemusta päätösten-

teosta, päätöstenteko oli vierasta haastatelluille henkilöille ja osa koki sen myös 

haastavana. Kyky tehdä päätöksiä vaatii harjoittelua ja oppimista. (Lehto-Lundén 

2012, 92-92.) Henkilökohtaisen budjetoinnin tuominen osaksi palvelujärjestelmää 

vaatii muutoksia sosiaalityöntekijöiltä, se muuttaa sosiaalityön rooleja ja toimintoja. 

Merkityksellistä on se, kokevatko sosiaalityöntekijät henkilökohtaisen budjetoinnin 

pelkkänä kokeiluna vai todellisena suunnanmuutoksena. (Lehto-Lundén 2012, 98.)  

 

4 Tutkimuksen toteutus 

4.1 Aineistot ja käytetyt menetelmät 

Käytimme tutkimuksessamme kahta erilaista aineistoa. Ensimmäisen aineiston eli 

haastatteluaineiston keräsimme keväällä 2014 Helsingin kehitysvammahuollon so-

siaalityöntekijöiden keskuudessa. Lähetimme kutsun fokusryhmähaastatteluun, ja 

saimme mukaan kuusi osallistujaa, joista yksi joutui lähtemään haastattelun puoli-

välissä pois. Osallistujat olivat eri vammaisten sosiaalityön toimipisteistä, eivät sa-

man toimipisteen työntekijöitä.  

Fokusryhmähaastattelu on Kruegerin ja Caseyn (2000) mukaan aineistonkeruun 

menetelmä, jossa ryhmän koko on yleensä viidestä kymmeneen henkeä, ja sen on 

tärkeää olla tarpeeksi pieni, että jokainen jäsen pääsee osallistumaan keskusteluun. 

Jäsenten tulee olla keskenään samanlaisia tutkimuksen aiheelle keskeisellä tavalla, 

eli että heillä on aiheesta tietoa. Fokusryhmät tuottavat usein hyödyllistä kvalitatii-
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vista tietoa, koska ne tarjoavat interaktiivisen ympäristön, jossa jäsenet voivat ref-

lektoida, pohtia ja kuunnella toisten mielipiteitä. (Krueger & Casey 2000, 10-17.) 

Fokusryhmiä on käytetty usein laadun parantamiseksi yrityksissä ja yhteisöissä, ja 

se on myös tavallaan käytäntötutkimuksemme tarkoitus.  

Litteroimme keräämämme haastatteluaineiston ja aineiston analyysimenetelmäksi 

valitsimme sisällönanalyysin. Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2009) pitävät sisäl-

lönanalyysiä perusmenetelmänä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutki-

muksen analyyseissä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). 

Pertti Alasuutarin (2011) mukaan laadullisen analyysin vaiheet ovat havaintojen 

pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen, jotka kietoutuvat yhteen. Havaintojen 

pelkistämisessä kerättyä aineistoa tarkastellaan tietystä teoreettis-metodologisesta 

näkökulmasta. Tarkastellaan siis vain sitä, mikä on valitun näkökulman kannalta 

olennaista. Seuraavaksi havaintomääriä pyritään vähentämään havaintoja yhdistä-

mällä. Havaintojen yhdistämiseen päästään etsimällä havaintojen yhteinen piirre tai 

luodaan sääntö, joka sopii koko aineistoon. Yksikin poikkeus tässä säännössä ku-

moaa säännön ja asia on mietittävä uudelleen, muutettava näkökulmaa tai viiteke-

hystä. (Alasuutari 2011, 39-42.) 

Alasuutarin (2011) laadullisen analyysin toinen vaihe on arvoituksen ratkaisemi-

nen, jota kutsutaan yleisesti tulosten tulkinnaksi. Pelkistettyjä ja yhdistettyjä ha-

vaintoja pyritään tulkitsemaan aikaisemman tutkimuksen ja kirjallisuuden avulla. 

(Alasuutari 2011, 44-46.) 

Aineiston analyysin aloitimme lukemalla sen useaan kertaan läpi tutkimuksemme 

näkökulmasta. Rajaaminen oli aineiston analyysin ensimmäinen vaihe. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2002, 93–121; Alasuutari 1999, 40–43.) Aineiston perusteellisen lukemisen 

jälkeen etenimme aineiston käsittelyssä seuraavaksi koodaamiseen. Koodasimme 

aineistosta samoilla väreillä saman teeman alle kuuluvat vastaukset. Seuraavaksi 

siirsimme kunkin teeman alle kuuluvat vastaukset omaan lokeroonsa tekstinkäsit-

telyohjelmaan tekemäämme taulukkoon tietokoneelle.  Tiivistimme aineistoa niin, 

että muodostimme kolme teemaa; asiakkaaseen, viranomaiseen ja palveluun liitty-

vät, joiden alle sijoitimme aineistosta löytyvät ongelmakohdat.  
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Toisena, painoarvoltaan vähäisempänä, aineistona käytimme Korkeimman hallinto-

oikeuden antamia päätöksiä henkilökohtaisesta avusta. Korkeimman hallinto-oi-

keuden päätökset ovat mielenkiintoisia ennakkotapauksia, jotka antavat kunnille 

ohjenuoraa siitä, kuinka lakia tulisi tulkita. Analysoitavat päätökset tutkimuk-

seemme valikoituivat sillä perusteella, että ne koskivat kehitysvammaisia ja olivat 

aihepiiriltään samoja, jotka nousivat esiin fokusryhmähaastattelussa. Tällä perus-

teella tutkimukseemme valikoitui viisi päätöstä. Analyysimenetelmänä käytimme 

sisällönanalyysiä. Tämä aineisto ei ole tutkimuksessamme yhtä tärkeä kuin sosiaa-

lityöntekijöiden ryhmähaastattelu, koska tutkimuksemme lähtökohtana on nimen-

omaan sosiaalityöntekijöiden näkökulma henkilökohtaiseen apuun.  

 

4.2 Tutkimukseen osallistuneiden roolit ja positiot 

Tutkimuksemme fokusryhmähaastatteluun osallistuneet kehitysvammahuollon so-

siaalityöntekijät ovat entisiä ja nykyisiä kollegoitamme. Olemme molemmat olleet 

osana tutkimaamme työyhteisöä. Toinen meistä on ollut kolme ja puoli vuotta töissä 

Helsingin kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijänä ja jatkaa työskentelyä siellä 

edelleen, ja toinen on ollut harjoittelussa samassa kaupungissa vammaispalvelun 

sosiaalityössä, ja muutaman kuukauden kehitysvammahuollon sosiaalityönteki-

jänä. Olemme huomanneet, että henkilökohtainen apu on aihe, joka aiheuttaa laajaa 

keskustelua työyhteisössämme. Aihetta on puitu muun muassa sosiaalityöntekijöi-

den kokouksissa, työnohjauksessa ja johtoryhmässä asti.  

Sosiaalityön käytäntötutkimukseen liittyy usein sosiaalityöntekijöiden työyhteisön 

ottaminen mukaan tutkimuksen tekemiseen. Mirja Satka, Synnöve Karvinen-Niini-

koski ja Marianne Nylund ovat hahmotelleet sosiaalityön käytäntötutkimuksen omi-

naislaatua, ja heidän mukaansa se pyrkii palvelemaan useita intressitahoja, esimer-

kiksi palvelun käyttäjiä, sosiaalityöntekijöitä ja muita ammattilaisia, kansalaisia 

yleensä, palvelujen tuottajia, hallintoa ja vapaaehtoistoimijoita (Satka ym. 2005, 11). 

