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1. YLEISTÄ
 

 
Henkilökohtaista apua järjestetään Vammaispalvelulain (380/1987) perusteella 
vaikeavammaiselle henkilölle. Tähän toimintaohjeeseen on koottu Kessoten henkilökohtaisen 
avun ohjeet ja toimintaperiaatteet. Tätä toimintaohjetta täydentää Opas henkilökohtaisen avun 
työnantajalle (liite 1). 
 

 
2. HENKILÖKOHTAINEN APU 

 
 
Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle 
henkilökohtaista apua, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee 
palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Henkilökohtainen apu kuuluu 
kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin, joten sitä järjestetään määrärahoista riippumattomana 
palveluna. Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa vaikeavammaisen henkilön itsenäinen ja oman näköinen elämä 
ja osallistuminen yhteiskuntaan. Henkilökohtainen apu määritellään välttämättömäksi avuksi 
niihin tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse kotona tai kodin 
ulkopuolella, mutta joihin hän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua. 
 
Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää lähtökohtaisesti vaikeavammaiselta henkilöltä 
kykyä itse määritellä avun sisältö, toteuttamistapa ja toteuttamisaika. Henkilökohtaista apua 
toteutettaessa vaikeavammaisen henkilön pitää kyetä ohjaamaan tilannetta ja toimintaa, jossa 
avustaja työskentelee ja saa vaikeavammaiselta henkilöltä toimintaohjeensa. Mikäli avun 
tarve painottuu selkeästi huolenpitoon, hoivaan ja valvontaan tai työntekijälähtöiseen hoitoon, 
ei vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua myönnetä, vaan siihen on vastattava 
muulla tavoin. Henkilökohtainen avustaja ei vastaa avustettavan sairaanhoidosta tai 
hoitotoimenpiteistä, eikä avustettavan kuntoutuksesta. Tällöin kyseeseen tulevat ensisijaisesti 
muut sosiaali- ja terveyspalvelut. Henkilökohtainen apu ei ole myöskään ystäväpalvelua tai 
seurana toimimista. 
 
Vammaispalvelulaki on toissijainen suhteessa muuhun lainsäädäntöön. Vammaispalvelulain 
mukaisia tukitoimia ja palveluja järjestetään, jos henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia 
palveluita ja tukitoimia muun lain nojalla, esim. sosiaalihuoltolaki. 
 

 
3. HENKILÖKOHTAISEN AVUN SISÄLTÖ JA MÄÄRÄ 

 
Vammaispalvelulain 8 c §:n mukaan henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen 
henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: 
 
1. päivittäisissä toimissa 
2. työssä ja opiskelussa 
3. harrastuksissa 
4. yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai 
5. sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä 
 
Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten on henkilökohtaista apua järjestettävä siinä 
laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee.  
 
Päivittäiset toimet ovat yleisesti elämässä tapahtuvia asioita kuten esimerkiksi liikkuminen, 
pukeutuminen, hygieniasta huolehtiminen, vaate- ja ruokahuolto, kodin siivous sekä asiointi. 
Näihin toimiin luetaan myös vaikeavammaisen henkilön huollossa tai hoidossa olevan lapsen 
päivittäisiin toimiin osallistuminen. Siivoukseen käytettävää aikaa arvioitaessa otetaan 
huomioon perhetilanne. Siivoukseen hyväksyttävä tuntimäärä on keskimäärin 2 tuntia viikossa 
ja jos vaikeavammainen asiakas asuu yhdessä puolisonsa kanssa tai muun aikuisen kanssa, 
hyväksytään kodinhoidollisiin tehtäviin kuluvaksi arvioidusta ajasta n. puolet asiakkaan 



 
 

osuudeksi. Mikäli avuntarve painottuu pelkästään siivoukseen, henkilökohtainen apu ei tule 
tällöin kyseeseen.  
 
Työllä tarkoitetaan työsuhteeseen perustuvan toiminnan lisäksi yritystoimintaa. 
Työtoiminnassa ja päivätoiminnassa henkilökohtainen apu järjestetään ensisijaisesti 
toimintaa järjestävän yksikön toimesta.  
 
