
 

Kooste ASYn kommenteista 

vammaispalvelulakiluonnokseen, pykälät 4, 7, 
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ASY on osallistunut vuoden 2021 alussa keskusteluun vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta 

jättämällä kirjallisia kommentteja Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

järjestämiin kuulemistilaisuuksiin. Tämä kooste selittää, millaisia kommentteja yhdistys on jättänyt ja 

millaisin perustein. 

 

Vammaispalvelulain soveltamisala 

Soveltamisalaa käsittelee lakiluonnoksen neljäs pykälä. Tätä koskevissa ASYn kommenteissa kiinnitettiin 

huomiota siihen, että lakitekstissä käytetyt termit ja käsitteet eivät vastaa YK:n vammaisoikeussopimusta. 

ASY suositteli, että noudatettaisiin johdonmukaisesti seuraavaa tulkintaa: toimintarajoitteet (impairment) 

ja yhteiskunnan esteet johtavat yhdessä vammaisuuteen (disability). Vammaispalvelujen tarve ei johdu 

pelkästään yksilötekijöistä, vaan vammaisuudesta, joka on vammaisuuden sosiaalisen mallin mukaisesti 

yhteiskunnallinen ilmiö.  

Lisäksi ASY kritisoi tavanomaisen elämän käsitteen asettamista keskeiseen asemaan laissa. YK:n 

vammaisoikeussopimus ei mainitse sitä. Sen sijaan sopimuksessa ovat keskeisinä periaatteina 

täysimääräinen, tehokas ja yhdenvertainen osallistuminen sekä tasa-arvo (YK:n yleissopimus vammaisten 

henkilöiden oikeuksista, artikla 1 kohta 2 ja artikla 19). 

4§ 1. momentin sanamuodoksi ehdotettiin seuraavaa: 

Tässä laissa säädetään erityispalveluista niille henkilöille, jotka tarvitsevat 

toimintarajoitteeseen tai sairauteen liittyvän pitkäaikaisen vammaisuuden johdosta 

välttämättä ja toistuvasti apua tai tukea elämässään. 

Erityispalvelut toteutetaan niin, että vammaisten henkilöiden elämässä toteutuvat 

mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan täysimääräisesti, tehokkaasti ja yhdenvertaisesti sekä 

tasa-arvo asumisessa ja palvelujen käytössä. 

4 § 2. momentissa on määritelty, että palveluja järjestetään, jos niitä tarvitaan ensisijaisesti vammaisuuden 

johdosta, eikä henkilö saa riittäviä ja sopivia palveluja muun lain perusteella. ASY ehdotti lisäystä, jolla 

painotettaisiin, että pitkäaikainen sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen asiakkuus ei ole hyväksyttävää, 

jos palvelutarve johtuu pelkästään vammaisuudesta.  

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat ainoat, joiden tulisi vammaisen kohdalla oletusarvoisesti olla 

hyvin pitkäaikaisia, jopa elämän mittaisia. Tämä ei estäisi sitä, että vammaisetkin käyttävät välillä 

tavanomaisia sosiaalihuollon palveluja. Se ei myöskään estäisi sitä, että jonkun palvelukokonaisuudessa 

vammaispalvelut voisivat muodostaa pienen osan, ja muut palvelut suuremman osan.  



Jos vammainen henkilö päätyy saamaan pitkäaikaisesti sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, tilanne tulisi 

tulkita niin, että ne eivät ole riittäviä ja sopivia. Tällaisessa tilanteessa on tullut osoitetuksi, etteivät kyseiset 

palvelut riitä henkilön tilanteen kohentamiseen siinä määrin, että hän saavuttaisi tasa-arvoisen aseman tai 

täyden osallisuuden, vaan ne ylläpitävät omalta osaltaan toimintarajoitteisen ihmisen vammauttamista 

yhteiskunnan toimesta. Henkilö pidetään silloin palvelusysteemin puutteiden takia pysyvästi riippuvaisena 

palveluista, joihin muut joutuvat turvautumaan vain poikkeustilanteissa.   