Käytäntötutkimuksemme tarkoituksena on hyödyttää sekä kehitysvammahuollon 

sosiaalityöntekijöitä että lopulta myös kehitysvammahuollon asiakkaita, joille hen-

kilökohtaista apua myönnetään jatkossa.  
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Sosiaalityön käytäntötutkimuksessa kaikki mukanaolijat ovat tiedon kantajia, ja 

heillä on oikeus olla mukana tiedon tuottamisessa; tiedonmuodostus on siis osallis-

tavaa ja kollektiivista (Saurama & Julkunen 2009, 304-305). Kehitysvammahuollon 

sosiaalityöntekijät ovat olleet mukana tutkimuksessa ryhmähaastattelun kautta, ja 

aikeenamme on palauttaa tämän tutkimuksen tulokset työyhteisöön takaisin poh-

dittavaksi, ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Sosiaalityön käytäntötutkimuk-

sessa korostuu osallistujien vuorovaikutus ja heidän tasavertainen keskustelunsa 

muutoksen aikaansaamiseksi (Saurama & Julkunen 2009, 300), ja tähän mekin py-

rimme omassa tutkimuksessamme.  

Meidän roolimme tutkimuksessa on ollut tutkija-sosiaalityöntekijän rooli; olemme 

olleet osa tutkimaamme työyhteisöä. Se on antanut meille syvää näkemystä tutki-

mastamme aiheesta, mutta toisaalta vaikeuttanut välillä tutkimuksen tekoa. Tutkija-

sosiaalityöntekijät tuovat tutkimukseen erilaista ymmärrystä, kuin mikä olisi mah-

dollista pelkille ulkopuolisille tutkijoille (Saurama & Julkunen 2009, 308). Roolien 

välillä on kuitenkin osattava tehdä ero, ja oltava tarkkana analyysin teossa, ettei sii-

hen sotkeutuisi liikaa omia mielipiteitä.  

 

4.3 Eettiset kysymykset ja tutkimuksen luotettavuus 

Helsingin yliopisto antaa tarkat ohjeet tutkimuseettisten ohjeiden ja neuvojen nou-

dattamisesta (alma.helsinki.fi). Jokaisen yliopistossa opiskelevan ja työskentelevän 

tulee noudattaa annettuja ohjeita tarkasti. Tutkimuseettiset ohjeet voivat erota hie-

man eri tiedekuntien ja oppiaineiden välillä, mutta peruslähtökohdat ovat kuitenkin 

kaikille samat. Vilppi eli tiedeyhteisön tahallinen harhauttaminen sekä plagiointi eli 

toisen tekstin esittäminen omanaan ovat ehdottomasti kiellettyjä. Oikean viittaus-

tekniikan opettelu jo opintojen alusta lähtien helpottaa ja nopeuttaa eettisesti oike-

anlaista työskentelyä. Kun tekniikan on kerran opetellut, on se taito, joka ei helposti 

unohdu.  

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (www.tenk.fi) on antanut ohjeet siitä miten tut-

kimusta tulee tehdä hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Ohjeet kos-

kevat niin tiedeyhteisön tunnistamia toimintatapoja kuin hyvää hallintokäytäntöä 
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ja henkilöstö- ja taloushallintoa vain muutamia ohjeita mainitaksemme. Tutkimus-

tamme ajatellen ohjeet eettisesti kestävistä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointi-

menetelmien soveltamisesta ovat tärkeitä.  

Eettisesti kestävää tiedonhankintaa olemme toteuttaneet kun olemme saaneet tut-

kimusluvan Helsingin kaupungin vammaistyön johtajalta. Tutkimusluvassa tode-

taan, että aineistonkeruu ja raportointi noudattavat tutkimuseettisiä periaatteita, ja 

että aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunta on laatinut ihmistieteisiin luettavien tutkimus-

alojen eettiset ohjeet (www.tenk.fi). Ne koostuvat kolmesta osasta; tutkittavien it-

semääräämisoikeuden kunnioittamisesta, vahingoittamisen välttämisestä sekä yk-

sityisyydestä ja tietosuojasta. Yksityisyydensuoja tarkoittaa tutkimuksemme koh-

dalla haastateltujen henkilöllisyyden häivyttämistä. Etiikan näkökulmasta empiiri-

sissä tutkimuksissa tutkijan täytyy häivyttää yksittäisen tutkittavan/informantin 

henkilöllisyys. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 22.)  

Sosiaalityön tutkimus tutkii usein haavoittuvissa asemissa ja elämäntilanteissa ole-

via ihmisiä ja marginaalisia ilmiöitä. Jotta tutkija ei omalla tutkimuksellaan saattaisi 

näitä ihmisiä entistä haavoittuneempiin asemiin, on perusteellinen eettinen har-

kinta sekä tutkittavien anonymiteetin takaaminen tärkeää. Sosiaalityön eettiset oh-

jeet ovat hyvä ohjenuora myös sosiaalityön tutkijalle, yhdistettynä tutkimuseettisiin 

ohjeisiin.  

 

5 Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijöiden näkemykset henkilökohtai-

sesta avusta 

Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijöiden fokusryhmähaastattelun perusteella 

erilaisia henkilökohtaisen avun myöntämisessä ilmeneviä ongelmakohtia löytyi 

useita. Jäsensimme esiin nousseet ongelmakohdat kolmen kattokäsitteen alle; asi-

akkaaseen, viranomaiseen ja palveluun liittyviin ongelmiin.  
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5.1 Asiakkaaseen liittyvät ongelmakohdat 

Asiakkaaseen liittyvät ongelmakohdat henkilökohtaisen avun myöntämisessä kos-

kivat useimmiten kehitysvammaisen asiakkaan toimintakykyä. Varsinkin tilan-

teissa, jossa asiakas on lievästi kehitysvammainen, on vaikeavammaisuuden mää-

rittely palveluun nähden toisinaan haasteellista. Kehitysvammaiset henkilöt, jotka 

asuvat tukiasunnossa, mietityttivät myös asiakasryhmänä sosiaalityöntekijöitä, että 

voiko heille myöntää henkilökohtaista apua. Sosiaalityöntekijöiden mukaan henki-

lökohtaista apua tukiasukkaille on myönnetty joissakin tapauksissa. Eräs sosiaali-

työntekijöistä kuvasi ajatuksiaan myönteisen päätöksen tekemisen jälkeen seuraa-

vasti: 

   "Ite oon jälkikäteen tätä kovasti miettiny, että onko hän vaikeasti vam-

 mainen henkilö ylipäätään (...) Hän on tosi osaava, että sillä taval la 

 mietin onko tää ollu oikea päätös." 

Kuvatussa tilanteessa asiakkaan aikaisempi sosiaalityöntekijä oli jo käytännössä lu-

vannut, että asiakas saa henkilökohtaisen avustajan kun muuttaa omaan asuntoon. 

Tämä asetti uuden sosiaalityöntekijän vaikeaan tilanteeseen.  

Tilanteet, joissa asiakas on lievästi kehitysvammainen ja toimintakyvyn haitat ovat 

melko vähäisiä, ovat sosiaalityöntekijöiden mielestä vaikeita ratkaista. Sosiaalityön-

tekijä kuvaa asiaa näin: 

Just mun mielestä tälläset joilla on ehkä vähemmän toimintakyvyn hait-

taa. Niin ne on mun mielestä ehkä vaikeimpia ratkaista kun sitten sieltä 

toisesta ääripäästä." 

Sosiaalityöntekijöiden mielestä toimintakyvyn tutkiminen olisi parhaimmillaan ar-

jen tilanteiden tutkimista, eikä niinkään sen, mitä papereissa lukee. Kehitysvam-

maisten kohdalla on kyse ymmärtämisvammasta, eikä aina ole helppo tutkia miten 

sen aiheuttamat haitat kunkin asiakkaan elämässä ilmenevät. 

Varsinkin ryhmäkodeissa asuvien asiakkaiden henkilökohtaisen avun tarve aiheutti 

keskustelua. Monella sosiaalityöntekijällä oli tunne, että toisinaan ryhmäkodin oh-

jaajat ovat hakemassa avustajaa asiakkaille, eikä tarve lähde niinkään asiakkaista 



15 
 

itsestään. Tämän nähtiin olevan osittain yhteydessä ryhmäkodin henkilöstöresurs-

sien määrään, tai siihen, että ryhmäkotien ohjaajat kokivat että asiakkaiden tulisi 

esimerkiksi liikkua, ja asiakkaalla ei tule itse lähdettyä lenkille. Tällöin tarve olisi 

lähtöisin ohjaajista, ei asiakkaasta itsestään joka haluaisi käydä lenkillä ja tarvitsisi 

henkilökohtaista apua siihen välttämättä.  