Opiskeluna pidetään tutkinnon tai ammatin saavuttamiseen tähtäävää opiskelua tai sellaista 
opiskelua, joka vahvistaa vaikeavammaisen henkilön ammattitaitoa ja työllistymisedellytyksiä. 
Tällaiseksi opiskeluksi katsotaan myös vaikeavammaisten opiskelijoiden valmentava ja 
kuntouttava opetus ja ohjaus. Päivähoidossa ja peruskoulussa avustajapalvelut järjestetään 
muun lainsäädännön perusteella. Avustajahakemus tehdään tältä osin kunnan päivähoidosta 
tai koulutoimesta vastaavalle toimielimelle. 
 
Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 
ylläpitämiseen on myönnettävä vähintään 30 h/kk, ellei tätä pienempi tuntimäärä riitä 
turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avun tarvetta. Vapaa-ajan toiminnoissa 
tarvittava henkilökohtainen apu voidaan määritellä kuukautta kohti tai vuositasolla, jolloin 
henkilöllä on mahdollisuus osallistua esim. lyhyille leireille tai käyttää enemmän 
avustajatunteja sellaiseen vuodenaikaan, jolloin hänelle sopivia tilaisuuksia on enemmän 
tarjolla. Palvelusuunnitelman yhteydessä sovitaan vapaa-ajan tuntien poikkeavasta käytöstä. 
 
Erityisitilanteita: 
Henkilökohtainen apu asumispalveluyksikössä: asumispalveluyksikössä olevan henkilön 
avuntarve päivittäisissä toiminnoissa turvataan ensisijaisesti yksikön henkilökunnan avulla. 
Asumispalveluyksiköltä edellytetään riittävää henkilökuntamitoitusta vastaamaan asukkaiden 
avuntarvetta. Avustaja voidaan myöntää yksikön ulkopuoliseen toimintaan kuten harrastuksiin, 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen, mikäli 
yksikön tuottamat palvelut eivät täytä välttämättömän avun tarvetta. 

 
Henkilökohtaisen avun suhde omaishoitoon: henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia 
omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä 
vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena. Tällainen syy voi olla esimerkiksi avustettavan 
vamman tai sairauden laatu, vaikeus saada avustajaa tai avun tarpeen äkillisyys. Läheisellä 
henkilöllä tarkoitetaan puolisoa, lasta, vanhempaa, isovanhempaa tai elämänkumppania. 
Lähtökohtana on se, että läheisen tulisi toimia omaishoitajana eikä henkilökohtaisena 
avustajana. Omaishoitajan vapaapäivät järjestetään omaishoidosta säädetyn lain perusteella. 
Henkilökohtaista apua ei tähän tarkoitukseen myönnetä.  
 
Ikääntyneet: henkilökohtainen apu ei tule kysymykseen silloin, kun toimintakyvyn aleneminen 
ja avun tarve johtuvat pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja muutoksista. 
Arvioinnin tukena voidaan käyttää lääkärin tai muun terveydenhuollon asiantuntijan lausuntoa. 
Ikääntyneillä vaikeavammaisella henkilöllä tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja 
toteutustapa. Henkilökohtainen apu ei tule kysymykseen, jos avun tarpeen määrittely perustuu 
pelkästään toisen henkilön, esim. omaisen näkemyksiin. 
 
Kehitysvammaiset: kehitysvammaisilla henkilöillä on samat oikeudet kuin muilla 
vaikeavammaisilla saada henkilökohtaista apua. Henkilökohtaista apua myönnetään, jos 
henkilö täyttää vammaispalvelulain edellytykset ja jos hän pystyy ennakolta ilmaisemaan, mitä 
haluaa avustajan kanssa tehdä. Tämä ilmaiseminen voi tapahtua paitsi puheella, myös 
vaihtoehtoisilla kommunikaatiokeinoilla. Avustettavan ei tarvitse kyetä toimimaan 
työnjohtajana. Hänen on kuitenkin kyettävä tekemään omaa elämäänsä koskevia valintoja 
(esim. mennäänkö uimaan vai jääkiekko-otteluun) ja ilmaisemaan niitä avustajalle. 
 
