
 

 

 

Vammaisten palvelut 2016 – kuntakyselyn osaraportti 

Vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun tuntimäärät 
painottuvat alle 25 tuntiin viikossa 
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Erityisesti palvelua 
saavien 65 vuotta täyttäneiden määrä on kasvanut (15 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 
2016). Vuonna 2016 asiakkaista 53 prosenttia sai alle 10 tuntia henkilökohtaista apua 
viikossa. Henkilökohtaista apua 10–24 tuntia viikossa saavia oli 24 prosenttia asiakkaista. 
Alle 25 tuntia henkilökohtaista apua saavien osuus on kasvanut noin 4 prosenttiyksikköä 
vuodesta 2013 vuoteen 2016.  

Henkilökohtaisen avun yleisin järjestämistapa vuonna 2016 oli työnantajamalli, jossa 
asiakas toimii henkilökohtaisen avustajan työnantajana. Työnantajamallin käyttö on kui-
tenkin vähentynyt noin 7 prosenttiyksikköä vuodesta 2013. Samanaikaisesti palvelusete-
lin käyttö on kasvanut noin 7 prosenttiyksikköä vuodesta 2013. 

Vammaispalveluiden määräaikojen noudattaminen on parantunut vuodesta 2013. 
Vammaispalveluiden määräaikojen noudattamisessa asian viivytyksetön käsittely aiheutti 
vähiten määräajassa pysymisen ongelmia. Sen sijaan kunnilla on jonkun verran enemmän 
vaikeuksia pysyä palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman määräajoissa. 

Kuvio 1. Vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun asiakkaat tuntimäärän mukaan 
vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016 (%) 

 

 

Päälöydökset  
 
• Vammaisuuden vuoksi palvelu-

ja sai noin 3 prosenttia vastan-
neiden kuntien väestöstä.  

• Henkilökohtaisen avun asia-
kasmäärän kasvaminen jatkui 
edelleen erityisesti yli 65-
vuotiaiden ikäluokassa.  

• Henkilökohtaista apua alle 25 
tuntia viikossa saavien prosent-
tiosuus on kasvanut.  

• Henkilökohtaisen avun järjes-
tämistavoissa työnantajamallin 
käyttö on laskenut, mutta on 
yhä edelleen yleisin järjestä-
mistapa. Palvelusetelin käyttö 
on lisääntynyt vuodesta 2010 
vuoteen 2016 noin 10 prosent-
tiyksiköllä.  

•  Vammaispalveluiden määräai-
kojen noudattaminen on pa-
rantunut vuodesta 2013. 
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Taustaa 
Vammaisten sosiaalipalveluista kerätään tietoja THL:n Sosiaalipalvelujen toimintatilastossa ja Tilastokeskuksen Kuntatalo-
us -tilastossa. 1  Vammaispalveluihin kohdistuu kuitenkin tietotarpeita, joihin ei voida vastata vuosittain kerättävän tilasto-
tiedon perusteella. Tämän vuoksi THL kerää kolmen vuoden välein täydentävää tietoa kuntien toiminnasta. Tässä tilasto-
raportissa raportoidaan vammaisten palvelujen kuntakyselyn tulokset.2 Raporttiin on sisällytetty muutamia vammaispal-
velujen tietoja Sosiaalipalvelujen toimintatilastosta ja Kuntataloustilastosta. 

Kuntakyselyssä vammaispalveluista kävi ilmi, että vammaisten henkilöiden käyttämistä palveluista on vaikea saada koko-
naiskuvaa. Vammaiset henkilöt käyttävät eri palveluja ja näitä palvelua koskevat tiedot ovat usein eri tietojärjestelmissä. 
Monissa kunnissa ja kuntayhtymissä ei ollut mahdollisuutta toimittaa aineistoja, joissa asiakkaan saamia eri palveluja olisi 
yhdistetty. Myös rekisterilainsäädäntö tai asiakastietojärjestelmät asettavat haasteensa koska ne eivät täysin tue sitä, että 
palveluja saava asiakas saataisiin aineistoihin ja tilastoihin kertaalleen mukaan. Myös palvelusuunnitelmien ja erityistä 
tukea tarvitsevien määrästä on vaikea saada tällä hetkellä tilastotietoja.  

Vammaispalvelulain mukaiset määräajat  
Vuonna 2009 voimaan tulleessa vammaispalvelulain muutoksessa säädettiin palvelutarpeen selvittämisestä. Selvittämi-
nen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä kun yhteydenotto kuntaan palvelujen saamiseksi on tullut. 
Säännös täydentää sosiaalihuoltolain 36 §:ää sosiaalipalvelujen tarpeen arvioinnin määräajoista.  

Yhteensä 66 prosenttia ilmoitti, että heillä ei ollut vuonna vaikeuksia aloittaa palvelutarpeen selvittämistä annetussa mää-
räajassa. Jonkin verran tai huomattavasti vaikeuksia aloittaa palvelutarpeen selvittäminen annetussa määräajassa oli 34 
prosentilla kunnista. (Liitetaulukko 1, Kuvio 2.) 

Kuvio 2. Vammaispalvelulain mukaisten määräaikojen toteutuminen kunnissa vuonna 2016 

 
 

______________________ 

1 Vammaisten palveluiden sosiaalipalveluiden toimintatilaston tiedot julkaistaan Sotkanetissä www.sotkanet.fi. Kuntatalous: Suomen virallinen tilasto 
(SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].ISSN=2343-4147. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2017].Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kta/index.html 

2 Kuntakyselyn vammaisten palveluja vuonna 2016 koskevaan osioon vastasi 305 kuntaa eli 97 prosenttia kaikista kunnista. Vastanneissa kunnissa asui 
99,5 prosenttia maan väestöstä (ks. tarkemmin katoanalyysi laatuselosteesta). Vastanneiden kuntien määrä vaihtelee kysymyksittäin. Väestöön suhteu-
tetut vastausprosentit olivat 42,5 ja 98,0 välillä (kysymyskohtaiset vastausprosentit on esitetty liitetaulukoissa).  

 

http://www.sotkanet.fi/
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Palvelutarpeen selvittäminen on osa yksilöllisen palvelusuunnitelman valmistelua. Vammaispalvelulain mukaan palvelu-
suunnitelma on laadittava ilman aiheetonta viivytystä. Vammaispalvelulaissa säädetyistä määräajoista palvelusuunnitel-
man laatimisessa oli kunnilla eniten vaikeuksia. Kyselyyn vastanneista kunnista noin 44 prosenttia ilmoitti, että heillä oli 
ollut jonkin verran tai huomattavia vaikeuksia laatia palvelusuunnitelma ilman aiheetonta viivytystä. (Liitetaulukko 2.) 

Vammaispalvelulaissa on säädetty myös asian viivytyksettömästä käsittelystä. Enimmäisaika päätösten tekemiselle on 
kolme kuukautta palvelun tai tukitoimen hakemisesta. Huomattavia vaikeuksia tai jonkin verran vaikeuksia oli noin 18 
prosentilla vastanneista kunnista. Näin ollen noin 82 prosenttia ilmoitti, ettei päätösten tekeminen laissa määrättyssä 
aikarajassa tuottanut vaikeuksia. Tämä luku on lähes 10 prosenttiyksikköä parempi kuin vuonna 2013. (Liitetaulukko 3.) 

Palvelusuunnitelman laatiminen  
Vastanneista kunnista noin 22 prosenttia ilmoitti, että vammaispalvelulain mukaisia palveluja vuonna 2016 saaneista alle 
neljäsosalla oli voimassa oleva palvelusuunnitelma. Kunnista noin 57 prosenttia ilmoitti, että palvelusuunnitelma oli vä-
hintään puolella asiakkaista. (Liitetaulukko 4.)  

Kehitysvammalain mukaisia palveluja saaneiden tilanne on parempi, sillä hieman yli neljä viidesosaa vastanneista kunnista 
oli tehnyt palvelusuunnitelman vähintään 75 prosentille asiakkaista (Liitetaulukko 5.) 

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain palvelusuunnitelmia koskevien tilastotietojen ilmoittaminen tuotti kunnille vai-
keuksia, koska käytettävät asiakastietojärjestelmät eivät tue tiedon tuottamista. Kuntien antamista lisätiedoista selviää, 
että suuressa osassa kuntia käytäntönä on, että ainoastaan kuljetuspalvelua saaneille asiakkaille ei laadita erillistä palve-
lusuunnitelmaa, mikäli asiakas ei suunnitelmaa erityisesti pyydä. Lisäksi on huomioitava, että kaikki asiakkaat eivät halua 
palvelusuunnitelmaa. 

Vammaispalveluiden järjestäminen  
Palvelujen järjestämisessä vaikeudet vaihtelivat palveluittain. Kunnilla ei ollut juurikaan vaikeuksia kuljetuspalvelujen 
järjestämisessä. Eniten ongelmia koettiin henkilökohtaisen avun järjestämisessä, tosin huomattavia vaikeuksia ilmoitti 
olevan vain 1 prosenttia vastanneista kunnista. (Kuvio 3, liitetaulukot 6-8.) 

Kuvio 3. Tiettyjen vammaispalvelulain mukaisten palvelujen järjestäminen kunnissa vuonna 2016 

 

Henkilökohtainen apu  
Vuosittain kerättävän sosiaalipalvelujen toimintatilaston mukaan vuonna 2016 henkilökohtaisen avun asiakkaita oli 
21 079. Asiakasmäärä kasvoi noin 11 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Ikäryhmittäin eniten kasvua oli 65 vuotta täyt-
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täneiden henkilökohtaisen avun asiakkaiden määrässä (noin 15 %) ja vähiten 0–17 vuotiaiden avun asiakkaiden määrässä 
(3 %). Suurin asiakasryhmä on 18–64 –vuotiaat, joiden määrä kasvoi noin 10 prosentilla verrattuna vuoteen 2015. (Kuvio 
4.) 

Kuvio 4. Henkilökohtaisen avun asiakkaat vuoden aikana ikäryhmittäin vuosina 2006–2016 

 
Lähde: Sotkanet, Henkilökohtaisen avun saajat –indikaattorit ind. 3434, 3435 ja 3436. [Viitattu:5.10.2017].  

Tilastokeskus on kerännyt vuodesta 2015 lähtien tietoa kuntien ja kuntayhtymien henkilökohtaisen avun kustannuksista. 
Vuonna 2015 henkilökohtaisen avun kustannukset olivat noin 222 miljoonaa euroa.3  Tämä on noin 32 prosenttia vam-
maispalvelulain mukaisten etuuksien ja palvelujen kokonaiskustannuksista. 

Kuntakyselyn mukaan noin kahdella kolmasosalla kunnista ei ollut vaikeuksia vammaispalvelulain mukaisen henkilökoh-
taisen avun järjestämisessä. Jonkin verran vaikeuksia oli 34 prosentilla vastanneista kunnista. (Kuvio 3, Liitetaulukko 7.) 
Kunnat ilmoittivat pääsyyksi vaikeuksiin avustajien saatavuuden. Avustajien rekrytoinnissa oli vaikeuksia kaiken kaikkiaan, 
mutta erityisen vaikeaa oli saada avustajia haastaviin työaikoihin, pieniin tuntimääriin sekä sijaisuuksiin erityisesti haja-
asutusalueilla. Aina ei myöskään löytynyt sopivaa tai koulutettua avustajaa ja vaihtuvuus oli suurta. Lisäksi muutamissa 
vastauksissa palvelun järjestämistä oli vaikeuttanut ostopalvelujen puute tai ostopalvelujen laadun ongelmat. 