Sosiaalityöntekijät kokivat myös, että yhteisöllisyys saattaa kärsiä jos kaikilla ryh-

mäkodissa asuvilla asiakkailla on oma avustaja, jonka kanssa mennään kodin ulko-

puolisiin harrastuksiin, eikä enää yhdessä muiden ryhmäkodissa asuvien kanssa. 

Toisaalta sosiaalityöntekijät olivat sitä mieltä, että joillekin asiakkaille juuri yksilöl-

linen tekeminen on paras ratkaisu, eivätkä kaikki edes halua tehdä asioita ryhmässä. 

Silti henkilökohtaisen avun hakeminen ei saisi olla sosiaalityöntekijöiden mielestä 

mikään automaatio, että sitä haetaan kaikille ryhmäkodin asukkaille. Ongelmal-

liseksi koettiin myös tilanteet, joissa ryhmäkodin ohjaaja on samaan aikaan henki-

lökohtaisia avustajia tarjoavan yrityksen työntekijä.  

Sosiaalityöntekijät kuvaavat ongelmia ryhmäkotien kanssa seuraavasti: 

 "Ja sekin on, että sillä (henkilökohtainen avustaja) paikataan sitä ryh-

 mäkotien resurssointia, että kenestä se tarve lähtee. (...) Ja jos sitten 

 vielä laajemmin aattelee,  niin musta se ei olis paha, että ryhmäkodin 

 ohjaaja menee kahden asukkaan kanssa kaupungille ja toisen kanssa 

 käydään levyliikkeessä ja toisen kanssa käydään ostamassa lakanat, 

 että mentäis yhdessä. Että täytyykö se aina olla, että vain sä ja mä, kak-

 sistaan."  

 "Tähän ryhmäkotiin liittyen oli kanssa vielä, että tullaan hankalaan 

 tilanteeseen  jos se vapaa-ajanvieton tarve ei lähe siitä asiakkaasta 

 vaan jos (ryhmäkodin) ohjaajat, että kyllä nyt kannattais ja pitäis. 

 Että haetaanpas nyt sulle tätä henkilökohtaista apua niin silloinhan se 

 yksilö ei ite määrittele sitä omaa avuntarvettaan, eikä oo työnjoh tajana 

 siinä. Että sitä johdetaan sitten sieltä ohjaajista käsin." 
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Kehitysvammaisen asiakkaan oman tahdon selvittäminen jää usein mietityttämään. 

Suuret asiakasmäärät ja jatkuva kiire vähentävät mahdollisuutta tutustua asiakkaa-

seen ja tämän tilanteeseen kunnolla. Sosiaalityöntekijä kuvaa tilannetta näin: 

 "Varsinkin jos se asiakas ei oikein pysty sitä tahtoonsa määrittelemään 

 ja sitä tarvettaan ja mitä hän haluaa. Ja sitten hän on jonkun lähi-

 ihmisen varassa, että mitä sanotaan. Ja ite ei tietysti pysty tutustumaan 

 niin hyvin siihen asiakkaaseen, että tietäis että mistä tässä on nyt kysy-

 mys." 

Kehitysvammaisen asiakkaan puheen tai eleiden tulkitseminen on toisinaan vai-

keaa. Ratkaisuksi asiaan ehdotettiin erilaisten kommunikointia helpottavien työka-

lujen käyttöä: 

 "Meillä vois olla enemmän välineitä siihen oman tahdon, joku työväline 

 siihen. Vaikka tämmönen kuvia hyväksikäyttävä tapa, haastattelumene-

 telmä. (...) mutta se vois olla vähän systemaattisempi työkalu, jota voi

 tais käyttää niitten kohdalla, jotka ilmaisee itseään vähän heikommin." 

Sosiaalityöntekijät kokivat, että tarvetta nykyistä parempiin kommunikaation työ-

välineisiin olisi monissa tilanteissa, joissa olisi tarpeen saada asiakkaan oma tahto 

selville, esimerkiksi palvelusuunnitelman teossa. Sosiaalityöntekijät pohtivat, tuli-

siko haastattelutilanteissa olla mukana toinen henkilö, esimerkiksi sosiaaliohjaaja, 

joka käyttäisi kuvia tai muuta vaihtoehtoista asiakkaalle sopivaa kommunikointi-

menetelmää tämän kanssa. Paras olisi sellainen henkilö, joka tuntee asiakkaan. Ryh-

mäkodeissa on nykyisellään vaihtelevasti kommunikaation työvälineitä käytössä 

haastattelutilanteissa, eikä sosiaalityöntekijöillä ole mukana mitään omaa kommu-

nikaation työkalupakkia.  

Keskustelua herätti myös se, mikä on riittävä oman tahdon ilmaisu sekä se, onko 

henkilökohtaisen avun tarve lähtöisin asiakkaasta itsestään vai lähi-ihmisiltä, omai-

silta tai ryhmäkodin ohjaajilta. Sosiaalityöntekijät kuvaavat riittävää tahdonilmai-

sua muun muassa seuraavasti:  

 "Jos on kysymys vapaa-ajasta niin se on, että asiakas osaa määritellä 

 mitä hän haluaa, osaa jollakin tavalla toivoo." 
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Sosiaalityöntekijät voivat jatkaa asiakkaalta kysymistä sitten, että jos menet näihin 

paikkoihin, mihin tarvitset apua siellä. Moni kehitysvammainen asiakas osaa sosi-

aalityöntekijöiden mielestä kuitenkin kuvailla omaa avuntarvettaan, kun asiaa ky-

sytään asiakkaalle sopivalla tavalla. 

Tuettu päätöksenteko on väline kehitysvammaisen henkilön oman päätöksenteon 

vahvistamiseksi. Siinä päätöksiä tehdään yhdessä mielellään tutun tukihenkilön 

kanssa. (Lehto-Lundén 2012, 93.) Tutun ohjaajan kanssa toimisesta haastatteluti-

lanteessa oltiin sitä mieltä, että asiakkaalla on siihen myös oikeus: 

 "Onhan sillä asiakkaalla kuitenkin oikeus siihen jaettuun päätöksente-

 koon. Tai tuettuun päätöksentekoon." 

Myös asiakkaan ikä on yksi ongelmakohta. Laissa ei ole varsinaisia ikärajoja henki-

lökohtaisen avun myöntämisessä. Myöskään Helsingin kaupungin pysyväisohje 

henkilökohtaisesta avusta ei anna tarkkaa ohjetta tähän, muuta kuin että iän ja ke-

hitystason olisi oltava sellainen, että lapsi toimisi muuten ilman vanhempiaan. Sosi-

aalityöntekijät kertoivat haastattelussa, että henkilökohtainen avustaja on joissakin 

tapauksissa myönnetty noin 10-vuotiaista lähtien mahdollistamaan jokin tietty har-

rastus. Sosiaalityöntekijä kertoo esimerkiksi: 

 "(...) ollaan edellytetty vähän semmosta täsmällisempää suunnitelmaa, 

 että mitä se  lapsi aikoo tehdä, että mitä siihen on ajateltu. Että on ollu 

 pitkälti just se, että mahdollistaa osallistumisen johonkin harrastuk-

 seen. Ettei niinkään että haluan leikkiä ikätovereitteni kanssa hiekka-

 laatikolla. Ettei sen tyyppiseen." 