Lapset ja nuoret: vaikeavammaisella lapsella ja nuorella on oikeus ikäkautensa mukaisesti 
henkilökohtaiseen apuun. Täten pienelläkin lapsella voi olla oikeus henkilökohtaiseen apuun 
esimerkiksi sellaisessa harrastusryhmässä, jossa vanhemmat ei muillakaan lapsilla ole 
mukana. Lapsen kasvaessa ilman vanhempia tapahtuva toiminta normaalisti lisääntyy ja tätä 
tukemaan lapselle on myönnettävä riittävä määrä henkilökohtaista apua, jos hän on 
vammaispalvelulain tarkoittama vaikeavammainen suhteessa henkilökohtaiseen apuun. 



 
 

Henkilökohtaista apua ei voi myöskään käyttää lasten hoitamiseen vanhempien poissa 
ollessa. 

  
Ulkomaan matkat: henkilökohtaista apua voidaan järjestää joissain tilanteissa yksilöllisen 
tarveharkinnan perusteella myös ulkomaille suuntautuvien loma- ja työmatkojen ajaksi. 
Korvausta ei suoriteta, jos henkilön kotikunta muuttuu ulkomailla oleskelun vuoksi tai jos 
kysymyksessä on muuten pitkäkestoinen tai vakituinen asuminen ulkomailla.  

 
 
4. MYÖNTÄMISEN PERUSTEET  

 
Vammaispalvelulain 8 c §:n mukaan henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena 
pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta 
välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän 
toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja 
toimintarajoitteista. 
 
Henkilökohtaisen avun myöntäminen edellyttää, että 
 
1. henkilö on vaikeavammainen  
2. avun tarve on pitkäaikainen (oikeuskäytäntöjen mukaisesti yli vuoden kestävä) 
3. avun tarve on välttämätöntä ja toistuvaa: 

o tällä tarkoitetaan sekä määrällisesti runsasta, jatkuvaluonteista ja vuorokauden eri 
aikoina ilmenevää, että myös määrällisesti vähäisempää mutta kuitenkin toistuvasti 
ilmenevää välttämätöntä avuntarvetta. 

o mikäli henkilö ei tarvitse toistuvasti toisen henkilön apua tai tarve apuun voidaan 
turvata tosiasiassa jollain muulla tavoin, esim. apuvälinein, henkilöä ei ole pidettävä 
henkilökohtaisen avun suhteen vaikeavammaisena henkilönä 

4. vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa 
 

Vaikeavammaisuuden arviointi: vaikeavammaisuutta arvioidaan kartoittamalla asiakkaan 
toimintakykyä ja avun tarvetta vammaispalvelun työntekijän tekemällä kotikäynnillä tai muulla 
tapaamisella. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna terveydenhuollon henkilöstön tai muun 
asiantuntijan lausuntoa ja/tai toimintakyvyn kartoitusta.  
 
 

5. HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO 
 

Hakeminen: henkilökohtaista apua haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemuslomakkeita 
saa vammaispalvelun toimistolta tai sen voi tulostaa Kessoten nettisivuilta 
www.kessote.fi/palvelut/vammaispalvelut/lomakkeet. Hakemukseen tulee liittää 
mahdollisimman tuore lääkärinlausunto (alle vuoden vanha) ja mahdolliset muut asiaa 
koskevat asiantuntijalausunnot, joihin asiakas haluaa vedota. Liitteitä ei tarvita, mikäli tiedot 
ovat päätöksentekijän käytettävissä eikä niissä ole tapahtunut muutoksia. 

  
Hakemus toimitetaan osoitteeseen: Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ky, 
Vammaispalvelut, Koulukatu 2, 29200 Harjavalta. Hakemuksen voi toimittaa myös Kessoten 
eri toimipisteisiin.  
 