Vastanneissa kunnissa asiakkaille myönnetyt tuntimäärät painottuivat alle 25 tuntiin viikossa. Vuodesta 2007 vuoteen 
2016 alle 25 tuntia viikossa apua saavien asiakkaiden osuus on noussut 51 prosentista 77 prosenttiin. (Kuvio 1.). Alle 10 
tuntia viikossa apua saavien asiakkaiden osuus oli vuonna 2016 yhteensä 53 prosenttia ja 10–24 tuntia apua saavien 24 
prosenttia. Naisten ja miesten välillä ei ole isoja eroja. (Liitetaulukko 9.) 

Henkilökohtaisen avun yleisin järjestämistapa oli henkilökohtainen avustaja -järjestelmä, jossa asiakas toimii henkilökoh-
taisen avustajan työnantajana. Tällä tavoin henkilökohtainen apu oli järjestetty 57 prosentille asiakkaista. Kunta hankki 
avustajapalveluja ostopalveluna 24 prosentille asiakkaista. Palvelusetelin käyttö on kasvanut vuoteen 2013 verrattuna. 
 

______________________ 

3 Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous, Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot. [Viitattu: 3.10.2017]. Taulukot 1.6 (kunnat) ja 2.6 
(kuntayhtymät): Käyttötalouserottelut / Vammaispalvelulain mukaisista kuluista: Henkilökohtainen apu. 
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_talous_ja_toiminta/?rxid=25262eec-a4cb-4096-8c5a-dd166a8417c3.  
Vuoden 2016 henkilökohtaisen avun kustannustietoa ei ole vielä saatavilla tilaston julkaisuajankohtana.  

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_talous_ja_toiminta/?rxid=25262eec-a4cb-4096-8c5a-dd166a8417c3
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Vuonna 2013 kunta oli antanut palvelusetelin avustajapalvelujen hankkimista varten 3 prosentille asiakkaista, kun taas 
vuonna 2016 osuus oli jo 10 prosenttia asiakaista. Useamman järjestämistavan yhdistelmänä henkilökohtainen apu järjes-
tettiin 5 prosentille asiakkaista. (Liitetaulukko 10, Kuvio 5.) 

Kuvio 5. Henkilökohtaisen avun asiakkaat järjestämistavan mukaan vuosina 2010, 2013 ja 2016 

 

Henkilökohtainen apu työssäkäyntiä tai opiskelua varten 
Vammaispalveluiden kuntakyselyssä kysyttiin ensimmäistä kertaa tietoa siitä, kuinka monelle henkilölle on myönnetty 
vuonna 2016 henkilökohtaista apua työssäkäyntiä tai opiskelua varten. Kysymykseen vastasi 279 kuntaa. Vastanneista 
kunnista 157 kunnassa oli myönnetty henkilökohtaista apua työssäkäyntiä tai opiskelua varten yhteensä 529 henkilölle.4  

Kuljetuspalvelut 
Kuljetuspalvelu on asiakasmäärältään suurin vammaispalvelulain mukainen palvelu. Kuntien sosiaalipalvelujen toimintati-
laston mukaan vuonna 2016 kuljetuspalvelua sai noin 98 100. asiakasta. Asiakasmäärä on vähentynyt vuodesta 2015 yh-
teensä 2 prosentilla.  
 
Vammaispalvelujen kuntakyselyyn vastanneilla kunnilla ei ollut vaikeuksia kuljetuspalvelujen järjestämisessä. Vastauksien 
mukaan 96 prosentilla kunnista kuljetuspalvelujen järjestäminen ei tuottanut vaikeuksia (Kuvio 3). Vuoteen 2013 verrat-
tuna tilanne kuljetuspalveluissa on parantunut noin neljällä prosenttiyksiköllä. (Liitetaulukko 6.) 

Kuntia pyydettiin avovastauksissa kertomaan, mistä vaikeudet palvelun järjestämisessä johtuivat. Vaikeuksia kokeneiden 
kuntien vastauksien perusteella ongelmat johtuivat useimmiten taksien huonosta saatavuudesta. Palveluntarve on kasva-

 

______________________ 

4 Näistä 157 kunnasta 136 kuntaa pystyi toimittamaan tiedot molempiin, henkilökohtaisen avun saajien asiakasmääriin ja henkilökohtaisen avun asiak-
kaisiin, jotka saavat henkilökohtaista apua työssäkäyntiä tai opiskelua varten. Vastannessa 136 kunnassa noin neljä prosenttia kaikista henkilökohtaisen 
avun saajista sai henkilökohtaista apua työssäkäyntiä tai opiskelua varten. Tieto on suuntaa-antava, koska osa kunnista ei pystynyt toimittamaan tietoa 
luotettavasti henkilökohtaisen avun saajiin ja osa kunnista vastasi, että henkilökohtaisen avun tietoa työssäkäyntiä tai opiskelua varten ei ole saatavissa 
tietojärjestelmästä tai sitä on mahdotonta arvioida luotettavasti. 
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nut mm. ikääntymisen takia. Invatakseja on liian vähän käytössä, mistä johtuen taksien saatavuus on ajoittain huono. 
Nähtiin myös, että taksiyrittäjät valikoivat kuljetuksia ja lyhyemmille matkoille oli vaikeampi saada takseja. 

Palveluasuminen 
Palveluasumisessa tilanne parani vuoteen 2013 verrattuna. Jonkin verran vaikeuksia kokeneiden kuntien osuus laski 26 
prosentista 23 prosenttiin. Palveluasumisen järjestämisestä selvisi ilman vaikeuksia noin 76 prosenttia vastanneista kun-
nista. Huomattavia vaikeuksia oli alle 2 prosentilla kunnista. (Liitetaulukko 8.) 

Kunnat ilmoittivat vaikeuksien syiksi useimmiten palveluasumisen paikkojen puuttumisen. Paikkakunnalla tai lähialueella 
ei välttämättä ole palveluasumisen yksikköä tai asiakkaan tarpeisiin nähden sopivaa paikkaa ei ole tarjolla ja asiakas jou-
tuu muuttamaan palvelun perässä. Sopivia palveluja ei ole tarjolla esimerkiksi nuorille, moniongelmaisille, sekä henkilöil-
le, joilla on voimakkaasti alentunut toimintakyky. Myös asiakkaan palvelujen yhteensovittaminen esim. asiakkaille, jotka 
eivät kriteeriltään kuulu mihinkään asiakasryhmään tai kuuluvat moneen asiakasryhmään tuotti vaikeuksia. Palveluasumi-
sen järjestäminen yhteistyönä ensisijaisten palveluiden (esim. kotihoito ja henkilökohtainen apu) kanssa tuotti jonkinver-
ran vaikeuksia. Muutamissa vastauksissa mainittiin, että palvelua on vaikeaa saada asiakkaan omalla kielellä. 

Erityistä tukea tarvitsevat  
Kuntakyselyssä vammaispalveluista kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa vammaispalveluiden asiakasmäärä. Asiakasmäärä 
pyydettiin ilmoittamaan kahteen ryhmään jaettuna (0–17 -vuotias ja 18 vuotta täyttäneet). Lisäksi pyydettiin ilmoitta-
maan näistä ryhmistä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden lukumäärät (ShL 3 §).  Vammaispalvelujen 0–17 –vuotiaista 
asiakkaista 45 prosenttia oli erityistä tukea tarvitsevia. 18 vuotta täyttäneistä 50 prosenttia oli erityistä tukevia tarvitse-
via.5  

Omaishoidon tuki 
Kuntakyselyssä vammaispalveluista kysyttiin ensimmäistä kertaa tietoa vammaispalveluiden asiakkaista yhteensä ja siitä, 
kuinka moni heistä oli omaishoidon asiakkaita. Yhteensä 268 kuntaa toimitti tiedot kysymykseen. Kunnissa asui 83 pro-
senttia väestöstä. Vastanneiden kuntien vammaispalvelujen asiakkaista noin 11 prosenttia sai myös omaishoidon tukea.6 

Päivätoiminta 
Vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa sai vuonna 2016 kyselyyn vastanneissa kunnissa yhteensä 1 729 asiakasta. 
Puolet heistä oli 45–64-vuotiaita ja 35 prosenttia 18–44-vuotiaita. Yhteensä 18–64-vuotiaita palvelunkäyttäjiä oli siis noin 
85 prosenttia ja noin 15 prosenttia oli muita kuin työikäisiä eli nuoria tai ikääntyneitä. Naisten osuus asiakkaista oli noin 
43 prosenttia. (Liitetaulukko 11.) 

Kehitysvammalain mukaista päivätoimintaa sai vuonna 2016 kyselyyn vastanneista kunnissa yhteensä 9 844 henkilöä. 
Päivätoiminnan asiakkaista 58 prosenttia oli 45–64-vuotiaita ja 33 prosenttia 18–44-vuotiaita. Yhteensä 18–64-vuotiaita 
 

______________________ 

5 Saatu tieto on suuntaa-antavaa, koska vain osa kunnista pystyi toimittamaan tiedot kaikkiin kysymyksen kohtiin. Kysymykseen erityistä tukea vammai-
suuden perusteella myönnetyistä palveluista vastasi 206 kuntaa. Vastanneissa kunnissa asui 53,5 prosenttia väestöstä. Erityistä tukea tarvitsevia henki-
löiden tiedoissa oli puutteita, koska tietoa ei saa tietojärjestelmästä. Tietoa ei myöskään pystynyt toimittamaan ikäjakaumittain tai tieto pystyttiin 
toimittamaan vain osittain niin, että 18 vuotta täyttäneistä oli mahdollista saada tieto tai 0–17-vuotiaista oli mahdollista saada tieto manuaalisesti, 
koska heidän lukumääränsä oli pienempi.  

6 Tiedoissa oli puutteita, koska tietoa ei saa tietojärjestelmästä. Vammaispalvelun asiakkaista omaishoidon tuen asiakkaiden määrää ei monessa kuntaa 
saatu tietojärjestelmistä ja lukuja ei laskettu manuaalisesti. Palautetta saatiin myös siitä, että vammaispalvelun omaishoidon tuen asiakasmäärässä vain 
alle 65-vuotiaat asiakkaat ja yli 65-vuotiaiden osalta ei voida luotettavaa tietoa toimittaa tai omaishoidontuki tilastoitui vain lasten ja kehitysvammaisten 
osalta. Ei saatu tietoa, ovatko omaishoidon asiakkaat muutoin vammaispalvelun asiakkaita.  



 

Vammaisten palvelut 2016 – Kuntakyselyn osaraportti  

 
 

       

 THL – TILASTORAPORTTI   34 | 2017 

         

   7 

 

palvelunkäyttäjiä oli siis noin 91 prosenttia. Noin 9 prosenttia oli muita kuin työikäisiä eli nuoria tai ikääntyneitä. (Liitetau-
lukko 13.) 

Vammaispalvelu- ja kehitysvammalakien mukaisien päivätoiminnan asiakkaista yhteensä on kerätty tiedot Kuntien toi-
mintatilastossa vuodesta 2012 lähtien ja Sosiaalipalveluiden toimintatilastossa vuodesta 2015 lähtien. Verrattuna toimin-
tatilastoon on kuntakyselyyn ilmoitettujen asiakkaiden lukumäärä suurempi. Tämä viittaa siihen että sekä sosiaalipalve-
luiden toimintatilaston, että vammaispalvelujen kuntakyselyn tiedon laadussa on puutteita. Osa kunnista on ilmoittanut, 
että päivä- ja työtoiminnan erotteleminen tuottaa vaikeuksia. 

