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Vammaisfoorumi ry haluaa lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi
ty6tapatu rma- ja am mattitauti laiksi ja erdiksi siihen I i ittyviksi laeiksi.

Esitetyssd luonnoksessa on paljon asioita, jotka vaikuttavat vammaisten
henkilOiden asemaan. Siksi valmistelussa tulee kuulla myds
vammaisjdrjest6jen ndkemyksid.

Vammaisfoorumi ry haluaa nostaa tdssd lausunnossa esille nimenomaan
vammaisille ihmisille merkittdvid asioita, jotka liittyviit:

1 . Vapaa-ehtoiseen vakuuttamiseen
2. Apuvdlineisiin
3. Hoitotukeen ja henkilOkohtaiseen avustajaan
4. Haittaluokan soveltamisalaan

Vam maisfooru m i kan nattaa lisiiksi I nval id iliiton lausu n nossaan esittdm id
asioita.

Vapaaehtoinen vakuutus

Nykyisen lain mukaan omaishoitajat, perhehoitajat, kuntouttavassa
tydtoiminnassa ja vammaisten henkiloiden tyotoiminnassa olevat ovat olleet
vakuutettuina vapaaehtoisen vakuutuksen turvin. Nyt esitetiidn, ettd vakuutus
sidotaan ty6sopim uslai n m ukaisiin ty6su hteisi i n ja yrittiij ien osalta yrittiijien
eldkelakiin. Esityksessd todetaan ettd tdlld muutoksella muutetaan edelld



mainittujen ryhmien asemaa. Esityksessd myds todetaan, ettd ndiltd osin
hallituksen esityksessd ehdotetaan muutoksia erdisiin muuta kuin
ty6suhteessa tapahtuvaa ty6skentelyd koskeviin lakeihin. Naita esityksid ei
kuitenkaan ole mukana esitysluonnoksessa. Nyt esitetylld muutoksella
oma ishoitajat, ku ntouttavassa ty6toim i n nassa ja vam ma isten henki loiden
ty6toiminnassa mukana olevat j€iisiviit ilman tapaturmavakuutuksen suojaa.

Timd on erittdin iso muutos, jos ndmd ryhmEit pudotetaan
tapaturmavakuutuksen piiristd pois. Vammaisfoorumi ei voi hyviiksyii tdmdn
tyyppistii muutosta. Esityksessi olisi ainakin tullut selvittdd miten jatkossa
ndiden ryhmien vakuutusturva tapaturmien osalta hoidetaan ja samassa
yhteydessd olisi tullut sddtdd tarvittavat lain muutokset muualla
lainsddddnnOssd.

Ldlkinnillisen kuntoutuksen apuvdlineet

Esitysluonnoksessa viitataan monin osin toisiin lakeihin ja niissd oleviin
mddritelmiin, ja tdtd on perusteltu selkeysndkdkulmalla. Viittaaminen toisiin
lakeihin ei ole kuitenkaan sddnndllistd vaan toisissa kohdin jiitetiiiin toisen lain
mdd ritel mit h uom ioonottamatta. Esimerkiksi lddki n ndll isen kuntoutuksen
apuvdlineiden osalta viitataan saatavuusperusteen osalta sairaanhoitopiirien
saatavuusperusteisiin. Ndmd on kuitenkin todettu olevan hyvin erilaisia eri
sairaanhoitopiireissd joten ndihin ei voida vedota. Esityksessd puhutaan myos,
ettd korvattavia olisivat tavanomaisen tasoiset apuvdlineet ja apuvdlineet
voidaan korvata, jos sen kdyttdminen mahdollistaisi tydkyvyn palautumisen tai
henkilOkohtaisen avun tarpeen olennaisen vdhentymisen.
Ndmd perustelut ovat tdysin ristiriitaisia yleisiin apuvdlineiden
my6ntdmiskriteereihin nihden. Terveydenhuoltolain lddkinndllisen
kuntoutuksen ja apuvdlineasetuksen mukaan perustavana seikkana on
asiakkaan tarve. Tdssd laissa tulisi yhdenmukaisesti kayftaa ldhtdkohtana
ap uvd I i neasetuksen apuvd I i neen kiiytto6n I uovutu ksen perusteita.