YK:n vammaisoikeussopimus ei erottele vammaisia siten, että siinä mainitut oikeudet koskisivat vain 

vaikeavammaisia tai jossain mielessä vaikeimmassa asemassa olevia. Jos vammaispalvelulaki halutaan 

rajata pientä joukkoa koskevaksi ja lievemmin vammaisia halutaan palvella sosiaalihuoltolain puitteissa, 

sosiaalihuoltolaki olisi uudistettava huolella, ilmaisten selvästi, että lievästi vammaisten palvelut, 

nimenomaan heidän vammaisuudesta johtuvien tarpeidensa perusteella, kuuluvat tämän lain perusteella 

järjestettäviksi, ja että näiden toteuttamisessa on sovellettava eri periaatteita kuin esimerkiksi 

yleisluontoisten elämänhallinnan ongelmien käsittelyssä. 

Näiden pykälien perusteluissa tulisi myös avata, mitä ilmaisulla "välttämättä" tarkoitetaan. ASY painotti, 

että YK:n vammaissopimuksen noudattaminen on välttämätöntä, ja sen myötä palvelujen järjestäminen 

niin, että ne mahdollistavat kaikkien sopimuksessa mainittujen oikeuksien toteutumisen. On tarpeen 

ilmaista selkeästi, ettei "välttämättä" tarkoita pelkästään olennaisimmista perustoiminnoista (syöminen, 

hygienia, pukeutuminen jne.) suoriutumiseen rajoittuvaa välttämättömyyttä. 

Osallistumisen ja osallisuuden tukemiseen nivoutuu toimijuuden käsite, joten perusteluissa olisi tarpeen 

mainita toimijuutta tukevia ja edistäviä työkaluja, joiden avulla tuettava pystyy toimimaan osana 

yhteiskuntaa.  

Tavanomaisen elämän käsite, ja siihen liittyen ihmisten keskimääräisen ajankäytön käyttäminen päätöksiä 

ohjaavana perusteena ei ole ihmisoikeussopimuksen mukaista. Joidenkin kohdalla toimintarajoite tai 

vammaisuus itsessään vaikuttaa heidän ulottuvillaan oleviin mahdollisuuksiin, heidän ajatteluunsa, 

mieltymyksiinsä ja tavoitteisiinsa siten, että heidän elämänsä tai ajankäyttönsä ei voi olla tavanomaista. 

Paras mahdollinen elämä, ja esimerkiksi aktiivisen osallisuuden mahdollistava elämä, voi syntyä hyvin 

epätavanomaisten valintojen ja ratkaisujen kautta, jolloin näiden kieltäminen epätavanomaisuuden takia 

olisi henkilön syrjimistä. Esimerkiksi henkilökohtaisen avun myöntäminen niiden tuntimäärien perusteella, 

mitä katsotaan hyväksyttäväksi eri arkitoimia ja aktiviteetteja kohden, on myös lakina sikäli merkityksetön, 

että sen noudattaminen ei ole käytännössä lainkaan valvottavissa. Johtavana ohjenuorana tulisi olla YK:n 

vammaissopimuksesta ilmenevä periaate, että henkilöllä tulee olla valinnan mahdollisuuksia saman 

tasoisesti kuin vammattomilla henkilöillä. Vammattomat henkilöt eivät joudu valintoja tehdessään 

pohtimaan, johtavatko ne väestön keskimääräisestä ajankäytöstä poikkeamiseen. Henkilön valintojen 

sitominen vammaispalveluja haettaessa siihen, kuinka hyvin ne vastaavat väestöä keskimäärin, on 

loukkaavaa ja ohjaa vammaisia suunnittelemaan elämäänsä muun kuin omien todellisten tarpeidensa, 

toiveidensa, lahjakkuutensa ja potentiaalinsa perusteella. Jos halutaan yksinkertaisesti rajoittaa 

vammaispalvelujen hintaa, tavanomaisuuden käsite ei luo tässä suhteessa tasa-arvoa, koska se johtaa 

monenlaisiin sekaviin tulkintoihin. 

 

Asuminen, lasten asuminen ja esteettömän asumisen tuki 

Lakiluonnoksen 12 § 4. momenttiin ASY ehdotti seuraavaa muotoilua: 



Jos lapsi asuu tämän lain nojalla muualla kuin oman perheen kanssa, vanhemmat ja huoltajat 

vastaavat lapsen elatuksesta aiheutuvista kustannuksista korkeintaan siinä määrin, kuin 

kotona asuvan vammattoman lapsen kustannukset olisivat. 

 

13 §:ssä ASY suositteli sanan "suoriutuminen" karsimista. Sen sijaan tulisi puhua itsenäisestä elämästä. 

Tämä on osallisuustyöryhmän linjausten kanssa samansuuntainen ehdotus. 