Lasten kohdalla tuli esiin, että joskus vanhemmat saattavat vedota siihen, että jolla-

kin toisella alueella on myönnetty henkilökohtaista apua esimerkiksi saman ikäi-

selle lapselle. Sosiaalityöntekijöiden mielestä se ei ole oikein, koska päätökset teh-

dään kuitenkin aina yksilöllisesti, eikä esimerkiksi ikärajaa voida vetää tiettyyn ra-

jaan, koska laissakaan ei niin tehdä. 
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5.2 Viranomaiseen liittyvät ongelmakohdat 

Viranomaiseen liittyvät ongelmakohdat ovat varsinkin lain tulkintaan liittyviä. Sosi-

aalityöntekijöillä on erilaisia tapoja tulkita hoitoa, hoivaa tai valvontaa, jota lain mu-

kaan henkilökohtainen apu ei saa olla. Eräs sosiaalityöntekijä kuva tilannetta näin: 

 "Ja sitten toisaalta mitä enemmän sä oot lukenut tästä sitä enemmän sä 

 kyseenalaistat sitä mitä se hoiva on, mitä se apu on, mitä se valvonta on. 

 Vai onko kaikki vaan kysymys avusta, joka kuitenkin on aika tilan-

 nesidonnaista." 

Sosiaalityöntekijät olivat tietoisia siitä, että valvontaakin tarvitseville asiakkaille oli 

katsottu olevan oikeus henkilökohtaiseen apuun Korkeimman hallinto-oikeuden 

päätöksissä. Vaikka asiakkaan käytös olisi haastavaa, voi hän tarvita apua juuri sii-

hen, että selviytyisi tilanteista läpi. Haastava käytös aiheuttaa aina valvonnan tar-

vetta, mutta onko se este henkilökohtaisen avun saamiselle? 

Sosiaalityöntekijät kokivat myös, että henkilökohtaisen avun myöntämisen kriteerit 

ovat jossain määrin muuttuneet kaupungin taloustilanteen mukaan. Myöntämiskri-

teerit ovat vähän väljemmät, kun taloustilanne on parempi, ja taloustilanteen ollessa 

huonompi myös kriteerejä pyritään kiristämään. Muuttuvat kriteerit ja ohjeistukset, 

ja välillä tiukentunut ja taas löystynyt kaupungin linja johtavat sosiaalityöntekijöi-

den epävarmuuteen päätöksenteossa. Sosiaalityöntekijät kertovat kaipaavansa kes-

kustelua ja vertaistukea: 

 "Kyllä mä ainakin tunnistan, että se keskustelun halu kumpuaa siitä 

 epävarmuudesta. Ja epävarmuus lisääntyy kun tää on tää linja että 

 vaihtuu."  

 "Mutta kun meidän on hankala puhua tästä ja määritellä, niin me siir-

 retään tää hankaluus myös meidän asiakkaille. Eihän ryhmäkodin 

 henkilökunta tai perheet oo aina saanu meiltä sellasta, että tämä on 

 tätä, näin tää toimii, näin menee. Että siirretään sitä epävarmuutta." 
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Ratkaisuksi vertaistuen puutteelle ehdotetaan sitä, että asiakastapauksista keskus-

teltaisiin muuallakin kuin vain oman alueen tiimissä, alueiden rajojen yli. Keskuste-

lufoorumi sosiaalityöntekijöiden tarpeisiin puuttuu. Sähköiset keskustelufoorumit 

olisivat erään sosiaalityöntekijän mielestä mahdollinen ratkaisu, ja toisen mielestä 

taas kasvokkain keskustelu on hedelmällisintä. Keskustelufoorumi nähtiin myös 

mahdollisena hiljaisen tiedon jakamisen paikkana, siten että uudet työntekijät pää-

sisivät siitä osallisiksi. 

Myös sosiaalityöntekijöiden kokemus ja kyky perustella vaihtelevat. Ammattitaitoi-

nen ja kokenut sosiaalityöntekijä osaa perustella palvelutarpeen erilailla kuin uusi, 

kokematon sosiaalityöntekijä: 

 "Ja se on yks, että miten sen osaa sen tekstin kirjoittaa sillä tavalla, että 

 se avautuu oikein." 

Sosiaalityön etiikka nousi esiin haastattelussa. Sosiaalityöntekijät kokevat joutu-

vansa työskentelemään erilaisten ohjeiden ja suositusten ristipaineessa. Arviointi-

ryhmän suositus voi olla sosiaalityöntekijän oman arvion vastainen tai korkeimman 

hallinto-oikeuden päätöksen kanssa ristiriidassa.  

 "(...), että jos mä ite olen tietoinen mitä tällä hetkellä on meneillään 

 oikeuslaitoksessa ja millaisia päätöksiä siellä tulee niin että voinko mä 

 sit vaan jatkaa kaupungin linjalla, että jossainhan se sosiaalityön etiik-

 ka alkaa sotiin sitä vastaan." 

Sosiaalityöntekijät kokevat kuitenkin voivansa tehdä itsenäisiä päätöksiä ja käyttää 

omaa harkintaansa. Keskustelussa kävi ilmi, että uudet työntekijät miettivät usein, 

että mikä on se keskeisin kriteeri mistä lähdetään liikkeelle henkilökohtaisen avun 

myöntämisessä. Onko se vaikeavammaisuus, asiakkaan tarve vai hänen kykynsä il-

maista omaa tahtoaan? Keskustelussa tuli välillä esiin jonkinlaisen yleispätevän oh-

jeen kirjoittamisen mahdollisuus, mutta toisaalta koettiin ettei se ole oikeastaan 

mahdollista; henkilökohtaisessa avussa arvioidaan aina asiakkaan vaikeavammai-

suutta suhteessa tiettyihin asioihin, joita hän haluaa tehdä.  
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Keskustelussa päädyttiin siihen, että vaikka eri sosiaalityöntekijöillä oli hyvin erilai-

sia näkökantoja asioihin, oli kaikilla pohjalla sama ymmärrys ja halu siihen, että ke-

hitysvammaisten täytyy päästä kodin ulkopuolisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan toi-

mintoihin. Kyse on vain siitä, kuinka tämä mahdollistetaan asiakkaillemme.  

 

5.3 Palveluun liittyvät ongelmat 

Eräs ongelmakohta liittyy kehitysvammaisiin henkilöihin vammaispalvelulain mu-

kaisen palvelun saajina. Henkilökohtaisen avun lainsäädännön ja ohjeistuksen näh-

tiin soveltuvan paremmin vaikeavammaisten henkilöiden kohdalla, joilla on selvästi 

fyysiseen toimintakykyyn liittyvä vamma, joka estää toimimisen täysipainoisesti ko-

tona, työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Sosiaalityöntekijät kertovat seuraavaa: 

"Sitä (laki) kirjoitettaessa on ajateltu fyysisesti vammaisia henkilöitä. (...) 

Et sitä ei tarttis yrittää mieltää et oisko tää nyt sosiaalista vaikeavam-

maisuutta tai kognitiivista vaikeavammaisuutta, et se olis niinkuin kir-

joitettuna että tää koskee ihan kaikkia." 

 "Mut sit toisaalta kun on jatkuvasti se ongelma et ei koeta kehitysvam-

 maisuutta tai ei koeta autisminkirjon vaikeuksia silleen vammaisuute-

 na. (...) Aina määritellään se silleen fyysisen toimintakyvyn vaikeu-

 den kautta." 

Vaikka sosiaalityöntekijät ymmärtäisivät asiakkaidensa toimintakyvyn puutteita, ei 

kehitysvammaisten tyypillisiä piirteitä aina nähdä muiden tahojen toimesta vaikea-

vammaisuutena. 

Henkilökohtaisen avun soveltuvuus kehitysvammaisille asiakkaille nousi usein 

haastattelussa esille. Laissa (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 

23.6.1977/519) säädetään tukihenkilötoiminnasta, joka soveltuisi joidenkin sosiaa-

lityöntekijöiden mielestä paremmin useassa tilanteessa kehitysvammaiselle asiak-

kaalle. Sopivan tukihenkilön löytäminen on kuitenkin asiakkaan tai tämän lähi-ih-

misten tehtävä ja se on usein hankalaa. Tukihenkilönä toimimisesta maksetaan suh-
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teellisen pieni korvaus ja harva löytää lähipiiristään sopivaa henkilöä tukihenki-

löksi. Tukihenkilökorvaus ei myöskään tunne ilta- eikä viikonloppulisiä, ja monesti 

kehitysvammainen henkilö tarvitsee vapaa-ajan menoihin apua ja tukea juuri vii-

konloppuisin.  