Palvelutarpeen selvittäminen: palvelutarpeen selvittäminen aloitetaan 7 arkipäivän kuluessa 
hakemuksen saapumisesta tai muusta yhteyden otosta. Kiireellisissä tapauksissa 
sosiaalipalvelujen tarve arvioidaan viipymättä. Palvelutarpeen selvittämisen tulee tapahtua 
kotikäynnillä tai muutoin asiakkaan henkilökohtaisella tapaamisella. Tarvittaessa voidaan 
hyödyntää vammaisten henkilöiden toimintakyvyn arviointiin tarkoitettuja menetelmiä. 
Palvelutarpeen selvittämisen jälkeen jatketaan joko palvelusuunnitelman tekemiseen tai 
todetaan, ettei asiakkaan palvelutarpeisiin voida vastata vammaispalvelulla. 

 
Palvelusuunnitelma: palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, 
joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Varsinkin 
henkilökohtainen apu –palvelun kohdalla palvelusuunnitelma liitetään kiinteästi palvelun 

http://www.kessote.fi/palvelut/vammaispalvelut/lomakkeet


 
 

myöntämisprosessiin. Henkilökohtaisen avun osalta kirjataan mahdollisimman tarkasti 
palvelusuunnitelmaan, miten välttämätön avun tarve määrällisesti jakautuu vuorokauden eri 
ajoille ja viikonloppuun (välttämättömään ilta-, yö-, sunnuntai- ja lauantaityöhön). 
 
Henkilökohtaisen avun järjestämistavoista päätettäessä ja henkilökohtaista apua 
järjestettäessä on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja 
toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne 
kokonaisuudessaan. Esimerkiksi alaikäisten ja kehitysvammaisten aikuisten kohdalla voidaan 
osin tukeutua myös omaisten ja läheisten asiantuntemukseen. Avun järjestämisen ja 
päivittäisen toteuttamisen ei tule kokonaan perustua toisen henkilön esittämiin näkemyksiin. 
Palvelusuunnitelmaan tulee kirjata asiakkaan näkemys yksilöllisistä avuntarpeistaan. 
Laadittaessa palvelusuunnitelmaa tavoitteena on asiakkaan ja Kessoten yhteinen näkemys 
asiakkaan toimintakyvystä, tarvittavista palveluista ja niiden toteutuksesta. Mahdolliset 
näkemyserot, esimerkiksi järjestämistavasta tai henkilökohtaisen avun tuntimääristä, tulee 
kirjata palvelusuunnitelmaan. Lähtökohtana pidetään sitä, ettei palvelusuunnitelmaan kirjattuja 
seikkoja ilman perusteltua syytä sivuuteta päätöksenteossa. Vaikka palvelusuunnitelma 
vaikuttaa viranhaltijan päätöksentekoon, palvelusuunnitelma ei kuitenkaan ole päätös. 
Asiakkaan, joka hakee palvelusuunnitelmasta poikkeavaa järjestämistapaa tai tuntimäärää, on 
perusteltava hakemuksensa hyvin.  
 
Palvelusuunnitelma sisältää yleensä myös muita kuin vammaispalvelulain mukaisia palveluja. 
Jokainen palveluista vastaava taho tekee omalta osaltaan palvelusuunnitelman 
toteuttamisessa tarvittavat päätökset.  Palvelusuunnitelma tarkistetaan pääsääntöisesti 2-3 
vuoden välein tai muutoin palvelutarpeen muuttuessa. Palvelutarpeen muuttuessa 
avustamisesta hoivaan, hoitoon ja huolenpitoon tulee henkilökohtainen apu korvata muilla 
palveluilla. 
 
Päätöksenteko: Vammaispalvelua koskeva päätös on tehtävä 3 kuukauden kuluessa 
palvelun tai tukitoimen hakemisesta. Henkilökohtaisen avun päätös tehdään 
vammaispalvelussa ja myönteisessä päätöksessä määritetään hakijalle myönnettävä 
tuntimäärä, tarvittaessa tuntien jakautumisen eri vuorokauden ajoille ja viikonpäiville sekä 
järjestämistapa. Kessotella on oikeus päättää henkilökohtaisen avun järjestämistavasta. 
Erilaisten järjestämistapojen yhdistelmät ja yhdistäminen sosiaalihuoltolain mukaisiin 
palveluihin ja tukitoimiin on mahdollista, kun se on tarkoituksenmukaista ja vastaa 
palvelutarpeeseen. Lähtökohtaisesti henkilökohtaisessa avussa käytetään yhtä 
järjestämistapaa. 
  