13. pykälän perusteluihin tulisi lisätä maininta aistiesteettömyydestä. Tarvittaviin kodin muutostöihin voi 

kuulua esimerkiksi äänieristys. Perusteluissa on myös huomioitava laajasti itsenäinen elämä, sisältäen mm. 

opiskelun ja opintoja varten tarvittavan aistiesteettömyyden. Monilla autismikirjon henkilöillä on 

epätavallisia reaktioita tavanomaisiin aistiärsykkeisiin ja tähän liittyen huomattavaa stressiä, jolloin 

henkilön opiskelu tai lepo estyvät ja terveys vaarantuu meluisassa ympäristössä.  

Tuen myöntämisen ehtoja on pykälän perusteluissa kuvailtu näin: “jos hän toimintarajoitteensa vuoksi 

välttämättä tarvitsee tätä tukea päivittäisissä toimissa, liikkumisessa tai muussa itsenäisessä elämässä”. ASY 

ehdotti tähän lisäystä: “tai jos tämä tuki on välttämätöntä riittävän keskittymisen, yleisen hyvinvoinnin tai 

levon mahdollistamiseksi”. 

 

Valmennus ja tuki, henkilökohtainen apu 

ASYn kommenteissa kiinnitettiin huomiota siihen, että lakiluonnoksen 7 § (valmennus ja tuki) ja 8 § 

(henkilökohtainen apu) mukaisia palveluja saavat henkilöt eivät muodosta täysin erillisiä ryhmiä, eikä heillä 

ole ratkaisevasti toisistaan poikkeaviin elämänalueisiin kohdistuvia tarpeita. ASY ehdotti siksi osittain 

päällekkäisiä luetteloita asioista, joihin näiden pykälien mukaisia palveluja voi saada.  

 

 

Ehdotus 7 § muotoiluksi: 

 

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada välttämättä tarvitsemaansa valmennusta ja tukea:   

  

1) tiedollisten tai toiminnallisten tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tarvittavien taitojen 

harjoittelemisessa;   

2) elämän muutostilanteissa;   

3) kommunikoinnissa;   

4) päivittäisissä toimissa;   

5) omaa elämää koskevassa päätöksenteossa  

6) työssä, opiskelussa tai muun lain nojalla järjestettävässä osallisuutta edistävässä 

toiminnassa; taikka  

7) vapaa-ajan toiminnassa, sosiaalisessa osallistumisessa tai yhteiskunnallisessa 

osallistumisessa. 

 

Ehdotus 8 § muotoiluksi: 

 

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtaista apua, jos hän välttämättä ja 

toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua:  

 

1) kommunikoinnissa;  



2) päivittäisissä toimissa;  

3) työssä, opiskelussa tai muun lain nojalla järjestettävässä osallisuutta edistävässä 

toiminnassa; taikka  

4) vapaa-ajan toiminnassa, sosiaalisessa osallistumisessa tai yhteiskunnallisessa 

osallistumisessa. 

 

Lisäksi ASY ehdotti pykälään 7 lisäystä (kursivoitu): 

 

Valmennuksen ja tuen tavoitteet ja sisältö sekä välttämätön määrä, kesto ja toteutustapa on 

määriteltävä vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Määrittelyä tehtäessä on 

selvitettävä, mihin tukitarpeisiin henkilökohtainen apu on sopivampi ratkaisu, ja miltä osin 

valmennuksella ja tuella pyritään valmistautumaan henkilökohtaisen avun käyttämiseen.  

 

Sen määritteleminen, kumpaa pykälää milloinkin sovelletaan ja millä perusteilla, oli lakiluonnoksessa kaiken 

kaikkiaan epäselvää. Pykälien perusteluista kävi ilmi olennaisia periaatteita, mutta näitä ei oltu koottu 

selkeäksi kokonaisuudeksi.  

 

Perusteluissa mainittiin, että tukea ja valmennusta voitaisiin järjestää, "jos henkilöllä ei joillain 

elämänalueilla olisi edellytyksiä käyttää henkilökohtaista apua". Tällä henkilökohtainen apu tavallaan 

näyttää olevan määritelty ensisijaiseksi vaihtoehdoksi, jonka eväämiselle pitäisi olla perusteet ennen kuin 

muuta palvelua järjestetään. Lisäksi lakiluonnoksen perusteluista löytyi tärkeä tieto, että tuella ja 

valmennuksella voidaan parantaa edellytyksiä käyttää henkilökohtaista apua. Valmennusta ja tukea 

luonnehdittiin toisen henkilön antamana aktiivisena, ohjaavana ja vastuun ottavana tukena, kun taas 

henkilökohtaisessa avussa vammainen henkilö itse määrittelee toimintaa. 