Vammaisuuden perusteella myönnetyt palvelut  
Kuntakyselyssä vammaispalveluista pyydettiin arvioimaan ensimmäistä kertaa tiettyjen vammaispalvelujen myöntämisen 
yleisyyttä. Kysymykseen vammaisuuden perusteella myönnetyistä palveluista vastasi 292 kuntaa. Vastanneissa kunnissa 
asui 96 prosenttia maan väestöstä.7 

Kuvio 6. Tiettyjen vammaisuuden perusteella myönnettyjen palvelujen myöntäminen kunnissa vuonna 2016  

 

Lakiperusta 
Lähtökohtana palveluiden järjestämisessä ovat kaikille tarkoitetut yleiset palvelut esimerkiksi sosiaalihuoltolain perusteel-
la. Tarvittaessa näitä palveluita täydennetään erityislainsäädännön kuten vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perus-
teella. 

Vastanneissa kunnissa (158 kuntaa) vammaisuuden johdosta palveluja saavista asiakkaista 54 prosenttia sai palveluja vain 
vammaispalvelulain perusteella vuonna 2016. Vain kehitysvammalain perusteella palveluja sai 9 prosenttia ja vain sosiaa-
lihuoltolain perusteella 3 prosenttia asiakkaista. Noin 27 prosenttia sai palvelua kahden lain ja 7 prosenttia kolmen lain 
perusteella. Vammaisuuden vuoksi palveluja sai kaiken kaikkiaan 3 prosenttia vastanneiden kuntien väestöstä. (Liitetau-
lukko 14.) 

 

______________________ 

7 Saatu tieto on suuntaa-antavaa, koska se perustuu yhteiseen arvioon vammaispalveluiden ja kehitysvammapalveluiden järjestämisestä. 
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Hyvin usea kyselyyn vastannut kunta ilmoitti, että eri lakien mukaisia kombinaatioita asiakkaittain ei saada poimittua 
asiakastietojärjestelmistä, mistä johtuen tiedon luotettava tuottaminen vaatisi kuntia käymään läpi asiakkaittain palvelu-
kokonaisuudet. Useasti tietoa ei ollut saatavissa tietojärjestelmistä. Tietojen toimittamisen haasteeksi mainittiin yleisesti 
myös se, että palvelut ovat eri järjestelmissä, eikä tietoja saa yhdistettyä.  

Lisäksi kerrottiin, että palvelujen hajautetun järjestämisen ja asiakastietojärjestelmän jäykkyyden takia tiedot eri palve-
luista eivät ole luotettavasti saatavilla kokonaisuutena. Yleinen haaste tietojen toimittamiseen oli myös se, että kaikkien 
lakien tietoja ei ole saatavilla tietosuojan ja tietojen katselu- ja pääsyoikeuksien takia. Tietoja oli erityisen vaikeaa saada 
sosiaalihuoltolain perusteella myönnetyistä palveluista. (Liitetaulukko 14).  
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Käsitteet ja määritelmät 

Palvelutarpeen selvittäminen 

Vammaispalvelulain (380/1987) mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään 
seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa, muu 
henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saami-
seksi. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden palvelutarpeiden selvittäminen voidaan toteuttaa monin eri 
tavoin.  

Palvelusuunnitelma 

Palvelusuunnitelma tarkoittaa suunnitelmaa, jossa käydään kokonaisvaltaisesti läpi vammaisen henkilön tarvitsemat 
palvelut ja tukitoimet, jotka ovat tarpeen jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen. Vammaispalvelulain (VPL 
380/1987) 3 a § mukaan palvelusuunnitelma on laadittava ilman aiheetonta viivytystä siten kuin sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 7 §:ssä säädetään. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaali-
huoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole 
tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Asiakkaalla on 
oikeus kieltäytyä palvelusuunnitelman laatimisesta. 

Kuljetuspalvelut 

Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiske-
lun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväi-
seen elämään kuuluvat kuljetukset. (VPL 380/1987) 

Palveluasuminen 

Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväi-
selle suoriutumiselle. (VPL 380/1987; Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
759/1987) 

Henkilökohtainen apu 

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuo-
lella: 1) päivittäisissä toimissa, 2) työssä ja opiskelussa, 3) harrastuksissa, 4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai 5) 
sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. (VPL 380/1987) 

Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä 
välttämättä tarvitsee. Henkilökohtaista apua on järjestettävä työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikea-
vammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Harrastuksia, yhteiskuntaan osallistumista ja sosiaaliseen kanssakäymis-
tä varten (kuten ystävyys- ja sukulaisuussuhteiden ylläpitämiseen kodin ulkopuolella) henkilökohtaista apua on järjes-
tettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön 
välttämätöntä avuntarvetta.   

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat 

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua: 
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1) korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset
työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta 
aiheutuvat välttämättömät kulut. 

2) antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten sosiaalihuoltolain 29 a §:ssä tarkoi-
tetun palvelusetelin, jonka arvo on kohtuullinen. 

3) hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai jär-
jestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa. 

Henkilökohtaisen avun eri järjestämistapoja voidaan yhdistää toisiinsa. 

Palveluseteli 

Palvelusetelin avulla asiakas voi itse valita kunnan hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista sen, jonka palveluita hän 
haluaa vammaispalveluissa käyttää. Kunta sitoutuu tällöin maksamaan asiakkaan hankkiman palvelun setelin arvoon asti. 
Palvelusetelin arvon määrittelee kunta. 

Erityistä tukea tarvitseva asiakas 

Erityistä tukea tarvitsevalla asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan 
sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yh-
täaikaisen tuen tarpeen tai muun vastaavan syyn vuoksi ja jonka tuen tarve ei liity korkeaan ikään siten kuin ikäänty-
neen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) 3 §:ssä 
säädetään. (SHL 3§) 

Erityistä tukea tarvitsevalla lapsella lasta, jonka kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehi-
tystä tai joka itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään tai joka on erityisen tuen tarpeessa sosiaa-
lihuoltolain 3 § 3 kohdassa mainituista syistä. 

Vammaispalvelulain (380/1987) mukainen päivätoiminta  

Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä 
tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Vammaispalvelulain mukaan päivätoimintaa järjestettäes-
sä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla ei vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean 
toimintarajoitteen vuoksi ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeen-
tulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. 

Kehitysvammalain (519/1977) mukainen päivätoiminta  

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain ja asetuksen mukaan päivätoimintaa voidaan järjestää lähinnä vai-
keimmin vammaisille. 

Kunnalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää esiopetusta. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvolli-
suuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoit-
teet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on maksutonta ja se voidaan järjestää myös päiväkodeissa.  

Perusopetuslain mukainen esiopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta eivät ole varhaiskasvatusta. 

www.thl.fi/tilastot/kuntakysely/vammaiset 

https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/aikuisten-sosiaalipalvelut/tilastokysely-kuntiin/vammaisten-palvelut
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/aikuisten-sosiaalipalvelut/tilastokysely-kuntiin/vammaisten-palvelut
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Liitetaulukot 

Liitetaulukko 1. Vammaispalvelulain mukaisen palvelutarpeen selvittämisen aloittaminen annetussa määräajassa (7 arki-
päivää) kunnissa vuosina 2010, 2013 ja 2016 (%) 

Liitetaulukko 2. Vammaispalvelulain mukaisen palvelusuunnitelman laatiminen ilman aiheetonta viivytystä kunnissa vuo-
sina 2010, 2013 ja 2016 (%) 

Liitetaulukko 3. Vammaispalvelulain mukaisen asian viivytyksetön käsittely (päätöksen tekeminen viimeistään 3 kk kulues-
sa hakemuksesta) kunnissa vuosina 2010, 2013 ja 2016 (%) 

Liitetaulukko 4. Palvelusuunnitelman laatiminen vammaispalvelulain mukaisia palveluja saaneille asiakkaille kunnissa 
vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016  

Liitetaulukko 5. Palvelusuunnitelman laatiminen kehitysvammalain mukaisia palveluja saaneille asiakkaille kunnissa vuosi-
na 2007, 2010, 2013 ja 2016   

Liitetaulukko 6. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun järjestäminen kunnissa vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016 
(%) 

Liitetaulukko 7. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestäminen kunnissa vuosina 2007, 2010, 2013 ja 
2016 (%) 

Liitetaulukko 8. Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen järjestäminen kunnissa vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016 
(%) 

Liitetaulukko 9. Henkilökohtaisen avun saajat tuntimäärän ja sukupuolen mukaan vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016 (%) 

Liitetaulukko 10. Henkilökohtaisen avun saajat järjestämistavan mukaan vuosina 2010, 2013 ja 2016 (%) 

Liitetaulukko 11. Vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan asiakkaat iän ja sukupuolen mukaan vuosina 2007, 2010, 
2013 ja 2016 

Liitetaulukko 12. Kehitysvammalain mukaisen päivätoiminnan asiakkaat iän ja sukupuolen mukaan vuosina 2007, 2010, 
2013 ja 2016 

Liitetaulukko 13. Vammaisuuden perusteella myönnetyt palvelut vuonna 2016, kuntien lukumäärä ja %-osuus vastanneis-
ta kunnista 

Liitetaulukko 14. Palveluja saaneet asiakkaat lakiperustan mukaan vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016 
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Liitetaulukko 1. Vammaispalvelulain mukaisen palvelutarpeen selvittämisen aloittaminen 

annetussa määräajassa (7 arkipäivää) kunnissa vuosina 2010, 2013 ja 2016 (%)

Palvelutarpeen selvittäminen Vuosi 2010 1) Vuosi 2013 2) Vuosi 2016 3)

Ei tuottanut vaikeuksia 49,6 54,4 66,2

Jonkin verran vaikeuksia 44,1 40,2 31,5

Huomattavasti vaikeuksia 6,3 5,3 2,3

Yhteensä (%) 100 100 100

Vastanneet kunnat yhteensä (n) 238 281 302

Vastaamatta jättäneet kunnat yhteensä (n) 104 39 11
1) Vuonna 2010 vastanneissa kunnissa oli 79,5 prosenttia väestöstä.

2) Vuonna 2013 vastanneissa kunnissa oli 93,6 prosenttia väestöstä.

3) Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa oli 97,9 prosenttia väestöstä.

Liitetaulukko 2. Vammaispalvelulain mukaisen palvelusuunnitelman laatiminen 

ilman aiheetonta viivytystä kunnissa vuosina 2010, 2013 ja 2016 (%)

Palvelusuunnitelman  laatiminen Vuosi 2010 1) Vuosi 2013 2) Vuosi 2016 3)

Ei tuottanut vaikeuksia 37,1 40,3 56,3

Jonkin verran vaikeuksia 46,8 50,0 38,0

Huomattavasti vaikeuksia 16,0 9,7 5,7

Yhteensä (%) 100 100 100,0

Vastanneet kunnat yhteensä (n) 237 278 300

Vastaamatta jättäneet kunnat yhteensä (n) 105 42 13
1) Vuonna 2010 vastanneissa kunnissa oli 80,7 prosenttia väestöstä.

2) Vuonna 2013 vastanneissa kunnissa oli 93,0 prosenttia väestöstä.

3) Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa oli 97,8 prosenttia väestöstä.

Asian viityksetön käsittely Vuosi 2010 1) Vuosi 2013 2) Vuosi 2016 3)

Ei tuottanut vaikeuksia 72,8 72,5 82,1

Jonkin verran vaikeuksia 23,8 26,1 16,9

Huomattavasti vaikeuksia 3,3 1,4 1,0

Yhteensä (%) 100 100 100,0

Vastanneet kunnat yhteensä (n) 239 280 301

Vastaamatta jättäneet kunnat yhteensä (n) 103 40 12
1) Vuonna 2010 vastanneissa kunnissa oli 81,0 prosenttia väestöstä.

2) Vuonna 2013 vastanneissa kunnissa oli 93,4 prosenttia väestöstä.

3) Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa oli 97,8 prosenttia väestöstä.