Liidkinniillisen kuntoutuksen apuvdlineend voidaan mydntdd opaskoira. Tdlld
hetkellii vakuutusyhtiOt on hankkinut opaskoiran suoraan NKL:n
Opaskoirakou lu lta. Esitysluon noksessa jdd epdselvdksi, onko jatkossa
tarkoitus, ettd tapatu rmaisesti vammautu n ut hakee koiraa sa i raan hoitopiiri ltii ja
maksuliikenne tapahtuu vaku utusyhtidn ja sairaan hoitopiirin vailillS.

Vammaisfoorumi pitiiii esitystti liihtOkohtaisesti hyvdnd, mutta esitystd tulee
tarkentaa, ja menettelyssd tulee huolehtia siitd, ettd tiilldinkin koiran
yl l€ip idosta aiheutuvat ku I ut korvataan koirankdyttajal le.

Hoitotuki ja henkil6kohtainen avustaja

Ty6ntekijii vakuutetaan siltd varalta, ettd hdnelle aiheutuneesta vammasta
johtuneet kulut korvataan. Talla hetkellii tilanne on se, ettd jos henkilO on
tapaturmaisen vammautumisen takia tarvinnut henkildkohtaista avustajaa, on
vakuutusyhtiO maksanut avustajasta johtuneet kulut. Avustaja on
mahdollistanut vammautuneelle sitd itsendistd eldmdd mihin hdn olisi pystynyt
ilman vammautumista.



Esityksessii hoitotukea koskevan 51 $:n perusteluissa todetaan, ettd
vammautunut henki16 voi maksaa henkildkohtaisen avustajan palkkaamisesta
aiheutuneita kuluja hoitotuella. Tarkoittaako tdmd sitd, ettd vakuutusyhtio ei
endd korvaisi erikseen henkilOkohtaisen avustajan palkkakuluja. Toivottavasti
tdmd ei ole tarkoitus, joten tdmd lause on syytd poistaa perusteluista. Ylin
hoitotuki on 23,41 euroa/pv. Tdlld summalla ei pddkaupunkiseudulla saa
avustajaa edes tunniksi. Jos lailla on tarkoitus muuttaa kdiytdntdii
henkilokohtaisen avustajan palkkakulujen korvaamisesta, niin vammautuneet
henkilot joutuvat turvautumaan vammaispalvelulain mukaiseen
henkilOkohtaiseen apuun ja tiimii palvelu jdd kunnan maksettavaksi.

Vammaisfoorumi ei voi hyviiksyii edelld kuvattua muutosta, koska kyse on
vakuutetuista tydntekijoistii, joiden tapaturmasta aiheutuneet kulut tulee
korvata vakuutuksesta.

Hoitotukea koskevassa 51 $:n 5 momentissa todetaan, ettd sokealle
maksetaan sokeutumisen jiilkeiseltd kahdelta vuodelta ylintii hoitotukea ja sen
jdlkeen puolet tiistdi mddrdstd. Tdtd sddnndstd ei ole mitenkddn perusteltu.
Miksi sokeutuneen henkilon avun tarve vihenisi kahden vuoden jEilkeen
puolella. Jos tapaturmaisesti sokeutunut henkil6 tarvitsee jokapdivdistd,
yhtiimittaista ja aikaa vievdd hoitoa, apua, valvontaa tai ohjausta vield kahden
vuoden jEilkeenkin niin toki hdnelle pitiiii silloin maksaa ylintii hoitotukea eikd
tdmdn 5 momentin perusteella automaattisesti pudottaa sitd puoleen.
Esimerkiksi liikkumistaidon ohjaus ei poista sokean henkil6n avun tarvetta
vieraassa ympdrist6ssd, auttaa hdntd vain tutuissa paikoissa tai apuvdlineilld
voidaan ratkaista sokean tiedonsaannin ongelmaa vain hyvin pieneltd osin.
Tdmd asia pitdisi ehdottomasti tarkentaa edes perusteluissa.