 

Sen lisäksi, että mahdollisen ensi/toissijaisuuden tulisi näkyä pykälissä, tämä koko asia on niin keskeinen, 

että se olisi nostettava perustelujen alkuun, muotoiltava yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, ja ilmaistava 

yleensä ottaen selkeämmin. On esimerkiksi määriteltävä, millaisen prosessin kautta tulee kartoittaa ja 

kirjata pykälässä 7 tarkoitetut edellytykset henkilökohtaisen avun käyttöön. Jos nämä ovat sama asia kuin 

pykälässä 8 mainitut voimavarat, terminologia tulee yhtenäistää. Jos kyseessä ovat eri asiat, termien sisältö 

on avattava ymmärrettävällä tavalla. 

 

Pykälän 8 perusteluissa sanotaan: 

 

Jos vammaisella henkilöllä ei tuettunakaan arvioitaisi olevan säännöksen edellyttämiä 

voimavaroja määritellä avun sisältöä ja siten käyttää henkilökohtaista apua, hän olisi yleisten 

soveltamisalasta tulevien ja palvelukohtaisten edellytysten täyttyessä oikeutettu saamaan 

apua ja tukea tavanomaisessa elämässä suoriutumiseen ehdotetun lain mukaisena 

valmennuksena ja tukena tai osana asumisen tuen palveluja taikka muuna lain tarkoituksen 

toteuttamiseksi tarpeellisena palveluna. Jos avun tarve perustuisi pääasiassa hoivaan, 

hoitoon tai vammaisen henkilön taikka toisen henkilön turvallisuuden varmistamiseen, olisi 

siihen vastattava muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla. 

 

Pykälä 7 perusteluissa ei käytetä edellytyksistä puhuttaessa ilmaisua "tuettunakaan". Tästä syntyy ristiriita: 

jos henkilöllä ei ole voimavaroja, häntä tulee tukea henkilökohtaisen avun sisällön määrittelyyn, mutta jos 

hänellä ei ole pykälän 7 tarkoittamalla tavalla edellytyksiä, tätä velvoitetta ei ole. 

 

Ristiriitaa on pykälän 8 perusteluissa myös siinä, että henkilö voisi joissain tapauksissa olla kykenevä 



määrittelemään henkilökohtaisen avun sisältöä vain tuetusti, mutta hänen avuntarpeensa ei silloinkaan 

perustuisi pääasiassa hoivaan, hoitoon tai turvallisuuden varmistamiseen. Pykälän 7 perusteluissa myös 

vedetään raja tuen ja henkilökohtaisen avustamisen välille eri tavalla kuin "hoiva, hoito, valvonta" -

pohjalta: tuki, joka ei ole avustamista, on "aktiivista, ohjaavaa ja vastuun ottavaa". Tämä antaa ymmärtää, 

että henkilökohtaisen avun saamisen voisi estää esimerkiksi aloitekyvyn puute tai kyvyttömyys vastuun 

ottamiseen. 

Nämä erilliset kokonaisuudet olisi kytkettävä yhteen ja niiden väliset mahdollinen hierarkiat määriteltävä; 

esimerkiksi voiko henkilökohtainen apu olla suurelta osin hoivaa, hoitoa tai turvallisuuden varmistamista, 

jos avustettava henkilö on aktiivinen ja vastuun ottava osapuoli, ja ohjeistaa avustajan toteuttamaan 

hoivatoimenpiteitä tai turvallisuuden varmistamista? 

 

 

Voimavararajaus 

 

Lakiluonnoksen pykälässä 8 ilmaistu ns. henkilökohtaisen avun voimavararajaus jakaa mielipiteitä 

järjestöjen välillä ja sisällä. ASYlla ei ole siihen yhdistyksenä selkeää kantaa, koska jäsenten tai laajemmin 

autismikirjon näkemyksiä ei ole selvitetty. Asia myös kytkeytyy edellä mainittuihin epäselvyyksiin 

käsitteiden voimavarat ja edellytykset käytössä.  