Sosiaalityöntekijät kuvaavat ajatuksiaan henkilökohtaisen avun soveltuvuudesta 

seuraavasti: 

 "Sitä monta kertaa ajattelee meidän asiakkaiden kohdalla, että onko se 

 henkilökohtainen apu oikea tuki vai pitäiskö olla että ne nimenomaan 

 (ryhmäkodin) ohjaajat ohjais ja tukis näitä meidän ihmisiä." 

 "Mä ajattelen tosi usein, etä meidänkin asiakkaat tarvitsee jotain mutta 

 ehkä se ei oo tää. Ja tää on nyt vaan mahdutettu sen takia, että saa-

 daan meidänkin asiakkaille jotakin" 

 "Jos tarvittaisiinkin jotain ihan muuta, muunlaista palvelua, kaupungil-

 la ois vaikka  ihan omia semmosia sosiaaliohjaajia, jotka järjestäis 

 kaikenlaista, hommais ne  liput ja erilaisia kulttuurijuttuja, monenlaisia 

 juttuja mihin voitais mennä sitten ryhmänä." 

Sosiaalityöntekijät pohtivat erilaisia vaihtoehtoja henkilökohtaisen avun palvelulle, 

esimerkiksi että kaupunki palkkaisi erillisiä sosiaaliohjaajia, jotka järjestäisivät te-

kemistä ryhmäkotien asukkaille, ja hankkisivat liput tilaisuuksiin, joihin voitaisiin 

mennä ryhmänä.  

Usein sosiaalityöntekijät kokevat, että kun asiakas hakee tai varsinkin kun lähi-ih-

minen hakee asiakkaalle henkilökohtaista avustajaa, haetaankin enemmän kaveria, 

jonka kanssa tehdä yhdessä asioita. Tähän tukihenkilötoiminta soveltuisi parem-

min. Keskustelua syntyikin tukihenkilötoiminnan kehittämisestä siten, että sen 

avulla henkilökohtaisen avun tarve vähenisi ja pystyttäisiin tarjoamaan kehitys-

vammaisille asiakkaille paremmin räätälöityä palvelua. 

 "Mä oon oon kyllä kaikissa puheenvuoroissa, kun ne vanhemmat alkaa 

 puhumaan,  että ois joku jonka kanssa mennä, niin oon että tässä ei 
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 käytetä tätä kieltä. Että tää perustuu nimenomaan avuntarpeeseen ja 

 sitä että avustajat voi vaihtua, se ei saa olla avustajasidonnaista." 

 "Eiks me voitais, kun tää taloudellinen tilanne on niin huono, niin hal-

 vemmalla tuottaa sitä kivaa ja sitten erottuis tää apu." 

 "Mut miksei tehdä yhteistyötä vaikka kv-tuen kanssa, tai joku bestbud

 dies -toiminta, niiden kanssa. Nehän järjestää niitä kursseja ja kurssilta 

 pääsis meille hommiin, sais palkkaakin siitä, ei tarvis tehdä vapaaehtoi

 sena. Virittää joku tämmönen yhteistyö. Mut se tukihenkilötoiminta olis 

 tosi hyvää."  

Yhtenä kehittämisideana keskustelussa tuli siis esille ajatus, että tukihenkilötoimin-

taa voisi kehittää, esimerkiksi toimia yhdessä järjestöjen kanssa. Järjestöiltä voisi 

saada tukihenkilöiksi haluavia ihmisiä tietoon, koska järjestöillä on valmiit tavat ja 

kanavat hankkia vapaaehtoisia, mitä taas sosiaalityöntekijöillä ei yleensä ole lukuun 

ottamatta joitakin poikkeuksia. Tukihenkilötoiminnan ja henkilökohtaisen avun 

eroista toivottiin myös kirjallista selvennystä, jonka voisi tarpeen mukaan antaa 

vaikka ryhmäkodeille tai omaisille.  

Henkilökohtaisen avun myöntämistä varten on kirjoitettu PYSY-ohje. Kuitenkin 

useat sosiaalityöntekijät kokevat, ettei PYSY-ohjeesta ole aina apua henkilökohtai-

sen avun myöntämisessä. Usein uudelle sosiaalityöntekijälle annetaan juuri PYSY-

ohje ohjeeksi, jonka avulla päätökset tulisi tehdä. Sosiaalityöntekijät kokevat, että 

PYSY-ohje on kirjoitettu enemmänkin vaikeavammaisten sosiaalityöntekijöitä var-

ten. Sosiaalityöntekijät kuvaavat asiaa seuraavasti:    

 Mut miksei se vois olla tätä jos sen miettii ei noin kirjaimellisesti kun 

 meidän PYSY-ohje antaa, vaan niin kuin näitä esimerkkejä. Että se 

 apu voi olla tilanteiden läpiauttaminen, jos on ymmärrysvamma niin 

 sehän on sitä vammaisuutta johon tarvii apua, että pystyy jonkun 

 tilanteen menemään." 

Yleisin henkilökohtaisen avun järjestämismuoto kehitysvammahuollon asiakkaille 

on ostopalvelu. Ostopalvelun palveluntuottajien kanssa ilmenee joskus ongelmia.  
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Palveluntuottajiin liittyvät ongelmat voivat johtua asiakkaan haastavasta käytök-

sestä. Myös avustajien ammattitaito kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa herätti 

keskustelua: 

 "Kun henkilökohtaiselta avustajalta ei vaadita mitään koulutusta niin 

 miten se on  suhteessa tähän palveluluonteeseen kun sitten on niin pal

 jon erilaisia  asiakkaita,  joille sitä on myönnetty ja joiden kanssa ole

 minen. Tai vähintäänkin ne asiakkaat  hyötyy siitä, että sillä ihmisellä 

 on joku näkemys siitä vammasta. Ja se ote ois ehkä ohjauksellisempi." 

Ostopalvelutuottajien palkkaamat henkilökohtaisen avustajat ovatkin usein esimer-

kiksi opiskelijoita, nuoria henkilöitä joilta ei vaadita pätevyyttä avustamiseen. Avus-

tajat eivät aina ole sopivia asiakkaiden tarpeisiin, mutta palveluntuottaja toki pyrkii 

vaihtamaan avustajan, jos yhteistyö avustajan ja avustettavan välillä ei toimi. 

 

6 Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset henkilökohtaisesta avusta 

Käytämme tässä tutkimuksessa toisena, tosin painoarvoltaan vähäisempänä, aineis-

tona korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä henkilökohtaisesta avusta, koska ne 

antavat tärkeää tietoa henkilökohtaisen avun myöntämiseen liittyvien ongelmien 

ratkaisemiseksi ja sosiaalityöntekijöiden pohdintojen tueksi. Asiakkaan voimava-

roihin avun sisällön määrittelyssä ja oman tahdon ilmaisemiseen liittyy useampikin 

Kho:n päätös, joista analysoimme keskeisimpiä kohtia.  