Liitetaulukko 3. Vammaispalvelulain mukaisen asian viivytyksetön käsittely (päätöksen tekeminen 
viimeistään 3 kk kuluessa hakemuksesta) kunnissa vuosina 2010, 2013 ja 2016 (%)
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Vuosi 2007 Vuosi 2010 1) Vuosi 2013 2) Vuosi 2016 3)

% kunnista % kunnista % kunnista % kunnista

0–24 % 45,6 26,8 26,8 21,6

25–49 % 19,2 24,3 26,4 20,8

50–74 % 18,3 18,8 19,1 22,0

75–100 % 16,9 30,1 27,7 35,2

Kunnassa ei asiakkaita - - - 0,4

Yhteensä (%) 100 100 100 100

Vastanneet kunnat yhteensä (n) 338 239 235 236

Vastaamatta jättäneet kunnat yhteensä (n) 78 103 85 77
1) Vuonna 2010 vastanneissa kunnissa oli 80,6 prosenttia väestöstä.
2) Vuonna 2013 vastanneissa kunnissa oli 68,6 prosenttia väestöstä.
3) Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa oli 67,5 prosenttia väestöstä.

Vuosi 2007 Vuosi 2010 1) Vuosi 2013 2) Vuosi 2016 3)

% kunnista % kunnista % kunnista % kunnista

0–24 % 10,7 8,6 0,4 0,8

25–49 % 6,7 8,1 5,6 4,6

50–74 % 14,0 17,6 17,2 11,7

75–100 % 68,6 65,6 76,8 81,2

Kunnassa ei asiakkaita - - - 1,7

Yhteensä (%) 100 100 100 100

Vastanneet kunnat yhteensä (n) 328 221 233 239

Vastaamatta jättäneet kunnat yhteensä (n) 88 121 87 77
1) Vuonna 2010 vastanneissa kunnissa oli 80,6 prosenttia väestöstä.
2) Vuonna 2013 vastanneissa kunnissa oli 68,6 prosenttia väestöstä.
3) Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa oli 67,6 prosenttia väestöstä.

Liitetaulukko 4. Palvelusuunnitelman laatiminen vammaispalvelulain mukaisia palveluja saaneille asiakkaille kunnissa vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016 

Osuus asiakkaista, joille on tehty palvelusuunnitelma

Liitetaulukko 5. Palvelusuunnitelman laatiminen kehitysvammalain mukaisia palveluja saaneille asiakkaille kunnissa vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016 

Osuus asiakkaista, joille on tehty 
palvelusuunnitelma
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vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016 (%)

Kuljetuspalvelu Vuosi 2007 Vuosi 2010 1) Vuosi 2013 2) Vuosi 2016 3)

Ei tuottanut vaikeuksia 91,9 91,3 91,4 95,7

Jonkin verran vaikeuksia 7,3 7,5 8,6 4,3

Huomattavasti vaikeuksia 0,8 1,3 0 0,0

Yhteensä (%) 100 100 100 100

Vastanneet kunnat yhteensä (n) 356 240 279 304

Vastaamatta jättäneet kunnat yhteensä (n) 60 102 41 9
1) Vuonna 2010 vastanneissa kunnissa oli 81,1 prosenttia väestöstä
2) Vuonna 2013 vastanneissa kunnissa oli 93,3 prosenttia väestöstä
3) Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa oli 98,0 prosenttia väestöstä

vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016 (%)

Henkilökohtainen apu Vuosi 2007 Vuosi 2010 1) Vuosi 2013 2) Vuosi 2016 3)

Ei tuottanut vaikeuksia 47,4 51,5 50,2 65,1

Jonkin verran vaikeuksia 45,1 44,4 47,3 33,9

Huomattavasti vaikeuksia 7,4 4,2 2,5 1,0

Yhteensä (%) 100 100 100 100

Vastanneet kunnat yhteensä (n) 350 239 281 304

Vastaamatta jättäneet kunnat yhteensä (n) 66 103 39 9
1) Vuonna 2010 vastanneissa kunnissa oli 81,1 prosenttia väestöstä
2) Vuonna 2013 vastanneissa kunnissa oli 93,6 prosenttia väestöstä
3) Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa oli 98,0 prosenttia väestöstä

vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016 (%)
Palveluasuminen Vuosi 2007 Vuosi 2010 1) Vuosi 2013 2) Vuosi 2016 3)

Ei tuottanut vaikeuksia 66,2 80,4 71,4 75,8

Jonkin verran vaikeuksia 29,8 17,9 26,1 22,5

Huomattavasti vaikeuksia 4,0 1,7 2,5 1,7

Yhteensä (%) 100 100 100 100

Vastanneet kunnat yhteensä (n) 346 240 276 302

Vastaamatta jättäneet kunnat yhteensä (n) 70 102 44 11

1) Vuonna 2010 vastanneissa kunnissa oli 81,1 prosenttia väestöstä
2) Vuonna 2013 vastanneissa kunnissa oli 93,1 prosenttia väestöstä
3) Vuonna 2016 vastanneissa kunnissa oli 97,8 prosenttia väestöstä

Liitetaulukko 6. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun järjestäminen kunnissa 

Liitetaulukko 7. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestäminen kunnissa 

Liitetaulukko 8. Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen järjestäminen kunnissa 
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Liitetaulukko 9. Henkilökohtaisen avun saajat tuntimäärän ja sukupuolen mukaan vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016 (%)

Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht.

Alle 25 tuntia/ viikko 47,9 2) 54,2 2) 51,2 2) 68,1 68,8 68,5 72,2 73,0 72,6 76,7 77,0 76,9

   joista  alle 10 tuntia/ viikko .. .. .. 43,4 41,7 42,5 51,4 49,2 50,2 54,5 50,7 52,5

             10–24 tuntia/ viikko .. .. .. 24,7 27,1 26,0 20,9 23,7 22,4 22,2 26,3 24,4

25–39 tuntia/ viikko 25,1 22,0 23,5 14,7 15,0 14,9 13,0 13,8 13,4 12,0 12,0 12,0

40–45 tuntia/ viikko 17,6 14,7 16,1 11,3 9,7 10,5 8,7 7,1 7,8 5,8 6,0 5,9

55–69 tuntia/ viikko 3,8 4,9 4,4 2,5 2,9 2,7 2,9 3,0 3,0 2,1 2,3 2,2

Vähintään 70 tuntia/ viikko 5,5 4,1 4,8 3,4 3,6 3,5 3,1 3,2 3,1 3,4 2,7 3,0

Yhteensä (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Yhteensä (n) 1 671 1 841 3 512 2 767 3 298 6 065 5 881 6 884 12 765 6 895 7 966 14 861

2) Vuonna 2007 tuntimäärä -tieto kerätiin hieman erilaisella luokituksella. Pienin luokka oli alle 25 tuntia/ viikossa.

3) Vuonna 2013 kysymykseen vastasi 281 kuntaa, joissa oli 93,6 prosenttia väestöstä. 

4) Vuonna 2016 kysymykseen vastasi 266 kuntaa, joissa oli 70,6 prosenttia väestöstä. 

Liitetaulukko 10. Henkilökohtaisen avun saajat järjestämistavan mukaan vuosina 2010, 2013 ja 2016 (%)

Järjestämistapa 2010 1) 2013 2) 2016 3)

Asiakas työnantajana 71,7 64,0 57,1

Palveluseteli 0,1 3,2 9,8

Kunta hankki avustajapalveluja
ostopalveluna

16,5 24,0 24,4

Kunta järjesti palvelun itse tai 
yhteistyössä muiden kuntien kanssa

8,0 3,6 3,7

Useamman tavan yhdistelmänä 3,7 5,1 5,0

Yhteensä (%) 100 100 100,0

Yhteensä (n) 7 433 14 411 20 697

1) Vuonna 2010 kysymykseen vastasi 239 kuntaa, joissa oli 81,8 prosenttia väestöstä. 

2) Vuonna 2013 kysymykseen vastasi 286 kuntaa, joissa oli 93,6 prosenttia väestöstä. 

3) Vuonna 2016 kysymykseen vastasi 300 kuntaa, joissa oli 96,2 prosenttia väestöstä. 

2016 4)2007

1) Vuonna 2010 kysymykseen vastasi 234 kuntaa, joissa oli 69,4 prosenttia väestöstä. 

     Vuoden 2010 kyselyssä tämä luokka jaettiin kahteen osaan. 

2010 1) 2013 3)
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Liitetaulukko 11. Vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan asiakkaat iän ja sukupuolen mukaan vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016

Ikäryhmät Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä

0–17 2,5 1,3 2,0 1,3 1,2 1,3 1,9 1,9 1,9 2,9 3,1 3,0

18–44 46,2 40,6 43,9 41,1 39,0 40,2 34,5 28,2 31,8 36,5 32,9 34,9

45–64 44,7 49,6 46,7 48,2 50,6 49,2 52,6 54,5 53,4 48,5 51,6 49,9

65– 6,7 8,5 7,4 9,4 9,2 9,3 10,9 15,5 12,9 12,1 12,4 12,2

Yhteensä (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100 100,0

Yhteensä (n) 645 446 1 091 681 500 1 181 851 659 1 510 993 736 1 729
1) Vuonna 2010 kysymykseen vastasi 189 kuntaa, jossa oli 70,4 prosenttia väestöstä.
2) Vuonna 2013 kysymykseen vastasi 238 kuntaa, jossa oli 82,4 prosenttia väestöstä.
3) Vuonna 2016 kysymykseen vastasi 269 kuntaa, joissa oli 90,1 prosenttia väestöstä.

Liitetaulukko 12. Kehitysvammalain mukaisen päivätoiminnan asiakkaat iän ja sukupuolen mukaan vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016

Ikäryhmät Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä

0–17 5,1 5,0 5,1 7,0 5,2 6,2 4,6 3,1 3,9 3,2 2,4 2,8

18–44 53,8 52,8 53,4 54,6 55,5 55,0 56,7 55,9 56,3 59,0 55,9 57,6

45–64 36,9 38,0 37,4 34,0 34,4 34,2 32,0 33,4 32,6 31,8 34,9 33,2

65– 4,1 4,1 4,1 4,4 4,8 4,6 6,8 7,6 7,2 6,0 6,9 6,4

Yhteensä (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Yhteensä (n) 4 410 3 770 8 180 4 022 3 239 7 261 4 647 3 758 8 405 5 428 4 416 9 844
1) Vuonna 2010 kysymykseen vastasi 219 kuntaa, jossa oli 67,7 prosenttia väestöstä.

2) Vuonna 2013 kysymykseen vastasi 253 kuntaa, jossa oli 79,9 prosenttia väestöstä.

3) Vuonna 2016 kysymykseen vastasi 286 kuntaa, jossa oli 90,8 prosenttia väestöstä.