ASYn kanta on, että lain tulee taata myös vaikeimmin vammaisille oikeus asumismuotoihin ja palveluihin, 

jotka tukevat heidän itsenäisyyttään ja omien valintojensa toteuttamista. Tällaisten oikeuksien tulee olla 

samalla tasolla lievemmin vammaisten kanssa. Samalla tulisi kuitenkin huomioida, että henkilökohtaista 

apua ei tule terminä määritellä tavalla, joka olisi ristiriidassa YK:n vammaisyleissopimuksen tai sitä koskevan 

YK:n Vammaisten oikeuksien komitean 5. yleiskommentin kanssa. 

 

ASY ehdotti pykälään 8 alla olevaa muotoilua, jossa painotetaan, että henkilökohtainen apu voi olla osa 

palvelukokonaisuutta henkilöillä, joilla on rajalliset voimavarat tai edellytykset avun sisällön 

määrittelemiseen.  

 

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on mahdollistaa vammaiselle henkilölle omien valintojen 

toteuttaminen yhdenvertaisesti muiden kanssa auttamalla häntä toiminnoissa, joissa 

toimintarajoite estää toiminnosta suoriutumisen ilman apua. Henkilökohtaista apua voidaan 

myöntää henkilölle, joka kykenee ilmaisemaan omia valintojaan ja määrittelemään avun 

sisällön joiltain osin itse. Henkilökohtaista apua voidaan järjestää muiden palvelumuotojen 

rinnalla myös niillä henkilöillä, joiden tarpeet edellyttävät pääasiassa 7 § mukaista tukea ja 

valmennusta, taikka hoivaa, hoitoa tai vammaisen henkilön taikka toisen henkilön 

turvallisuuden varmistamista. Henkilökohtaiseksi avuksi määritellään tällöin ne palvelut, 

joissa pääasiallisena tavoitteena on mahdollistaa henkilön ilmaisemien omien valintojen 

toteuttamista, vaikka palvelussa huomioitaisiin samanaikaisesti muitakin tarpeita. 

 

Toimiminen avustettuna, mutta itse 

 

Pienenä mutta merkittävänä yksityiskohtana ASY kiinnitti huomiota siihen, että lakiluonnoksen sanamuodot 

antavat epäsuorasti ymmärtää, ettei vammainen henkilö tee asioita itse silloin kun häntä avustetaan. 

Lauseet, joissa puhutaan siitä, miten "toimintarajoite estää toiminnosta suoriutumisen itse" tulisi kaikissa 

teksteissä korjata muotoon "...estää toiminnosta suoriutumisen ilman apua".  

 

Neuropsykiatrinen valmennus  

 



Pykälän 7 perusteluissa mainitaan toistuvasti neuropsykiatrinen valmennus, ja sanotaan mm: 

"...1 momentin 1 kohdan perusteella annettu neuropsykiatrinen valmennus edellyttäisi 

asianmukaista ammatillista osaamista". 

 

ASY kiinnitti kommenteissaan huomiota siihen, että neuropsykiatrinen valmentaja ei ole suojattu 

ammattinimike, eikä neuropsykiatrisella valmennuksella ole yleistä, yhtenäistä menetelmäpohjaa. 

Valmennuksessa käytetään vaihtelevina yhdistelminä erilaisia menetelmiä ja käytäntöjä, joita eri 

palveluntarjoajat ovat päättäneet sisällyttää omaan versioonsa tästä palvelusta. Näihin voi kuulua 

esimerkiksi sosiaalityölle, toimintaterapialle ja erityisopetukselle tyypillisiä lähestymistapoja. Kuka tahansa 

voi halutessaan käyttää titteliä neuropsykiatrinen valmentaja, ja "asianmukainen ammatillinen osaaminen" 

on pitkälti mielipidekysymys. Vammaisen henkilön tarpeita vastaavaa palvelua ei voida taata sillä, että sen 

tuottajana toimii neuropsykiatrinen valmentaja, vaikka tämä olisi käynyt valmennusta koskevan kurssin ja 

ilmoittaisi osaamisensa olevan asianmukaista. Tätä ei siksi tulisi käyttää osana lakitekstin perustelua. Sen 

sijaan tulisi painottaa, että tuen ja valmennuksen toteuttamisessa voidaan tarvita monenlaista ammatillista 

osaamista, ja että vaadittavan osaamisen määrittelyn on oltava osa palvelun sisällön ja toteuttamistavan 

määrittelyä. 