Henkilökohtaisen avun päätökset tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevana. 
Mikäli asiakkaan tilanteessa on odotettavissa muutoksia, jotka vaikuttavat oleellisesti 
tilanteeseen, voidaan päätös tehdä määräaikaiseksi. Asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan 
aina olosuhteiden muuttuessa.  
 
Päätöksen perusteluissa selvitetään, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun 
sekä mainitaan sovelletut lainkohdat. Lähtökohtana on, ettei palvelusuunnitelmaan kirjattuja 
seikkoja ohiteta päätöksenteossa ilman perusteltua syytä. Henkilökohtaisen avun päätös 
lähetetään asiakkaalle tiedoksi. Sen mukana uudelle asiakkaalle lähetetään myös ohjeet 
(esim. Vaikeavammainen työnantajana ja Toimintaohjeita työnantajalle) sekä niihin sisältyvät 
liitteet. Viranhaltijan päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen Kessoten yhtymähallitukselle, 
jonka päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi pyytää 
valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 

 
6. HENKILÖKOHTAISEN AVUN JÄRJESTÄMISTAVAT 
  

Vammaispalvelulain mukaan Kessote voi järjestää henkilökohtaista apua työnantajamallilla, 
palvelusetelillä, omana toimintana sekä ostopalveluna. Henkilökohtaisen avun eri 
järjestämistapoja voidaan käyttää myös rinnakkain esim. vaikeavammainen voi toimia 
työnantajana, ja lisäksi hänelle voidaan ostaa palveluja yksityiseltä palvelun tuottajalta (esim. 
sijaisuusjärjestely). Lisäksi henkilökohtaisen avun järjestämistapoja voidaan yhdistää muun 
sosiaalihuollon lainsäädännön mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin. 



 
 

 
6.1. Työnantajamalli  
 

Työnantajamallissa vaikeavammainen henkilö toimii itse avustajansa työantajana ja Kessote 
korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan 
maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset 
avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. Työnantajamallissa edellytyksenä on 
vaikeavammaisen henkilön kyky ja halu toimia työnantajana sekä valmiudet omaan 
elämänhallintaan ja päätöksentekoon. Tarvittaessa Kessoten viranomainen ohjaa ja auttaa 
avustajan palkkaamiseen liittyvissä asioissa sekä asiakkaalle on mahdollista myöntää tuettu 
työsuhdepalvelu Avustajakeskuksen kautta. 
 
Myönteisen päätöksen henkilökohtaisen avun palveluun työnantajamallilla saanut henkilö 
rekrytoi ja palkkaa itse avustajansa ja toimii hänen työnantajanaan. Alaikäisen avustettavan 
puolesta työnantajana toimii hänen huoltajansa. Niissä tilanteissa, joissa avustettavalle on 
määrätty edunvalvoja, työnantajana toimimisesta tulee sopia yhteistyössä edunvalvojan 
kanssa. Työnantaja päättää kuka ja millainen työntekijä on hänelle sopiva. 
Kelpoisuusvaatimuksia henkilökohtaisen avustajan tehtäviin ei ole erikseen määritelty.  
Työnantaja määrittelee myös itse avustajan työajat ja työtehtävät sekä vastaa työnantajalle 
kuuluvista lakisääteisistä velvoitteista, kuten tämän toimintaohjeen liitteessä 1 tarkemmin 
määritellään. Työsuhde perustuu henkilökohtaisen avustajan ja vammaisen henkilön väliseen 
kirjalliseen työsopimukseen. 
 