Vuosi 2007 Vuosi 2010 1) Vuosi 2013 2) Vuosi 2016 3)

Vuosi 2007 Vuosi 2010 1) Vuosi 2013 2) Vuosi 2016 3)
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Liitetaulukko 13. Vammaisuuden perusteella myönnetyt palvelut vuonna 2016, kuntien lukumäärä ja %-osuus vastanneista kunnista*

Ei lainkaan Satunnaisesti Jonkin verran Yleisesti käytössä En osaa sanoa Yhteensä
Myönnetty palvelu 

Tukea ja valmennusta erilaisten toimintojen
harjoitteluun ja taitojen edistämiseen 73 70 102 45 2 292

Muuttovalmennusta 165 49 54 19 5 292

Asumiskokeilua ja 
-valmennusta 99 77 79 32 5 292

Ei lainkaan Satunnaisesti Jonkin verran Yleisesti käytössä En osaa sanoa Yhteensä

Myönnetty palvelu 

Tukea ja valmennusta erilaisten toimintojen
harjoitteluun ja taitojen edistämiseen 25,0 24,0 34,9 15,4 0,7 100,0

Muuttovalmennusta 56,5 16,8 18,5 6,5 1,7 100,0

Asumiskokeilua ja 
-valmennusta 33,9 26,4 27,1 11,0 1,7 100,0

* Vuonna 2016 kyselyyn vastasi 292 kuntaa, joissa oli 95,7 prosenttia väestöstä

Vastanneiden kuntien lukumäärä 

% vastanneista kunnista
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Liitetaulukko 14. Palveluja saaneet asiakkaat lakiperustan mukaan vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016

Lakiperusta lkm
% 

asiakkaista

% vastan-
neiden 

kuntien 
väestöstä lkm

% 
asiakkaista

% vastan-
neiden 

kuntien 
väestöstä lkm

% 
asiakkaista

% vastan-
neiden 

kuntien 
väestöstä lkm

% 
asiakkaista

% vastan-
neiden 

kuntien 
väestöstä

Vain sosiaalihuoltolaki 10 360 10,9 0,2 6 312 6,0 0,2 4 402 5,0 0,1 2 318 3,4 0,1

Vain vammaispalvelulaki 61 194 64,3 1,2 61 224 57,7 1,7 46 868 53,5 1,5 36 853 53,7 1,6

Vain kehitysvammalaki 12 881 13,5 0,3 11 442 10,8 0,3 8 649 9,9 0,3 6 322 9,2 0,3

Vammaispalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki 2 965 3,1 0,1 6 706 6,3 0,2 7 271 8,3 0,2 8 041 11,7 0,3

Kehitysvammalaki ja sosiaalihuoltolaki 1 976 2,1 0,0 2 983 2,8 0,1 2 428 2,8 0,1 1 070 1,6 0,0

Sekä vammais- että kehitysvammalaki 4 849 5,1 0,1 7 946 7,5 0,2 11 112 12,7 0,3 9 300 13,6 0,4

Kaikkien kolmen lain perusteella 967 1,0 0,0 9 412 8,9 0,3 6 814 7,8 0,2 4 676 6,8 0,2

Yhteensä 95 192 100 1,9 106 025 100 3,0 87 544 100 2,8 68 580 100 2,9

3) Kysymykseen vastasi 157 kuntaa, joissa oli 42,5 prosenttia väestöstä

2007 2010 1) 2013 2) 2016 3)

1) Kysymykseen vastasi 214 kuntaa, joissa oli 66,6 prosenttia väestöstä. 
2) Kysymykseen vastasi 213 kuntaa, joissa oli 58,3 prosenttia väestöstä



 

Handikappservicen 2016 – Delrapport om kommunenkäten 

Inom handikappservicen ges personlig assistans i huvudsak 
mindre än 25 timmar per vecka  

Antalet klienter som behöver personlig assistans har ökat de senaste åren. I synnerhet 
har antalet personer över 65 år som får tjänster ökat (med 15 procent mellan 2015 
och 2016). År 2016 fick 53 procent av klienterna mindre än 10 timmar personlig assi-
stans per vecka. 24 procent av klienterna fick personlig assistans 10–24 timmar per 
vecka. Andelen som får mindre än 25 timmar personlig assistans har ökat med ca 4 
procentenheter mellan 2013 och 2016.  

Det vanligaste sättet att ordna personlig assistans år 2016 var arbetsgivarmodellen, 
där klienten fungerar som den personliga assistentens arbetsgivare. Användningen av 
arbetsgivarmodellen har dock minskat med ca 7 procentenheter sedan 2013. Samti-
digt har användningen av servicesedlar ökat med ca 7 procentenheter sedan 2013. 

Iakttagandet av tidsfristerna för handikappservicen har förbättrats jämfört med 2013. 
Kommunerna har minst problem med att hålla tidsfristerna i fråga om ärendebehand-
ling utan dröjsmål. Däremot har kommunerna något större svårigheter att hålla tids-
fristerna för bedömning av servicebehovet och för serviceplanen. 

 Diagram 1. Andelen klienter inom handikappservicen som fått personlig assistans 
år 2007, 2010, 2013 och 2016(%)  

Centrala rön 

• Ca 3 procent av invånar-
na i de svarande kommu-
nerna erbjöds tjänster för
personer med funktions-
nedsättning.

• Antalet klienter som be-
höver personlig assistans
fortsatte att öka, särskilt
bland personer över
65 år.

• Andelen klienter som får
mindre än 25 timmar
personlig assistans i
veckan har ökat.

• När det gäller sätten att
ordna personlig assistans
har användningen av ar-
betsgivarmodellen mins-
kat, men den är alltjämt
den vanligaste metoden.
Användningen av service-
sedlar har ökat med
ca 10 procentenheter
mellan 2010 och 2016.

• Iakttagandet av tidsfris-
terna för handikappser-
vicen har förbättrats jäm-
fört med 2013.
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Bilagetabell 1. Kommunernas bedömning av servicebehovet inom utsatt tid (inledning inom 7 vardagen) 

åren 2010, 2013 och 2016 (%)

Bedömning av servicebehoveet År 2010 1) År 2013 2) År 2016 3)

Medförde inga svårigheter 49,6 54,4 66,2

Vissa svårigheter 44,1 40,2 31,5

Avsevärdä svårigheter 6,3 5,3 2,3

Sammanlagt (%) 100 100 100

Antal svarade kommuner sammanlagt (n) 238 281 302

Antal kommuner som inte svarade sammanlagt (n) 104 39 11
1) De kommuner som svarade 2010 omfattade 79,5 % av befolkningen.

2) De kommuner som svarade 2013 omfattade 93,6 % av befolkningen.

3) De kommuner som svarade 2016 omfattade 97,9 % av befolkningen.

Bilagetabell 2. Uppgörande av serviceplaner utan obefogat dröjsmål i kommunerna

åren 2010, 2013 och 2016 (%)

Uppgörande av serviceplan År 2010 1) År 2013 2) År 2016 3)

Medförde inga svårigheter 37,1 40,3 56,3

Vissa svårigheter 46,8 50,0 38,0

Avsevärdä svårigheter 16,0 9,7 5,7

Sammanlagt (%) 100 100 100,0

Antal svarade kommuner sammanlagt (n) 237 278 300

Antal kommuner som inte svarade sammanlagt (n) 105 42 13
1) De kommuner som svarade 2010 omfattade 80,7 % av befolkningen.

2) De kommuner som svarade 2013 omfattade 93,0 % av befolkningen.

3) De kommuner som svarade 2016 omfattade 97,8 % av befolkningen.

Ärendebehandling utan dröjsmål År 2010 1) År 2013 2) År 2016 3)

Medförde inga svårigheter 72,8 72,5 82,1

Vissa svårigheter 23,8 26,1 16,9

Avsevärdä svårigheter 3,3 1,4 1,0

Sammanlagt (%) 100 100 100,0

Antal svarade kommuner sammanlagt (n) 239 280 301

Antal kommuner som inte svarade sammanlagt (n) 103 40 12
1) De kommuner som svarade 2010 omfattade 80,6 % av befolkningen.

2) De kommuner som svarade 2013 omfattade 68,6 % av befolkningen.

3) De kommuner som svarade 2016 omfattade 97,8 % av befolkningen.

Bilagetabell 3. Ärendebehandling utan dröjsmal (fattade av beslut inom 3 månader räknat från ansökan) åren 
2010, 2013 och 2016 (%)
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År 2007 År 2010 1) År 2013 2) År 2016 3)

% kommuner % kommuner % kommuner % kommuner

0–24 % 45,6 26,8 26,8 21,6

25–49 % 19,2 24,3 26,4 20,8

50–74 % 18,3 18,8 19,1 22,0

75–100 % 16,9 30,1 27,7 35,2

Kommunen har inga klienter - - - 0,4

Sammanlagt (%) 100 100 100 100

Antal svarade kommuner sammanlagt (n) 338 239 235 236

Antal kommuner som inte svarade sammanlagt (n) 78 103 85 77
1) De kommuner som svarade 2010 omfattade 72,2 % av befolkningen.

2) De kommuner som svarade 2013 omfattade 68,4 % av befolkningen.

3) De kommuner som svarade 2016 omfattade 67,5 % av befolkningen.

År 2007 År 2010 1) År 2013 2) År 2016 3)

% kommuner % kommuner % kommuner % kommuner

0–24 % 10,7 8,6 0,4 0,8

25–49 % 6,7 8,1 5,6 4,6

50–74 % 14,0 17,6 17,2 11,7

75–100 % 68,6 65,6 76,8 81,2

Kommunen har inga klienter - - - 1,7

Sammanlagt (%) 100 100 100 100

Antal svarade kommuner sammanlagt (n) 328 221 233 239

Antal kommuner som inte svarade sammanlagt (n) 88 121 87 77
1) De kommuner som svarade 2010 omfattade 78,2 % av befolkningen.

2) De kommuner som svarade 2013 omfattade 68,4 % av befolkningen.

3) De kommuner som svarade 2016 omfattade 67,6 % av befolkningen.

Bilagetabell 4. Uppgörande av en serviceplan i kommunerna för de klienter som erbjuds tjänster enligt handikappservicelagen åren 2007, 2010, 2013 och 
2016 

Andelen klienter med uppgjord serviceplan

Bilagetabell 5. Uppgörande av en serviceplan i kommunerna för de klienter som erbjuds tjänster enligt lagen om utvecklingsstörda åren 2007, 2010, 2013 
och 2016 

Andelen klienter med uppgjord serviceplan
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åren 2007, 2010, 2013 och 2016 (%)

Kuljetuspalvelu År 2007 År 2010 1) År 2013 2) År 2016 3)

Medförde inga svårigheter 91,9 91,3 91,4 95,7

Vissa svårigheter 7,3 7,5 8,6 4,3

Avsevärdä svårigheter 0,8 1,3 0 0,0

Sammanlagt (%) 100 100 100 100

Antal svarade kommuner sammanlagt (n) 356 240 279 304

Antal kommuner som inte svarade sammanlagt (n) 60 102 41 9
1) De kommuner som svarade 2010 omfattade 81,1 % av befolkningen.
2) De kommuner som svarade 2013 omfattade 93,3 % av befolkningen.

3) De kommuner som svarade 2016 omfattade 98,0 % av befolkningen.

åren 2007, 2010, 2013 och 2016 (%)

Personligt assistans År 2007 År 2010 1) År 2013 2) År 2016 3)

Medförde inga svårigheter 47,4 51,5 50,2 65,1

Vissa svårigheter 45,1 44,4 47,3 33,9

Avsevärdä svårigheter 7,4 4,2 2,5 1,0

Sammanlagt (%) 100 100 100 100

Antal svarade kommuner sammanlagt (n) 350 239 281 304

Antal kommuner som inte svarade sammanlagt (n) 66 103 39 9
1) De kommuner som svarade 2010 omfattade 81,1 % av befolkningen.
2) De kommuner som svarade 2013 omfattade 93,6 % av befolkningen.
3) De kommuner som svarade 2016 omfattade 98,0 % av befolkningen.

åren 2007, 2010, 2013 och 2016 (%)
Serviceboende År 2007 År 2010 1) År 2013 2) År 2016 3)

Medförde inga svårigheter 66,2 80,4 71,4 75,8

Vissa svårigheter 29,8 17,9 26,1 22,5

Avsevärdä svårigheter 4,0 1,7 2,5 1,7

Sammanlagt (%) 100 100 100 100

Antal svarade kommuner sammanlagt (n) 346 240 276 302

Antal kommuner som inte svarade sammanlagt (n) 70 102 44 11
1) De kommuner som svarade 2010 omfattade 81,1 % av befolkningen.
2) De kommuner som svarade 2013 omfattade 93,1 % av befolkningen.
3) De kommuner som svarade 2016 omfattade 97,8 % av befolkningen.