 

Toiminnanohjaus -termin käyttö 

 

ASY kiinnitti huomiota siihen, että termiä toiminnanohjaus ei tule käyttää ilman tarkennusta. Sillä on kaksi 

vakiintunutta merkitystä, jotka usein sekoitetaan keskenään, ja tästä seuraavista väärintulkinnoista on 

haittaa vammaisille henkilölle. Kun tätä sanaa käytetään pykälän 7 perusteluissa, ilmeisesti tarkoitetaan 

kykyä suunnitella ja jäsennellä arkitoimia. Tämä tulisi ilmaista selkeästi. 

 

Tuen tarve toiminnanohjauksessa mainitaan pykälien perusteluissa yhtenä mahdollisena perusteena tuelle 

ja valmennukselle, mutta ei perusteena henkilökohtaiselle avulle. Silloin kun toiminnanohjaus -termillä 

viitataan neurologisiin ja kognitiivisiin perusominaisuuksiin eikä pelkästään käytännön tasolla näkyviin arjen 

taitoihin, niitä nimenomaan tulee pitää yhtenä mahdollisena perusteena henkilökohtaiselle avulle. Tällaiset 

ominaisuudet eivät ole sama asia kuin älyllinen kehitysvamma, eivätkä aiheuta kyvyttömyyttä määritellä, 

millaista avun sisällön ja toteutustavan pitäisi olla. Ne johtavat lähinnä hitauteen ja ylimääräiseen 

ponnisteluun arkitoimista suoriutumisessa. Tämä on merkittävä toimintarajoite monille autismikirjon 

henkilöille. Neurologiset toiminnanohjauksen puutteet eivät ole kaikkien kohdalla opettamisella tai 

valmennuksella kompensoitavissa. Silloinkin, kun jokin yksittäinen taito on olemassa, sen johdonmukainen 

käyttö voi vaatia kohtuuttomia ponnistuksia. Siksi autismikirjon kannalta onkin positiivista, että 

henkilökohtaista apua koskevat perustelut sisältävät tämän maininnan:  

 

Henkilökohtainen apu olisi välttämätöntä, jos kyseessä oleva, vammaisen henkilön kannalta 

tärkeä asia, tehtävä tai toiminta jäisi muutoin kokonaan tekemättä tai esimerkiksi 

päivittäisten henkilökohtaisten toimien suorittaminen olisi kohtuuttoman hidasta tai 

hankalaa. 

 

Tällainen hitaus ja hankaluus tulisi arvioida mahdollisten tuki- ja valmennusjaksojen aikana, ja näiden 

päätyttyä tulisi poikkeuksetta kirjata palvelusuunnitelmaan pysyvän tuen tai henkilökohtaisen avun tarve. 

Valmennusjaksojen päättyminen ilman asianmukaista toimintakyvyn kartoittamista ja muiden palvelujen 

käynnistämistä on toistuva ongelma, joka tulisi huomioida ja pyrkiä ehkäisemään laissa ja sen perusteluissa. 

 

Tavanomainen elämä vs. tasaveroinen valintojen toteuttaminen 

 



Kuten aikaisempienkin pykälien kohdalla, ASY painotti, että tavanomaisen elämän käsitettä ei tulisi käyttää 

pykälien 7 ja 8 perusteluissa ohjaavana periaatteena, eikä yleensäkään opastaa rajaamaan vammaisten 

elämää ja valintoja käyttäen ohjenuorana väestön keskimääräistä ajankäyttöä. 

 

Vammattomilta ihmisiltä ei edellytetä, että he rajoittaisivat valintojaan tällaisin perustein, eivätkä he joudu 

laskemaan tai perustelemaan kenellekään, miten heidän aikansa jakautuu milloinkin esimerkiksi 

sosiaalisten kontaktien ja harrastusten välillä. Vammaisoikeussopimuksen ohjaava periaate on omien 

valintojen toteuttaminen tasaveroisesti muiden kanssa. Vammaisella henkilöllä on siksi oltava oikeus  

poiketa keskiverrosta, kuten muillakin ihmisillä, esimerkiksi käyttäen tavallista enemmän aikaa 

harrastuksiin, tai jättäytyen välillä pois suunnitelluista harrastuksista muiden menojen takia. Vammaisella 

henkilöllä on myös oltava oikeus elää ilman kohtuutonta taakkaa siitä, että elämää pitäisi jatkuvasti 

suunnitella ja raportoida tunnin tarkkuudella, jottei menettäisi välttämättömiä palveluja. 