Kho:n päätöksistä käy ilmi, ettei kehitysvamman aste ole esteenä henkilökohtaisen 

avun myöntämiselle. Eräässä tapauksessa asiakas oli vaikeasti kehitysvammainen 

mies, joka asui kehitysvammaisten asumisyksikössä, jossa oli ympärivuorokautinen 

valvonta (Kho 12.8.2011/2120), ja toisessa taas lievästi kehitysvammainen mies, 

jolla oli tosin liitännäissairauksia kuten diabetes ja paniikkihäiriö (Kho 

12.8.2011/2124). Kummassakin tapauksessa Kho päätyi asiakkaan kannalta myön-

teiseen ratkaisuun. Diagnoosi ei itsessään kerro tarvittavia asioita henkilöstä; toi-

mintakykyä tulisi arvioida suhteessa asioihin, joita henkilö haluaa tehdä, eikä tehdä 

päätelmiä diagnoosien perusteella. 
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Henkilön kyky ilmaista omaa tahtoaan on asia, jota sosiaalityöntekijöiden on välillä 

vaikea arvioida. Kho:n päätöksistä ilmenee tähän liittyviä seikkoja. Vaikeasti kehi-

tysvammainen mies, jolla arvioitiin olevan tarpeeksi voimavaroja, ilmaisi itseään 

muutaman sanan lauseilla, joiden rakenteet noudattelivat fraaseja. Kuvista hän pys-

tyi kertomaan pyydettäessä parilla sanalla. Hän ilmaisi itseään erilailla riippuen pai-

kasta ja tilanteesta, ja äidin mukaan hän käytti tahtonsa ilmaisemiseen myös osoit-

tamista ja eleitä. Lääkärinlausunnon mukaan hän pystyi ilmaisemaan kantansa ar-

jen tilanteisiin, kun mielipide koski konkreettisia itselle tuttuja asioita. (Kho 

12.8.2011/2120.)  Tällainen mielipiteiden ilmaisemisen tapa on tuttu kehitysvam-

mahuollon sosiaalityöntekijöille; juuri tällä lailla monet asiakkaamme pystyvät aja-

tuksiaan ja toiveitaan kertomaan, tilannekohtaisesti, konkretiaan liittyen, eleillä ja 

muutamilla sanoilla. 

Toisessa myönteisessä Kho:n ratkaisussa vaikeasti kehitysvammainen ja epilepti-

nen mies ilmaisi itseään tukiviittomien, ilmeiden ja eleiden avulla. Hän ei puhunut, 

mutta ymmärsi puheen ja pystyi vastaamaan kyllä, ei ja en tiedä. (Kho 

12.8.2011/2125.) Tämän mukaan melko vähäinenkin kyky ilmaista itseään riittäisi 

henkilökohtaisen avun myöntämiseen. Lisää valoa asiaan antaa ainoa löytämämme 

Kho:n ratkaisu, jossa katsottiin, ettei asiakkaalla ole tarpeeksi kykyä ilmaista tahto-

aan. Tässä kielteisessä ratkaisussa asiakas oli vaikeasti kehitysvammainen nuori, 

joka ilmaisi elein ja ilmein, kuinka nautti erilaisiin tilaisuuksiin osallistumisesta. Hän 

osoitti käytöksellään, jos toimet olivat hänen tahtonsa vastaisia, esimerkiksi ilmaisi 

puremalla itseään ja muulla kiukuttelulla jos tapahtumat eivät olleet toivottuja. (Kho 

12.8.2011/2121.) Nämä kolme edellä mainittua ratkaisua antavat mielestämme joi-

tain vastauksia sosiaalityöntekijöiden rajanvedon ongelmaan koskien oman tahdon 

ilmaisua. Jos asiakas ilmaisee omaa tahtoaan, edes tilannekohtaisesti, viittomilla tai 

muutamalla sanalla, se riittää, mutta jos tahdon ilmaisu on vain ilmeiden ja käytök-

sen tulkinnan varassa, eivät kriteerit täyty. 

Sosiaalityöntekijöiden kokemat ongelmat henkilökohtaisen avun myöntämisessä 

liittyvät myös lain kohtaan, jossa rajataan, ettei henkilökohtainen apu saa olla etu-

päässä huolenpitoa ja valvontaa.  Kho:n useassa päätöksessä otetaan kantaa tähän 

asiaan. Eräässä aiheemme kannalta kiinnostavassa myönteisessä tapauksessa lie-



25 
 

västi kehitysvammaisella henkilöllä oli paniikkihäiriö ja siihen terapiahoito ja lääki-

tys. Hän sai hallitsemattomia raivokohtauksia, tarvitsi ohjaajan vierelleen pystyäk-

seen ruokailemaan pöydässä, ja paniikkituntemukset olivat niin hankalia, ettei hän 

enää pystynyt liikkumaan itsenäisesti kodin ulkopuolella vaikka oli siihen aikaisem-

min kyennyt. (Kho 12.8.2011/2124.) Silti Kho:n mielestä henkilön avuntarve ei ollut 

pääasiassa valvontaa tai ohjausta, vaan hän oli oikeutettu henkilökohtaiseen apuun 

pystyäkseen osallistumaan mediapajan toimintaan.  

Yllä olevasta tapauksesta ei voi vetää suoria johtopäätöksiä vapaa-ajan avustami-

seen liittyvään päätöksentekoon, koska siinä oli kyseessä henkilökohtainen apu työ- 

ja päivätoimintaan. Monella kehitysvammahuollon asiakkaalla on mielenterveyson-

gelmia ja niihin liittyen käytösongelmia jotka täytyy ottaa huomioon kun tehdään 

päätöksiä henkilökohtaisen avun myöntämisestä. Mielenterveysongelmat ja raivo-

kohtaukset aiheuttavat usein valvonnan tarvetta, mutta Kho:n päätösten perusteella 

sen ei pitäisi olla ainakaan ehdoton este henkilökohtaisen avun saamiselle. 

Sosiaalityöntekijöiden kokema huolenpidon ja valvonnan tarpeen määrittelyn vai-

keus liittyy usein myös lapsille myönnettävään henkilökohtaiseen apuun. Seuraava 

Kho:n päätös liittyy tähän aihepiiriin. Siinä oli kyseessä vuonna 1999 syntynyt kehi-

tysvammainen lapsi, jolla oli myös diagnosoitu lapsuusiän autismi. Hän käytti kom-

munikointiin vähän puhetta, kuvia ja fasilitointia, ja hänen käytöksensä oli arvaa-

matonta ja haasteellista. Hän oli päiväkeskuksessa muun muassa yrittänyt karata, 

kiipeillyt ja häntä oli rajoitettu sanallisesti toistuvasti. Tarkka päiväohjelma oli hä-

nelle hyvin tärkeä, kuten myös liikuntaharrastukset joiden avulla hän pystyi purka-

maan energiaa. Päätöksen mukaan se seikka, että hän tarvitsi henkilökohtaista apua 

toteutettaessa myös valvontaa, ei ollut este henkilökohtaisen avun myöntämiselle. 

(Kho 29.5.2012/1389.) Tapauksessa kuvattu lapsi on varmasti kehitysvammahuol-

lon sosiaalityöntekijöille tutun oloinen; monilla erityishuollon asiakkailla on myös 

lapsuusiän autismi, mikä rajoittaa heidän toimintakykyään jopa kehitysvammaa 

enemmän. Heillä on usein haasteellista ja jopa väkivaltaista käytöstä, joka kohdistuu 

ympäröiviin aikuisiin ja jatkuvaa valvonnan tarvetta. Kho:n yllä olevan päätöksen 

perusteella valvonnan tarve ei vaikuttaisi olevan hylkäävän päätöksen peruste, jos 

muut kriteerit täyttyvät eli ikä ja kehitystaso on riittävä, ja lapsi pystyy ilmaisemaan 

tahtoaan. 
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7 Toimintamalli henkilökohtaisen avun myöntämisessä 

 

 "Ja kuinka monenlaisia vastauksia varmaan tulee kysymyksiin, että mi

 kä on henkilökohtaisen avun ja tukihenkilötoiminnan ero, niin varmaan 

 tulee sosiaalityöntekijöiltä hyvin erilaisia vastauksia." 

Tästä kommentista lähti ajatuksemme laatia "huoneentaulu"-tyylinen taulukko tu-

kihenkilön ja henkilökohtaisen avun määritelmistä kehitysvammahuollon sosiaali-

työntekijöiden työn helpottamiseksi. Taulukkoa (Taulukko 1.) voi käyttää keskuste-

lussa apuna kun mietitään tukihenkilön tai henkilökohtaisen avun mahdollisuutta 

asiakkaalle. Sen voi myös antaa asiakkaalle tai tämän lähi-ihmisille tai ryhmäko-

deille selkeyttämään näiden kahden tukimuodon eroja.   