Bilagetabell 6. Ordnande av färdtjänst enligt handikappsercicelagen i kommunerna 

Bilagetabell 7. Ordnade av personlig assistans enligt handikappservicelagen i kommunerna

Bilagetabell 8. Ordnade av serviceboende enligt handikappservicelagen i kommunerna
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Bilagetabell 9. Andelen klienter som fick personlig assistans åren 2007, 2010, 2013 och 2016 (%)

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Under 25 timmar/ vecka 47,9 2) 54,2 2) 51,2 2) 68,1 68,8 68,5 72,2 73,0 72,6 76,7 77,0 76,9

varav under 10 timmar/ vecka .. .. .. 43,4 41,7 42,5 51,4 49,2 50,2 54,5 50,7 52,5

             10–24 timmar/ vecka .. .. .. 24,7 27,1 26,0 20,9 23,7 22,4 22,2 26,3 24,4

25–39 timmar/ vecka 25,1 22,0 23,5 14,7 15,0 14,9 13,0 13,8 13,4 12,0 12,0 12,0

40–54 timmar/ vecka 17,6 14,7 16,1 11,3 9,7 10,5 8,7 7,1 7,8 5,8 6,0 5,9

55–69 timmar/ vecka 3,8 4,9 4,4 2,5 2,9 2,7 2,9 3,0 3,0 2,1 2,3 2,2

Minst 70 timmar/ vecka 5,5 4,1 4,8 3,4 3,6 3,5 3,1 3,2 3,1 3,4 2,7 3,0

Totalt (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00

Totalt (n) 1 671 1 841 3 512 2 767 3 298 6 065 5 881 6 884 12 765 6 895 7 966 14 861

2) År 2007 insamlades uppgirterna om timantal med annan klassifiering. Den lägsta klassen var under 25 timmar / vecka. 

3) Frågan bevarades av 281 kommuner som omfattade 93,6 % av befolkningen.

4) Frågan besvarades av 266 kommuner som omfattade 93,6 % av befolkningen.

Bilagetabell 10. Personlig assistans enligt arrangeman och andel klienter åren 2010, 2013 och 2016 (%)

Arrangemang 2010 1) 2013 2) 2016 3)

Klienten som arbetsgivare 71,7 64,0 57,1

Servicesedel 0,1 3,2 9,8

Kommunen köpte servicen
externt

16,5 24,0 24,4

Kommunen ordnade servicen själv 
eller med andra kommuner 

8,0 3,6 3,7

Kombination av olika
arrangemang

3,7 5,1 5,0

Totalt (%) 100,0 100,0 100,0

Totalt (n) 7 433 14 411 20 697

1) Frågan besvarades av 239 kommuner, som hade 81,4% av befolkningen. 

2) Frågan besvarades av 286 kommuner, som hade 93,6 % av befolkningen. 

3) Frågan besvarades av 300 kommuner, soom hade 96,2 % av befolkningen. 

2016 4)2007

1) Frågan besvarades av 234 kommuner som omfattade 69,4 % av befolkningen.

I enkäten 2010 delades denna klass upp i två delar.

2010 1) 2013 3)
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Bilagetabell 11. Dagverksamhet enligt handikappservicelagen åren 2007, 2010, 2013 och 2016, klienter enligt ålder och kön

Åldersgrupper Män Kvinnor
Samman-

lagt Män Kvinnor
Samman-

lagt Män Kvinnor
Samman-

lagt Män Kvinnor
Samman-

lagt

0–17 2,5 1,3 2,0 1,3 1,2 1,3 1,9 1,9 1,9 2,9 3,1 3,0

18–44 46,2 40,6 43,9 41,1 39,0 40,2 34,5 28,2 31,8 36,5 32,9 34,9

45–64 44,7 49,6 46,7 48,2 50,6 49,2 52,6 54,5 53,4 48,5 51,6 49,9

65– 6,7 8,5 7,4 9,4 9,2 9,3 10,9 15,5 12,9 12,1 12,4 12,2

Sammanlagt (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100 100,0

Sammanlagt (n) 645 446 1 091 681 500 1 181 851 659 1 510 993 736 1 729
1) Frågan besvärädes av 189 kommuner, som omfattande 70,4 % av befolkningen. 
2) Frågan besvärädes av 238 kommuner, som omfattade 82,4 % av befolkningen. 
3) Frågan besvärädes av 269 kommuner, som omfattade 90,1 % av befolkningen. 

Bilagetabell 12. Dagverksamhet enligt lagen om utvecklingsstörda åren 2007, 2010, 2013 och 2016, klienter enligt ålder och kön

Åldersgrupper Män Kvinnor
Samman-

lagt Män Kvinnor
Samman-

lagt Män Kvinnor
Samman-

lagt Män Kvinnor
Samman-

lagt

0–17 5,1 5,0 5,1 7,0 5,2 6,2 4,6 3,1 3,9 3,2 2,4 2,8

18–44 53,8 52,8 53,4 54,6 55,5 55,0 56,7 55,9 56,3 59,0 55,9 57,6

45–64 38,0 37,4 34,0 34,4 34,2 32,0 33,4 32,6 31,8 34,9 33,2

65– 4,1 4,1 4,1 4,4 4,8 4,6 6,8 7,6 7,2 6,0 6,9 6,4

Sammanlagt (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sammanlagt (n) 4 410 3 770 8 180 4 022 3 239 7 261 4 647 3 758 8 405 5 428 4 416 9 844
1) Frågan besvärädes av 219 kommuner, som omfattade 67,7 % av befolkningen. 

2) Frågan besvärädes av 253 kommuner, som omfattade 79,9 % av befolkningen. 

3) Frågan besvärädes av 286 kommuner, som omfattade 90,8 % av befolkningen. 

År 2007 År 2010 1) År 2013 2) År 2016 3)

År 2007 År 2010 1) År 2013 2) År 2016 3)
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Bilagetabell 13. Vissa tjänster beviljat av kommunen 2016, antal av kommuner och %-andel kommuner som svarade*

Inte alls Sporadiskt I vissa mån Allmän praxis Vet inte Sammanlagt
Tjänst

Stöd för och träning i att öva olika sysslor och främja 
färdigheter 73 70 102 45 2 292

Flyttförberedelse 165 49 54 19 5 292

Försöksboende och boendeträning 99 77 79 32 5 292

Inte alls Sporadiskt I vissa mån Allmän praxis Vet inte Sammanlagt

Tjänst

Stöd för och träning i att öva olika sysslor och främja 
färdigheter 25,0 24,0 34,9 15,4 0,7 100,0

Flyttförberedelse 56,5 16,8 18,5 6,5 1,7 100,0

Försöksboende och boendeträning 33,9 26,4 27,1 11,0 1,7 100,0
* Frågan besvärädes av 292 kommuner, som omfattade 95,7 % av befolkningen. 

Antal kommuner som svarade

% av kommuner som svarade
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Bilagetabell 14. Klienter enligt tjänsternas laggrund åren 2007, 2010, 2013 och 2016

Lakiperusta antal
% 

klienter

% av de 
svarande 

kommunernas 
befolkning antal

% 
klienter

% av de 
svarande 

kommunernas 
befolkning antal

% 
klienter

% av de 
svarande 

kommunernas 
befolkning antal

% 
klienter

% av de 
svarande 

kommunernas 
befolkning

Enbart på basis av socialvårdslagen 10 360 10,9 0,2 6 312 6,0 0,2 4 402 5,0 0,1 2 318 3,4 0,1

Enbart på basis av handikappservicelagen 61 194 64,3 1,2 61 224 57,7 1,7 46 868 53,5 1,5 36 853 53,7 1,6

Enbart på basis av lagen om utvecklingsstörda 12 881 13,5 0,3 11 442 10,8 0,3 8 649 9,9 0,3 6 322 9,2 0,3

På basis av handikappservicelagen och 
socialvårdslagen 2 965 3,1 0,1 6 706 6,3 0,2 7 271 8,3 0,2 8 041 11,7 0,3

På basis av lagen om utvecklingsstördä och 
socialvårdslagen 1 976 2,1 0,0 2 983 2,8 0,1 2 428 2,8 0,1 1 070 1,6 0,0

På basis av handikappservicelagen och lagen om 
utvecklingsstördä 4 849 5,1 0,1 7 946 7,5 0,2 11 112 12,7 0,3 9 300 13,6 0,4

På basis av alla tre lagar 967 1,0 0,0 9 412 8,9 0,3 6 814 7,8 0,2 4 676 6,8 0,2

Sammanlagt 95 192 100 1,9 106 025 100 3,0 87 544 100 2,8 68 580 100 2,9

3) Frågan besvarades av 157 kommuner, som omfattade 42,5 % av befolkningen

2007 2010 1) 2013 2) 2016 3)

1) Frågan besvarades av 214 kommuner, som omfattade 66,6 % av befolkningen. 
2) Frågan besvarades avi 213 kommuner, som omfattade 58,3 % av befolkningen



 

 
 

       

 

         

   

 

Laatuseloste  

Vammaisten palvelut – Kuntakyselyn osaraportti 

Tilastotietojen relevanssi 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää kolmen vuoden välein kunnilta Tilastokeskuksen taloustilastojen ja THL:n 
sosiaalipalvelujen toimintatilaston tietoja täydentäviä tietoja toiminnasta varhaiskasvatuksen, vammaisten, sosiaalisen 
luototuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palveluissa.  

Sosiaalipalvelujen tilastotiedonkeruu perustuu Tilastolakiin (280/2004), lakiin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit-
tämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) ja lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008).  

Tilasto on tuotettu tukemaan kansallista sosiaalipoliittista päätöksentekoa ja ohjausta. Tilasto on suunnattu sosiaalialan 
päätöksentekijöille ja suunnittelijoille, alan tutkijoille ja opiskelijoille sekä kaikille, jotka tarvitsevat vammaisten palveluis-
ta. 

Tilaston menetelmäkuvaus 

Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä. Kunnille lähetettiin sähköpostitse linkit eri palveluita koskevien osoiden sähköisil-
le kyselylomakkeille. Tiedot pyydettiin toimittamaan kunnittain, vaikka koko sosiaali- ja terveystoimi olisi annettu toisen 
kunnan tai kuntayhtymän hoidettavaksi.  

Kuntiin, jotka eivät olleet vastanneet kaikkiin osioihin määräaikaan mennessä, lähetettiin kysely uudestaan sähköpostitse. 
Lisäksi tietoja karhuttiin sähköpoistimuistutuksen jälkeen tarkennetuilla sähköpostiviesteillä ja puhelimitse. Tilastot perus-
tuvat THL:n 3.5.2017 mennessä saatuihin vastauksiin.  

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 

Tietojen oikeellisuus on riippuvaista tiedonantajien toimittamien tietojen laadusta. Kyselyn tulokset ovat suuntaa-antavia, 
koska kyselyssä kysytään uusia kysymyksiä ja kysymyksiä, joista ei ole olemassa säännöllistä tiedonkeruuta. Kysyttyjä 
tietoja ei välttämättä saada poimittua kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden tietojärjestelmistä, mistä 
johtuen osa tiedontoimittajista on vastannut arvion perusteella.  

Osa kunnista ei pystynyt tuottamaan kaikkiin kysymyksiin tietoa koska palvelut järjestää eri taho, esim. kuntayhtymä 
järjestää vammaispalvelut ja kunta kehitysvammahuollon ja sosiaalihuollon palvelut. Kaikkia tietoja ei ollut saatavilla tie-
tosuojan sekä tietojen katselu- ja pääsyoikeuksien takia.  