Koska vaikeavammainen henkilö toimii työnantajana, ei avustajalla myöskään ole oikeutta 
esittää työsuhteesta johtuvia vaatimuksia Kessotelle. Viime kädessä työnantaja vastaa siitä, 
että työntekijän oikeudet työsuhteessa toteutuvat. Tehtäessä päätöstä järjestämistavasta on 
huomioitava henkilön kyky kantaa vastuu työnantajavelvoitteista joko itsenäisesti tai riittävien 
tukitoimien avulla. Palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan vammaispalvelun 
viranhaltijan päätöksen mukaisessa laajuudessa. Vammaisen henkilön on huolehdittava siitä, 
että avustajan työtunnit ja aika toteutuvat viranhaltijapäätöksen mukaisesti. Kessote maksaa 
korvausta enintään päätöksessä mainitun tuntimäärän mukaisesti, sekä vastaa muista 
avustamisesta syntyvistä kustannuksista. 
 
Kessote voi toimia vaikeavammaisen henkilön antamalla valtakirjalla avustajan palkan ja 
muiden kustannusten sijaismaksajana. Vammaispalvelun viranhaltijalla on myös mahdollisuus 
tehdä päätös henkilökohtaisen avun järjestämisestä tuettuna työsuhde –palveluna. Tuetun 
työsuhde –palvelun lähtökohtana on tukea työnantajamallilla olevaa työnantajaa, joka 
tarvitsee tukea lakisääteisissä velvoitteissa ja/tai myös työsuhteen ylläpidossa ja siihen 
liittyvissä asioissa ja tilanteissa (esim. avustajan rekrytointi, työsopimuksen laatiminen ja 
palkanmaksu). Tuettu työsuhde –palvelu hankitaan Avustajakeskuksen kautta. 
 
Henkilökohtaisen avun asiakkaille on laadittu erikseen Opas henkilökohtaisen avun 
työnantajalle, joka sisältää tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat työnantajuuteen ja 
työsuhteeseen liittyvät tiedot (liite 1).  

 
 

6.2 Palveluseteli 
 
. Palveluseteli -mallissa Kessote antaa vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden 

hankkimista varten tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen. Tällöin asiakas 
valitsee avun toteuttajan hyväksytyistä palvelusetelituottajista. Palveluseteliä käyttäessä 
asiakas on kuluttajan asemassa. Asiakas voi kieltäytyä ottamasta vastaan palveluseteliä, 
jolloin apu on järjestettävä muulla tavalla.  

 
Kessote valmistelee ja suunnittelee palvelusetelin käyttöönottoa henkilökohtaisessa avussa 
vuoden 2022 aikana, ja sen tarkemmat toimintaohjeet määritellään palvelusetelin 
sääntökirjassa. 

 
 
 



 
 

 
6.3 Oma toiminta tai ostopalvelu  
 

Kessote on mahdollista järjestää palvelu itse osana omaa toimintaa taikka sopimuksin 
yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa, esimerkiksi palkkaamalla henkilökuntaa tai 
osin kotihoitohenkilöstön avulla. Kessote voi myös hankkia henkilökohtaista apua 
vaikeavammaiselle henkilölle ostopalveluna julkisilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta tai 
järjestöiltä. Ostopalveluna järjestetyn henkilökohtaisen avun kustannusten korvauksesta 
viranhaltija tekee asiakaskohtaisen päätöksen ja sopimuksen palvelun tuottajan kanssa. 
Kessote tai yksityinen palveluntuottaja vastaa tällöin työantajavelvoitteista. Vaikeavammainen 
henkilö toimii työnjohtajana eli määrittelee missä asioissa ja milloin häntä avustetaan. 

 
 
 
7. ASIAKASMAKSUT JA KORVAUSTEN PERINTÄ 
 

Henkilökohtainen apu on asiakkaalle maksuton sosiaalipalvelu (Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista 4 §).  

Henkilökohtainen apu voi sisältää myös kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluja. Mikäli 
henkilökohtaista apua järjestetään palvelusuunnitelman ja tehdyn yksilöhuollon päätöksen 
perusteella osin kotihoidon palvelujen avulla, ovat nämä palvelut osana henkilökohtaista apua 
saajalleen maksuttomia. 

Henkilökohtaisesta avusta voidaan kuitenkin periä maksu, jos henkilö saa siihen korvausta 
muun kuin vammaispalvelulain nojalla. Vakuutuslaitoksen ja valtiokonttorin ensisijainen 
korvausvelvollisuus on selvitettävä (mm. liikennevahinko, työtapaturma, ammattitauti).  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