 

 Tukihenkilötoiminta Henkilökohtainen apu 

Asiakas  Kehitysvammainen, vam-
mainen tai pitkäaikaissairas 

Vaikeavammainen hen-
kilö, jolla on voimava-
roja määritellä avun si-
sältöä ja toteutustapaa 

Päätöksen lakipykälä Kehitysvammaisille Lke 2 4 
ja muille Vpl 8 9 

Vpl 8c 

Tarkoitus 1) Sosiaalinen tuki vaike-
assa elämäntilanteessa, 
yksinäisyyden helpotta-
minen  

2) Itsenäistyminen ja kehi-
tys 

Yhdenvertaisuus, itse-
näinen toimintakyky ja 
yhteiskunnassa toimi-
minen 

Peruste Määrärahasidonnainen, har-
kinnanvarainen 

Subjektiivinen oikeus 

Mihin Harrastukset ja vapaa-aika, 
ostokset, seurana olo 

Kaikki toiminnot joihin 
asiakas vammansa takia 
välttämättä tarvitsee 
(päivittäiset toimet, työ, 
opiskelu, harrastukset, 
yhteiskunnallinen osal-
listuminen ja sosiaali-
nen vuorovaikutus) 

Määrä max 20 h/kk Siinä laajuudessa kuin 
välttämätöntä, vapaa-
aikaan voidaan myön-
tää 30 h/kk  
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Järjestämistavat Asiakas hankkii itse tuki-
henkilön tai toisinaan sosi-
aalityöntekijällä tiedossa 
ehdokas 

Asiakas toimii työnan-
tajana tai palvelusetelin 
avulla. Ostopalveluna 
vain vanhoille käyttä-
jille (alkaen 1.10.2014) 

Rajoitukset Samassa taloudessa asuva 
perheenjäsen, asumisyksi-
kön ohjaaja tai alle 16-vuo-
tias ei voi olla tukihenkilö 

Ei laitoksessa tai pitkä-
aikaisessa sairaalahoi-
dossa oleville, tai vas-
taavan tasoista hoitoa 
kotona saaville. Ei 
ikääntymisestä johtu-
vista syistä. Ei lapsille, 
jotka ikänsä ja kehitys-
tasonsa puolesta eivät 
toimisi ilman vanhem-
pia. Täytyy pystyä il-
maisemaan omaa tah-
toa ja avun sisältöä. 
Avustaja ei voi olla puo-
liso, lapsi, vanhempi tai 
isovanhempi ilman eri-
tyisen painavaa syytä. 

Päätöksen voimassa-

olo  

Enintään kalenterivuosi Toistaiseksi tai määrä-
ajaksi 

Palkkio Henkilökohtaisen avustajan 
palkka plus 10 %, kulut max 
50 e/kk 

Järjestämistavan mu-
kaan 

Esteitä myöntämiselle Tukihenkilöitä ei ole saata-
vissa tarpeeksi 

Onko asiakas vaikea-
vammainen, pystyykö 
määrittelemään avun 
sisältöä, onko ikä riit-
tävä? 

Keskeinen ero Tukihenkilön voi myöntää 
seuraksi/kaveriksi olemi-
seen.  

Henkilökohtaista apua 
ei voi myöntää seu-
raksi/kaveriksi, aina tu-
lee olla avustaminen 
kyseessä. 

 

 

8 Johtopäätökset 

Helsingin kaupungin kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijöiden fokusryhmä-

haastattelun perusteella henkilökohtaisen avun myöntämisessä ilmeni useita ongel-
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makohtia. Jäsensimme ongelmakohdat kolmen yläkäsitteen alle, asiakkaaseen liit-

tyviin ongelmakohtiin, viranomaiseen liittyviin ongelmakohtiin ja palveluun liitty-

viin ongelmakohtiin. Ongelmakohdat on koottu taulukkoon 2.   

 

Taulukko 2.  Ongelmakohdat henkilökohtaisen avun myöntämisessä 

 
ASIAKKAASEEN LIIT-
TYVÄT ONGELMAKOH-
DAT 

 
VIRANOMAISEEN LIIT-
TYVÄT ONGELMAKOH-
DAT 

 
PALVELUUN LIITTYVÄT 
ONGELMAKOHDAT 

 
Toimintakyvyn arviointi 

 
Muutokset kaupungin 
linjassa 

 
Arviointiryhmän suosi-
tukset 

 
Ikään liittyvät rajat 
 

 
Erilaiset myöntämispe-
rusteet alueilla/ sosiaali-
työntekijöillä 

 
Korkeimman hallinto-oi-
keuden päätökset 

 
Tahdonilmaisun selkeys 

 
Erot sosiaalityöntekijöi-
den ammattitaidossa 

 
Kehitysvammainen asia-
kas VPL:n mukaisen pal-
velun saajana 

  
Suuret asiakasmäärät ja 
kiire 

 
Henk.koht. apu vai tuki-
henkilö 

  
Sosiaalityön eettiset 
pohdinnat 

 
Palveluntuottajien/ avus-
tajien ammattitaito 

  
Keskustelun puute 

 

 

Asiakkaaseen liittyvät ongelmakohdat olivat asiakkaan toimintakyky, asiakkaan ikä 

ja asiakkaan kyky ilmaista omaa tahtoaan.  Viranomaiseen liittyviksi ongelmakoh-

diksi nousivat kaupungin vaihtuva linja henkilökohtaisen avun myöntämiskritee-

reissä, erilaiset myöntämisperusteet alueilla ja sosiaalityöntekijöiden välillä, sosiaa-

lityöntekijöiden ammattitaito, suuret asiakasmäärät ja kiire, sosiaalityön etiikka 

sekä keskustelun puute. Palveluun liittyvät ongelmat olivat sosiaalityöntekijän 

oman arvion kanssa ristiriidassa olevat suositukset arviointiryhmältä, korkeimman 

hallinto-oikeuden päätöksien käyttäminen toimintaohjeina, kehitysvammainen 

asiakas vammaispalvelulain mukaisen palvelun saajana, epävarmuus tukihenkilön 
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ja henkilökohtaisen avun soveltuvuudesta kullekin asiakkaalle sekä palveluntuotta-

jien ja avustajien ammattitaito.  

Sosiaalityöntekijät kokivat tarvitsevansa sekä keskustelua että konkreettisia toi-

mintaohjeita henkilökohtaisen avun myöntämisessä. Uusien sosiaalityöntekijöiden 

perehdytyksessä ei pelkkä PYSY-ohjeeseen tutustuminen riitä. Sosiaalityöntekijät 

toivoivat, että tulevassa uudessa vammaispalvelulaissa otettaisiin huomioon myös 

kehitysvammaiset ja autismin kirjon asiakkaat henkilökohtaisen avun käyttäjinä.  

Käytäntötutkimuksemme toinen tutkimuskysymys koski kehitysvammahuollon so-

siaalityöntekijöiden kehittämisideoita henkilökohtaisen avun myöntämisessä. Fo-

kusryhmähaastattelussa tuli esiin joitakin ideoita. Sosiaalityöntekijät pohtivat sitä, 

kuinka kommunikointi haastattelutilanteessa saataisiin sujuvammaksi; yksi kehit-

tämisidea voisi olla kommunikoinnin apuvälineet sosiaalityöntekijän käyttöön. Toi-

nen mahdollinen kehittämisidea koski tiedon ja osaamisen kulkua alueelta toiselle; 

toivottiin keskustelufoorumia jossa pyytää toisten sosiaalityöntekijöiden mielipi-

teitä henkilökohtaisen avun myöntämisestä tietyssä tapauksessa. Sosiaalityönteki-

jöiden kokousta ei koettu sopivaksi paikaksi tälle keskustelulle, koska siellä on 

muita asioita käsiteltävänä.  