Lisäksi on otettava huomioon, että kyselyn kohteena olevista asioista käytettävät käsitteet eivät ole kaikki vielä vakiintu-
neet, mikä voi vaikuttaa siihen, että vastaajat ymmärtävät kysymykset eri tavoin.  

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Kuntakysely on THL:n kerran kolmessa vuodessa tuottama tilastoraportti, joka on ilmestynyt aiempina vuosina kesäkuus-
sa. Vuonna 2017 tilasto ilmestyi lokakuussa. Tilastossa julkaistaan julkaisuvuotta edeltävän vuoden tiedot.  

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys  

Tilastoraportti lähetetään sähköisesti kunnille ja julkaistaan THL:n verkkosivuilla. 

Tilastojen vertailukelpoisuus 

THL (aiemmin Stakes) on kerännyt kuntakyselyn tiedot vuosilta 2007, 2010 ja 2013. Tietosisältö on muuttunut vuosien 
aikana jonkin verran. Myös vastauskato voi vaikuttaa tietojen vertailukelpoisuuteen. 

Kuntiin tehtävä erilliskysely on toteutettu neljä kertaa. Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että vastauspro-
sentit ovat vaihdelleet vuosittain. Vuoden 2010 kyselyssä vastausprosentti oli vuosia 2007, 2013 ja 2016 alhaisempi.  

Vuonna 2007 kuntakyselyyn vastanneissa kunnissa asui 93,1 prosenttia väestöstä. Vuonna 2010 vastanneissa kunnissa 
asui 82,9 prosenttia kunnista, vuonna 2013 asui 94,9 prosenttia ja vuonna 2016 yhteensä 99,5 prosenttia väestöstä.  



 

 
 

       

 

         

   

 

Vuoden 2016 kyselystä poistettiin kysymys, joka koski vammaispalvelulain mukaisen henkilöokohtaisen avun kustannuk-
sia ja budjetointia. Tiedot saadaan jatkossa Tilastokeskuksen Kuntatalous -tilastosta. Kyselyyn lisättiin neljä kysymystä:  

Kysymys 14. Kuinka paljon kunnassanne oli vuonna 2016 vammaispalvelujen asiakkaita yhteensä ja kuinka moni heistä oli 
erityistä tukea tarvitseva (sosiaalihuoltolaki 3§) henkilö tai lapsi. 

Kysymys 15. Kuinka moni vammaispalvelujen asiakas sai vuonna 2016 myös omaishoidon tukea?  

Kysymys 19. Kuinka monelle henkilölle on myönnetty vuonna 2016 henkilökohtaista apua työssäkäyntiä tai opiskelua 
varten? 

Kysymys 22. Onko kunnassanne myönnetty vammaisuuden perusteella seuraavia palveluita vuonna 2016? 

Vuoden 2013 kyselyyn muutettiin palvelusuunnitelmien laatimista koskevaa kysymystä niin, että kuntien pyydettiin il-
moittamaan prosenttiosuuksien sijaan lukumäärätiedot vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisia saaneista 
asiakkaista jaotellen asiakkaat palvelusuunnitelman voimassa olon suhteen. 

Vuoden 2010 kuntakyselyn tietosisältö muuttui vuonna joidenkin kysymysten osalta pääasiassa lainsäädäntömuutoksista 
johtuen. Vammaispalvelujen järjestämisen vaikeuksia käsittelevästä kysymyksestä poistettiin tulkkipalvelut, koska vastuu 
palvelun järjestämisestä siirtyi Kelalle 1.9.2010. Kyselyyn lisättiin kysymys vammaispalvelulain määräaikojen toteutumi-
sesta kunnissa. Henkilökohtainen avustaja termi muuttui henkilökohtaiseksi avuksi johtuen 1.9.2009 voimaan tulleessa 
vammaispalvelulain muutoksesta. Kyselyyn lisättiin kysymykset henkilökohtaisen avun järjestämistavoista ja menoista. 

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 

Tilasto sisältää tietoja Suomen kuntien vammaispalveluista. THL kerää vammaisten sosiaalipalveluista sosiaalipalveluiden 
toimintatilastoon vuosittaiset lukumäärätiedot esimerkiksi eri vammaispalvelulain mukaisien palvelujen, kuten vaikea-
vammaisten kuljetuspalvelujen ja palveluasumisen sekä henkilökohtaisen avun saajista. Tiedot julkaistaan Sotkanetissä. 
Tilastokeskuksen Kuntatalous -tilastoon kerätään tiedot vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja etuuksien kokonais-
kustannuksista.  

Vammaispalveluihin kohdistuu kuitenkin tietotarpeita, joihin ei voida vastata vuosittain kerättävän tilastotiedon perus-
teella. Kyselyssä on kysymyksiä uudenlaisista palveluista sekä asioista, joista tarvitaan säännöllistä tietoa, mutta joita ei 
ole mahdollista liittää jatkuvaan tilastotiedonkeruuseen.  

Vammaisten palvelut 2016 -tilastoraportin erityiskysymykset  

Vammaisten palveluja koskevaan osioon vastasi 305 kuntaa eli 97 prosenttia kaikista kunnista. Vastanneissa kunnissa asui 
99,5 prosenttia maan väestöstä. Kokonaan vastaamatta jätti 8 kuntaa: Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Maarianha-
mina, Juankoski, Parikkala ja Punkalaidun.  

Vastausprosentti vaihtelee kysymyksittäin. Kysymyksittäin väestöön suhteutetut vastausprosentit vaihtelivat 42,5 ja 98,0 
välillä. (Ks. Taulukot 1–14). Heikoin vastausprosentti oli vammaisuuden perusteella palveluja saaneiden lakiperustaa kos-
kevan kysymyksen kohdalla (lomakkeen kysymys 23). 

Katoanalyysi väestöpohjan perusteella koskien vammaisten palveluja vuoden 2016 kuntakyselyssä 

    Vastausosuus Väestökato 

Kuntien luku-
määrä (koko-

naisotos) 
    % % N 
Kunnan koko       
  alle 4 000 asukasta 96,6 7,9 113 
  4 000-9 999 asukasta 98,5 4,0 102 
  10 000-24 999 asukasta 98,7 0 56 
  25 000-99 999 asukasta 100,0 3,3 33 
  100 000 ja yli asulasta 100,0 0 9 
Kuntaryhmä       
  Kaupunkimainen 99,7 1,3 58 
  Taajaan asuttu 100,0 1,0 63 
  Maaseutumainen 97,6 5,1 192 
       

http://www.sotkanet.fi/


 

 
 

       

 

         

   

 

Aluehallintovirasto 
  Etelä-Suomi 99,8 2,5 62 
  Lounais-Suomi 100,0 0,0 45 
  Itä-Suomi 99,2 1,6 46 
  Länsi- ja Sisä-Suomi 99,8 0,7 85 
  Pohjois-Suomi 100,0 0,5 38 
  Lappi 100,0 6,6 21 
  Ahvenanmaa 41,5 22,7 16 
Yhteensä 99,5 0,5 313 
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Kuntakysely vuoden 2016 tiedoista – Osa II: Vammaiset 

Verkkolomakkeen sivu 1 

1. Kunta    ____________________________________________ 
 
2. Vastaajan nimi:   ____________________________________________ 

3. Vastaajan tehtävänimike:  ____________________________________________ 

4. Vastaajan organisaatio:  ____________________________________________ 

5. Vastaajan sähköpostiosoite:  ____________________________________________ 

6. Vastaajan puhelinnumero:          ____________________________________________ 

 
Verkkolomakkeen sivu 2 

7. Oliko kunnallanne vaikeuksia järjestää riittävästi seuraavia vammaispalveluja 
vuonna 2016? 

 Vaikeuksia 

 Ei Jonkin 
verran Huomattavasti 

Kuljetuspalvelut ( ) ( ) ( ) 
Henkilökohtainen 
apu ( ) ( ) ( ) 

Palveluasuminen ( ) ( ) ( ) 
 

Jos kunnallanne oli huomattavia tai jonkin verran vaikeuksia järjestää riittävästi 
vammaispalveluja, niin millaisia vaikeudet olivat? 
 
8. Kuljetuspalvelut: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

9. Henkilökohtainen apu: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

10. Palveluasuminen: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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Verkkolomakkeen sivu 3 

11. Oliko kunnallanne vaikeuksia aloittaa vammaispalvelulain 3 a § 1 momentin 
mukainen palvelutarpeen selvittäminen annetussa määräajassa (7 arkipäivää) 
vuonna 2016? 
 
( )  Kyllä, oli huomattavia vaikeuksia  
( )  Jonkin verran vaikeuksia  
( )  Ei tuottanut vaikeuksia  

12. Oliko kunnallanne vaikeuksia laatia vammaispalvelulain 3a § 2 momentin 
mukainen palvelusuunnitelma ilman aiheetonta viivytystä vuonna 2016? 
 
( )  Kyllä, oli huomattavia vaikeuksia  
( )  Jonkin verran vaikeuksia  
( )  Ei tuottanut vaikeuksia  

13. Oliko kunnallanne vaikeuksia vammaispalvelulain 3a § 3 momentin mukaiseen 
asian viivytyksettömään käsittelyyn (päätöksen tekeminen viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa hakemuksen esittämisestä) vuonna 2016? 
 
( )  Kyllä, oli huomattavia vaikeuksia  
( )  Jonkin verran vaikeuksia  
( )  Ei tuottanut vaikeuksia  
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14. Kuinka paljon kunnassanne oli vuonna 2016 vammaispalvelujen asiakkaita 
yhteensä ja kuinka moni heistä oli erityistä tukea tarvitseva (Sosiaalihuoltolaki 3 §) 
henkilö tai lapsi?  
Määritelmä tässä kyselyssä: Vammaispalvelujen asiakkailla tarkoitetaan vammaispalvelulain ja 
kehitysvammalain mukaan palveluja vuoden 2016 aikana saaneita eli mukaan lasketaan henkilöt, joilla on 
ollut vuonna 2016 voimassa oleva myönteinen päätös. Asiakas lasketaan mukaan vain kertaalleen vaikka 
hän olisi saanut useampaa palvelua vuoden aikana.  
 
Erityistä tukea tarvitsevalla asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada 
tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden 
ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun vastaavan syyn vuoksi ja jonka tuen tarve ei 
liity korkeaan ikään siten kuin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista annetun lain (980/2012) 3 §:ssä säädetään. (SHL 3§) 
 
Erityistä tukea tarvitsevalla lapsella lasta, jonka kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen 
terveyttä tai kehitystä tai joka itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään tai joka on 
erityisen tuen tarpeessa sosiaalihuoltolain 3 § 3 kohdassa mainituista syistä. 

 
 Asiakkaat yhteensä    joista erityistä tukea 

tarvitsevia henkilöitä 
  0-17-vuotiaat ______________________   ______________________ 
 18 vuotta täyttäneet ______________________  ______________________ 

 

15. Kuinka moni vammaispalvelujen asiakas sai vuonna 2016 myös omaishoidon 
tukea? 

 Asiakkaat yhteensä    joista omaishoidon tuen 
asiakkaita 

Vammaispalvelujen 
asiakkaat ______________________   ______________________ 

 

16. Kuinka monella vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisia palveluja 
vuonna 2016 saaneista henkilöistä oli voimassa oleva palvelusuunnitelma? 

 Voimassa oleva 
palvelusuunnitelma    

(asiakkaiden 
lukumäärä) 

Ei voimassa olevaa 
palvelusuunnitelmaa 
 
(asiakkaiden 
lukumäärä) 

 

 

Yhteensä 

Vammaispalvelulaki    

Kehitysvammalaki    
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Verkkolomakkeen sivu 4 

17. Kuinka moni henkilö sai vuoden 2016 aikana kunnassanne vammaispalvelulain 
mukaista henkilökohtaista apua ja kuinka monta tuntia he saivat henkilökohtaista 
apua keskimäärin viikossa?  