Haittaluokka ja sen soveltamisala

Tapatu rmalakia ja haitta I uokka-asetusta viimeksi m u utettaessa
vam maisjd rjestdt pyysiviit ottamaan kantaa ha ittal uokan soveltam iseen.
Vam maisjdrjestdt olivat h uol issaan haittaluokitu ksen mu utosten
seu rannaisva ikutu ksista m u issa vammaisten etu uksia koskevissa
jdrjestelm issd, joiden soveltam iskiiytiin nOssii hyodyn netidn
tapatu rmavaku utuksen haittal uokitusta. N aita seu rannaisvai kutu ksia ei
aikoinaan kuitenkaan tarkemmin selvitetty eikii niitii niik6jiiiin ole tdmdnkddn
lain uudistuksen valmistelussa selvitetty.

Haitta I uokitusta kiiytetiiti n ku iten kin hyvi n yleisesti m u issa vammaisetu uksissa
haitan mddrittelyssd, jopa vammaispalvelulain mukaisia palveluja
myonnettdessii, vaikka niissd tulisi aina huomioida yksilollinen tarve ja
eldmdntilanne. Tdmd aiheuttaa paljon oikeuden menetyksid vammaisille
ihmisille, koska haittaluokat on luotu vain tapaturmaisesti vammautuneiden
haitan ja korvauksen mddrittelyyn. Niilld ei pitiiisi voida esimerkiksi mddritelld
syntymistddn vammaisen henkilon haittaa Kelan maksamaa hoitotukea
varten. Kun haittaluokitusta 2010 muutettiin ja esim. ndk6vammaisten
henkilOiden luokitusta alennettiin, niin tdmd aiheutti monelle ndk6vammaiselle



henkildlle toisen etuuden pienenemisen, vaikka vamma ja olosuhteet eivdt
olleet muuttuneet lainkaan.

Koska haittaluokitusta on jo tiihiin mennessd kiiytetty virheellisesti erilaisten
vammaisille ihmisille elintdrkeiden palveluiden- ja tukitoimien
my6ntdmisperusteena, vaikka luokitus ei mekaanisuutensa vuoksi siihen
sovellukaan, Vammaisfoorumi esittdd, ettii hallituksen esityksessd otetaan
tdhdn kantaa

Hallituksen esityksessd tulisi yksiselitteisestitodeta ettd haittaluokitusta
voidaan kayttaa vain tapaturmavakuutuslain mukaisen haittarahan suuruuden
miirittelyyn ja kielt€iii haittaluokituksen soveltaminen muuhun tarkoitukseen.
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Hei !

L6hetin eilen Vammaisfoorumin lausunnon koskien tapatunma- ja ammattitautilakia.

Haluaisin viel6 tdsmentdS apuv6lineit6 k6sitellytt6 kohtaa lausunnossamme. EnsinnHkin
avustajakoirathan eiv5t telle hetkellE ole yhdenvertaisessa asemassa opaskoirien kanssa,
koska avustajakoirien nahoitus tulee RAY:1t5, ei sainaanhoitopiineilt5. Vammaisfoorumi on
tukemassa Invalidiliiton ponnisteluja siin5, ettd avustajakoirien asema saataisiin
vakiinnutettua.

Toinen asia. Mainitsemme Iausunnossamme opaskoinien tuottajana NKL:n Opaskoinakoulun. 0n
hyvd huomata, ettH telle hetkelld opaskoinia tuottaa myos kaksi muuta tahoa
sairaanhoitopiireille e1i Viiksi Kuopiossa ja Nouhau Pohjanmaalla. N6iden kahden
jiilkimmiiisen tuotantoluvut ovat huomattavasti pienemmSt, mutta esimerkiksi Kuopion sh-
piini antaa tiilliihetkelld maksusitoumuksia vain Viikseen ja HUS hankkii koiria kaikilta
kolmelta.

Hyvd5 viikonloppua !

Yst.t.Merja Heikkonen, pj.
Vammaisfoorumi ry