Osa kehittämisideoista koski vaihtoehtoisen palvelun järjestämistä henkilökohtai-

sen avun sijasta. Tukihenkilötoimintaa voitaisiin kehittää entisestään esimerkiksi 

yhteistyössä järjestöjen kanssa, tai kaupungilla voisi olla erillisiä sosiaaliohjaajia, 

jotka järjestäisivät ryhmäkodeissa asuville kehitysvammaisille erilaisiin vapaa-ajan 

tapahtumiin osallistumista. 

Toimintamalli henkilökohtaisen avun myöntämisessä osoittautui haastavaksi tehtä-

väksi, eikä sitä yksiselitteisesti toivottukaan fokusryhmähaastattelussa, joten pää-

dyimme tekemään taulukon henkilökohtaisen avun ja tukihenkilön eroista. Aineis-

ton perusteella ei myöskään vaikuttanut siltä, että kehitysvammahuollon sosiaali-

työntekijät uskoisivat että toimintamallia henkilökohtaisen avun myöntämiseen ke-

hitysvammaisille henkilöille voitaisiin välttämättä edes tehdä johtuen palvelun ja 

asiakkaiden erityisluonteesta. 
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9 Pohdinta   

Henkilökohtainen apu mahdollistaa kokemuksemme mukaan muun muassa kehi-

tysvammaisten henkilöiden vapaa-ajan harrastuksia, yhteiskunnallista osallistu-

mista ja antaa esimerkiksi lapsuudenkodissa asuville kehitysvammaisille henkilöille 

mahdollisuuden toimia vapaa-ajalla muiden kuin omaisten tukemana. Kehitysvam-

maiset asiakkaamme ovat itse tuoneet erilaisissa tapaamisissa omin sanoin esiin 

sen, kuinka paljon ovat hyötyneet henkilökohtaisesta avusta vapaa-ajalle. Henkilö-

kohtaisella avulla on siis suuri merkitys kehitysvammahuollon asiakkaille, ja toi-

saalta sen painoarvo kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijöiden jokapäiväisessä 

työssä on vain kasvanut koko ajan. Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijät vas-

taanottavat henkilökohtaisen avun hakemuksia yhä enenevässä määrin, joten olisi 

tärkeää, että sen myöntämisen käytännöt olisivat sujuvia sekä työntekijän että asi-

akkaan kannalta. 

Monet asiat yllättivät meidät käytäntötutkimuksen tekemisessä. Olimme etukäteen 

kuvitelleet, että sosiaalityöntekijät olisivat keskenään samaa mieltä henkilökohtai-

seen apuun liittyvistä asioista. Fokusryhmähaastattelussa kuitenkin selvisi, että on 

olemassa selkeitä ”koulukuntaeroja” eri työntekijöiden, ja kenties eri vammaisten 

sosiaalityön alueellisten toimipisteidenkin, välillä. Keskustelu henkilökohtaisesta 

avusta oli välillä hyvinkin kiivasta, ja erilaisia mielipiteitä tuli esiin. Sosiaalityönte-

kijät olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kehitysvammaisten henkilöiden tulee 

päästä vapaa-ajan menoihin ja harrastuksiin, ja että he hyötyvät useimmiten henki-

lökohtaisesta avustajasta tai tukihenkilöstä. Jotkut sosiaalityöntekijöistä olivat kui-

tenkin enemmän sillä kannalla, että henkilökohtainen apu ei kenties sovi kehitys-

vammaisten henkilöiden tarpeisiin palveluna täydellisesti, ja toisista taas sopii. 

Ehkä tämänkin takia konkreettiset kehittämisehdotukset jäivät vähemmiksi kuin 

olimme kuvitelleet ennen tutkimuksen toteutusta. 

Kehittämisehdotuksina saimme kuitenkin joitakin ideoita selville. Nähtäväksi jää, 

kuinka tämän käytäntötutkimuksen sisältöä, ja sen sisältämiä kehittämisideoita, 

hyödynnetään käytäntöjen kehittämisessä tulevaisuudessa. Uskomme, että työyh-

teisö hyötyy ainakin taulukosta tukihenkilötoiminnan ja henkilökohtaisen avun 

eroista. 
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Käytäntötutkimuksen ominaislaatuun kuuluva työyhteisön mukaanotto tutkimuk-

sen tekemiseen jäi mielestämme hiukan puolitiehen johtuen ajan loppumisesta. Tut-

kimusluvan saaminen kesti kauan, ja pian fokusryhmähaastattelun toteuttamisen 

jälkeen alkoivat työyhteisössä kesälomat. Elokuussa alkoikin olla kiire tämän rapor-

tin kirjoittamisessa, eikä jäänyt aikaa järjestää työyhteisössä ainakaan varsinaisia 

keskusteluja tutkimuksesta.  

Aikeenamme on kuitenkin palauttaa käytäntötutkimuksen tulokset kehitysvamma-

huollon sosiaalityöntekijöiden työyhteisöön, sillä tavalla minkä johto katsoo sopi-

vaksi sen jälkeen kun ovat saaneet valmiin raportin luettavakseen. Henkilökohtai-

nen apu on jatkossakin varmasti eräs keskeinen aihe kehitysvammahuollon sosiaa-

lityössä, joten tutkimuksen sisältämä tieto on hyödyllistä.  
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Liitteet 

Liite 1 

SAATEKIRJE 

Hyvä vastaanottaja, 

opiskelemme sosiaalityötä Helsingin yliopistossa ja suoritamme kevään ja kesän 

2014 aikana maisterinopintoihin kuuluvaa käytäntötutkimusta. Opintojaksoa var-

ten teemme tutkimuksen käytännön toimipisteessä. Tutkimuksen tarkoitus on tuot-

taa käytännön työtä helpottavaa ja tukevaa tietoa. 

Tutkimuksemme aihe on henkilökohtainen apu kehitysvammahuollon sosiaalityön-

tekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää kehitysvamma-

huollon sosiaalityöntekijöiden ajatuksia henkilökohtaisesta avusta. Tutkimuksen 

tuomalla tiedolla on tarkoitus pyrkiä yhdentämään henkilökohtaisen avun myöntä-

miskriteereitä. Toivomme, että siitä on hyötyä työssäsi. 

Tarkoituksenamme on haastatella Helsingin kaupungin kehitysvammahuollon sosi-

aalityöntekijöitä kahdessa fokusryhmähaastattelussa. Haastattelut toteutetaan ke-

vään 2014 aikana. Haastattelut nauhoitetaan ja aineisto tuhotaan analysoinnin jäl-

keen. 

Tutkimukseemme osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää 

missä vaiheessa tahansa. Haastatteluja käsitellään anonyymista ja kaikki tunniste-

tiedot häivytetään.  

Jos sinulla on kysyttävää missä tahansa vaiheessa prosessia, voit ottaa meihin yh-

teyttä. Vastaamme mielellämme kysymyksiin! 

 

Kiitos osallistumisesta! 

Inka Lehtinen  Mari Stycz 

inka.lehtinen@hel.fi  mari.stycz@hel.fi 
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Liite 2 

Suostumuslomake 

Annan suostumukseni siihen, että sosiaalityön opiskelijat Inka Lehtinen ja Mari 

Stycz haastattelevat minua yhdessä muiden tutkimukseen osallistuvien kanssa ja 

nauhoittavat haastattelut. Annan luvan, että Inka Lehtinen ja Mari Stycz saavat käyt-

tää aineistoa tutkimuksessaan.  

Minulla on oikeus keskeyttää osallistumiseni tutkimukseen prosessin kaikissa vai-

heissa.  Minulle on luvattu, että haastattelumateriaali hävitetään tutkimuksen val-

mistuttua. 

Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tutkimukseen.  

Paikka ja aika 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Allekirjoi-

tus_________________________________________________________________________________________ 

 

Nimenselven-

nys____________________________________________________________________________________ 

 

Toivon, että valmis tutkimus lähetetään minulle sähköpostilla. 

 

KYLLÄ_________________   EI____________________________ 

 

Sähköpostioso-

ite_____________________________________________________________________________________ 