 Miehet   Naiset 
Alle 10 
tuntia/viikko ______________________   ______________________ 

10–24 
tuntia/viikko ______________________   ______________________ 

25–39 
tuntia/viikko ______________________   ______________________ 

40–54 
tuntia/viikko ______________________   ______________________ 

55–69 
tuntia/viikko ______________________   ______________________ 

Vähintään 
70 
tuntia/viikko 

______________________   ______________________ 

Yhteensä ______________________   ______________________ 
 

18. Kuinka moni henkilö sai vuoden 2016 aikana vammaispalvelulain 8c § mukaista 
henkilökohtaista apua ja millä tavalla henkilökohtainen apu järjestettiin? 
 
Määritelmä tässä kyselyssä: Mikäli henkilökohtaisen avun järjestämistapa on vaihtunut 
vuoden aikana, vastatkaa viimeisimmän päätöksen mukaan. 

 Henkilöitä yhteensä 
Asiakas 
työnantajana ______________________ 

Palveluseteli ______________________ 
Kunta hankki 
avustajapalveluja 
ostopalveluna 

______________________ 

Kunta järjesti 
palvelun itse tai 
yhteistyössä 
muiden kuntien 
kanssa 

______________________ 

Useamman 
järjestämistavan 
yhdistelmänä 

______________________ 

Yhteensä ______________________ 
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19. Kuinka monelle henkilölle on myönnetty vuonna 2016 henkilökohtaista apua 
työssäkäyntiä tai opiskelua varten? 

Henkilöitä yhteensä 
______________________ 

 

 

Verkkolomakkeen sivu 5 

20. Kuinka moni henkilö sai kunnassanne vammaispalvelulain 8b § 
mukaista/tarkoittamaa päivätoimintaa vuonna 2016? 

 Miehet   Naiset 
Alle 18-
vuotiaista ______________________   ______________________ 

18–44-
vuotiaista ______________________   ______________________ 

45–64-
vuotiaista ______________________   ______________________ 

65 vuotta 
täyttäneistä ______________________   ______________________ 

Yhteensä ______________________   ______________________ 
    

 

21. Kuinka moni henkilö sai kunnassanne kehitysvammalain 2 § 
mukaista/tarkoittamaa päivätoimintaa vuonna 2016? 

 Miehet   Naiset 
Alle 18-
vuotiaista ______________________   ______________________ 

18–44-
vuotiaista ______________________   ______________________ 

45–64-
vuotiaista ______________________   ______________________ 

65 vuotta 
täyttäneistä ______________________   ______________________ 

Yhteensä ______________________   ______________________ 
 

 



   10(6) 
  
 
  

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • National Institute for Health and Welfare 
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, puh/tel +358 29 524 6000 

 

22. Onko kunnassanne myönnetty vammaisuuden perusteella seuraavia palveluja 
vuonna 2016? 

 
Ei 

lainkaan Satunnaisesti Jonkin 
verran 

Yleisesti 
käytössä 

En osaa 
sanoa 

 

Tukea ja valmennusta 
erilaisten toimintojen 
harjoitteluun ja 
taitojen edistämiseen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Muuttovalmennusta  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
Asumiskokeilua ja -
valmennus 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

23. Arvioikaa, kuinka moni henkilö sai vammaisuutensa vuoksi kunnassanne vuonna 
2016 palveluja seuraavien lakien perusteella? 

 Henkilöitä 
Vain 
sosiaalihuoltolain 
perusteella 

______________________ 

Vain 
vammaispalvelulain 
perusteella 

______________________ 

Vain 
kehitysvammalain 
perusteella 

______________________ 

Vammaispalvelulain 
ja sosiaalihuoltolain 
perusteella 

______________________ 

Kehitysvammalain 
ja sosiaalihuoltolain 
perusteella 

______________________ 

Vammaispalvelulain 
ja 
kehitysvammalain 
perusteella 

______________________ 

Kaikkien kolmen 
lain perusteella ______________________ 

Yhteensä ______________________ 
 

 
 
24. Lisätietoja 
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Statistikenkät i kommunerna 2016 – Avsnitt II: Funktionshindrade 
 
Sida 1 på webbenkät 

 
1. Kommun ______________________________________________ 
 
2. Uppgiftslämnarens namn: ______________________________________________ 
 
3. Uppgiftslämnarens tjänstebenämnig: ________________________________________ 

4. Uppgiftslämnarens organisation: _________________________________________ 

5. Uppgiftslämnarens e-postadress: _________________________________________ 

6. Uppgiftslämnarens telefonnummer: _________________________________________ 
 

Sida 2 på webbenkät 

7. Hade kommunen svårigheter med att anordna tillräckligt med följande 
handikappservice 2016? 

 Svårigheter 

 Nej I viss 
mån 

I 
betydande 

mån 
Färdtjänst ( ) ( ) ( ) 
Personlig 
assistans ( ) ( ) ( ) 

Serviceboende ( ) ( ) ( ) 
 

Om kommunen hade svårigheter i betydande eller viss mån, vilken typ av svårigheter 
var det? 
 
8. Färdtjänst: 
______________________________________________ 
 
9. Personlig assistans: 
______________________________________________ 
 

10. Serviceboende: 
______________________________________________ 
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Sida 3 på webbenkät 

11. Hade kommunen 2016 svårigheter att inleda utredningen av servicebehovet 
enligt 3 a § 1 mom. i handikappservicelagen inom utsatt tid (7 vardagar)? 
( )  Ja, i betydande mån  
( )  Ja, i viss mån  
( )  Nej, inga svårigheter  

12. Hade kommunen 2016 svårigheter att utan obefogat dröjsmål upprätta 
serviceplaner enligt 3 a § 2 mom. i handikappservicelagen? 
( )  Ja, i betydande mån  
( )  Ja, i viss mån  
( )  Nej, inga svårigheter  

13. Hade kommunen 2016 svårigheter att utan dröjsmål behandla ärenden enligt 3 a 
§ 3 mom. i handikappservicelagen (besluta om service och stöd senast tre månader 
efter att ansökan gjorts)? 
( )  Ja, i betydande mån  
( )  Ja, i viss mån  
( )  Nej, inga svårigheter  

14. Hur många klienter hade kommunen inom handikappservicen år 2016 och hur 
många av dessa klienter var personer eller barn som behöver särskilt stöd 
(Socialvårdslag 3 §)?  

Definition i denna enkät: Med klienter inom handikappservicen avses personer som under år 2016 fått 
service enligt lagen om handikappservice och lagen om utvecklingsstörda, dvs. här inbegrips de personer 
som fått ett positivt beslut som gällt år 2016. Varje klient beaktas endast en gång, även om klienten 
utnyttjat flera olika tjänster under årets lopp.  
Med klient som behöver särskilt stöd avses en person som har särskilda svårigheter att söka och få 
behövliga social- och hälsotjänster på grund av kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom, 
missbruk av berusningsmedel, samtidigt behov av flera stöd eller på grund av någon annan motsvarande 
orsak och vars stödbehov inte är förknippat med hög ålder så som föreskrivs i 3 § i lagen om stödjande av 
den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012). 
(Socialvårdslag 3 §) 
Med barn som behöver särskilt stöd avses ett barn vars uppväxtförhållanden äventyrar eller inte tryggar 
barnets hälsa eller utveckling eller som genom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller utveckling eller som 
på grund av de orsaker som anges i 3 § 3 punkten i socialvårdslagen behöver särskilt stöd. 

 

 

 
Klienter sammanlagt   

 varav personer som 
behöver särskilt stöd 

  0–17 år ______________________   ______________________ 

 18 år och äldre ______________________  ______________________ 
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15. Hur många av de personer som 2016 fick service enligt handikappservicelagen 
eller lagen om utvecklingsstörda hade en gällande serviceplan? 

 Gällande 
serviceplan    

(antal klienter) 

Ingen gällande 
serviceplan 
 
(antal klienter) 

 

 

Sammanlagt 

Handikappservicelagen    

Lagen om 
utvecklingsstörda 

   

 

16. Hur många klienter inom handikappservicen fick år 2016 också stöd för 
närståendevård? 

 
Klienter sammanlagt   

 varav klienter inom stöd för 
närståendevård 

Klienter inom 
handikappservicen 

______________________   ______________________ 

 

Sida 4 på webbenkät 

17. Hur många personer i kommunen fick 2016 personlig assistans enligt 
handikappservicelagen och hur många timmar i snitt per vecka?  

 Män   Kvinnor 
Mindre än 10 
timmar/vecka ______________________   ______________________ 

10–24 
timmar/vecka ______________________   ______________________ 

25–39 
timmar/vecka ______________________   ______________________ 

40–54 
timmar/vecka ______________________   ______________________ 

55–69 
timmar/vecka ______________________   ______________________ 

Minst 70 
timmar/vecka ______________________   ______________________ 

Sammanlagt ______________________   ______________________ 
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18. Hur många personer i kommunen fick personlig assistans enligt 8 c § i 
handikappservicelagen 2016 och på vilket sätt ordnades den? 
 
Definition i denna enkät: Svara enligt det senaste beslutet, om sättet att ordna personlig assistans har 
ändrats under året. 

 Totalt 
Klienten som 
arbetsgivare ______________________ 

Servicesedel ______________________ 
Kommunen 
köpte 
assistentservice 

______________________ 

Kommunen 
ordnade 
servicen i egen 
regi eller i 
samarbete med 
andra 
kommuner 

______________________ 

Kombination av 
flera sätt ______________________ 

Sammanlagt ______________________ 
 

19. Hur många personer har beviljats personlig assistans år 2016 för arbete eller 
studier? 

Personer sammanlagt 

______________________ 

 

Sida 5 på webbenkät 

20. Hur många personer i kommunen fick dagverksamhet enligt 8 b § i 
handikappservicelagen 2016? 

 Män   Kvinnor 
Under 18 år ______________________   ______________________ 
18–44 år ______________________   ______________________ 
45–64 år ______________________   ______________________ 
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65 år och 
äldre ______________________   ______________________ 

Sammanlagt ______________________   ______________________ 
    

 

21. Hur många personer i kommunen fick dagverksamhet enligt 2 § i lagen om 
utvecklingsstörda 2016? 

 Män   Kvinnor 
Under 18 år ______________________   ______________________ 
18–44 år ______________________   ______________________ 
45–64 år ______________________   ______________________ 
65 år och 
äldre ______________________   ______________________ 

Sammanlagt ______________________   ______________________ 
 

22. Har kommunen beviljat följande tjänster på grund av funktionsnedsättning år 
2016? 

 
Inte alls Sporadiskt 

I viss 
mån 

Allmän 
praxis 

Vet inte  

Stöd för och träning i 
att öva olika sysslor 
och främja färdigheter 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Flyttförberedelse  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Försöksboende och 
boendeträning 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

23. Uppskatta hur många personer i kommunen som på grund av sin 
funktionsnedsättning 2016 fick service på grund av lagarna nedan? 

 Antal personer 
Bara på grund av 
socialvårdslagen ______________________ 

Bara på grund av 
handikappservicelagen ______________________ 
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Bara på grund av 
lagen om 
utvecklingsstörda 

______________________ 

På grund av 
handikappservicelagen 
och socialvårdslagen 

______________________ 

På grund av lagen om 
utvecklingsstörda och 
socialvårdslagen 

______________________ 

På grund av 
handikappservicelagen 
och lagen om 
utvecklingsstörda 

______________________ 

På grund av alla tre 
lagar ______________________ 

Sammanlagt ______________________ 
 

 
24. Övriga upplysningar 
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