
Ajankohtaista THL:n  
Vammaispalvelujen käsikirjasta 
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Koronavirus ja vammaispalvelut –sivu, 
viimeisimmät päivitykset  

• Tarkennettu hengitystieinfektioon sairastuneiden tai 
epäiltyjen osalta suojausohjeita, ohjeistus THL:n ohjeen 
mukaan 
• Koronavirustartuntojen torjunta kotihoidon palveluissa 

• Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan 
toimintayksiköissä 

• Toki huomioitava myös voimassa olevat STM:n ohjeet 
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https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-kotihoidon-palveluissa
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa


Koronavirus ja vammaispalvelut –sivu, 
viimeisimmät päivitykset  

• Kuntouttavan työtoiminnan päivitetty ohje julkaistu, voidaan 
soveltaa myös vammaisten työ- ja päivätoimintaan 

• Henkilön kuuluminen terveydentilan kannalta riskiryhmään 
ja tämän mahdollisuutta osallistua eri tyyppisiin toimintoihin 
arvioidaan kunkin yksilön kohdalla erikseen.  

• Oikea taho yksilön tilanteen arvioimiseksi on hoitava lääkäri, 
jonka konsultoimiseen asiakkaan suostumuksella on syytä 
kehittää paikallisesti mahdollisimman joustavat käytännöt. 
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Liikkumisen rajoittaminen, huomioitavaa 

• Vammaisten henkilöiden liikkumisoikeutta voidaan rajoittaa 
vain tartuntatautilainsäädännön perusteella 

• Kehitysvammalain mukaisia rajoitustoimenpiteitä ei voi 
soveltaa liikkumisen estämiseen tartunnan leviämisen 
estämiseksi 

• Henkilön liikkumista ulos yksiköstä ei voida estää mutta, 
suositellaan, että henkilöstön ammattitaitoon kuuluvalla 
tavalla keskustellaan asukkaiden kanssa asiasta, jotta 
liikkuminen yksiköstä ulos olisi mahdollisimman vähäistä.  
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Vierailukielto, huomioitavaa 

• Asumisyksiköissä oleva vierailukielto koskee vain yksikön 
ulkopuolisia yksityishenkilöitä.   

• Vierailukielto ei koske kuntoutuksen työntekijöitä, 
henkilökohtaisia avustajia tai muita asiakkaalle 
myönnettyjen palvelujen antajia. 

• Vierailukiellolla ei siis voida rajoittaa asukkaan itsensä 
liikkumista (ryhmätoiminta, avotyö, kotiloma, muiden 
ihmisten tapaaminen ulkona).  

1.6.2020 Marika Kangas-Aramo 5 



Kehitysvammalain mukainen palvelu- ja 
hoitosuunnitelma 

• Päivitetty uusi linjaus Vammaispalvelujen käsikirjaan sivulle 
Itsemääräämisoikeuden tukeminen (Tuki ja palvelut –osio) 

• Tehty yhteistyössä STM:n, AVI:en ja Valviran kanssa 

• Pääsisältönä se, että kehitysvammalain mukainen hoito- ja 
palvelusuunnitelma on kunnan vastuulla (voi olla osa 
palvelusuunnitelmaa tai asiakassuunnitelmaa) 

• Yksiköissä tehdään tarkempi toteuttamissuunnitelma 

• Asiakirjarakenteissa on vaadittavat kohdat molemmissa 
asiakirjoissa   sosmeta.thl.fi  
 

1.6.2020 Marika Kangas-Aramo 6 

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/itsemaaraamisoikeuden-tukeminen
sosmeta.thl.fi
sosmeta.thl.fi


Uusia/päivitettyjä selkokielisiä THL:n sivuja 

• Koronavirus selkokielellä (lisätty ikääntyneille ohjeistusta 
selkokielellä) 

• Toimintakyvyn arviointi selkokielellä (Toimintakyky-
aihesivusto) 

• Tietoa RAI-arvioinnista selkokielellä (Ikääntyminen-
aihesivusto) 

1.6.2020 Marika Kangas-Aramo 7 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/materiaalipankki-koronaviruksesta/koronavirus-selkokielella
https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/toimintakyvyn-arviointi/toimintakyvyn-arviointi-selkokielella
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/tietoa-rai-jarjestelmasta/tietoa-rai-arvioinnista-selkokielella
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/tietoa-rai-jarjestelmasta/tietoa-rai-arvioinnista-selkokielella
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/tietoa-rai-jarjestelmasta/tietoa-rai-arvioinnista-selkokielella
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/tietoa-rai-jarjestelmasta/tietoa-rai-arvioinnista-selkokielella
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/tietoa-rai-jarjestelmasta/tietoa-rai-arvioinnista-selkokielella
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/tietoa-rai-jarjestelmasta/tietoa-rai-arvioinnista-selkokielella


THL:n uusimpia julkaisuja vammaisuudesta 

• Tiekartta systemaattiselle tiedonkeruulle vammaispalveluissa 
THL 2020 

• Yhdessä eteenpäin : asiakasosallisuus vammaissosiaalityössä 
THL 2019 

• Kelan alle 16-vuotiaiden vammaistuki vuonna 1997 syntyneiden 
syntymäkohortissa : Myöntömääristä ja taustatekijöistä 
THL 2019 

• Liikkumisrajoitteiset nuoret Suomessa: Määrät, diagnoosit, 
syrjäytymisriskit ja elämänlaatu 
THL 2019 
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http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-479-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-293-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-432-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-432-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-432-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-432-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-344-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-344-1


Tulevat tapahtumat 

• Maakunnallistuvat vammaispalvelut –verkosto 3.6. klo 9.30 

• KEHAS-seminaari 18.11.2020 

• Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 11.-12.2. 2021 
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Ota yhteyttä ja anna palautetta! 

vammaispalvelujenkasikirja@thl.fi 

• Marika Kangas-Aramo, Päätoimittaja  
marika.kangas-aramo(at)thl.fi  

• Rut Nordlund-Spiby, vastaava toimittaja 
ruotsinkielinen käsikirja 
rut.nordlund-spiby(at)thl.fi 

Suomeksi: thl.fi/vammaispalvelujenkasikirja  

På svenska:  
thl.fi/handbok-om-funktionshinderservice 

 

Vammaispalvelujen käsikirja - Handbok om funktionshinderservice 

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja
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https://thl.fi/fi/web/handbok-om-funktionshinderservice
https://thl.fi/fi/web/handbok-om-funktionshinderservice
https://thl.fi/fi/web/handbok-om-funktionshinderservice
https://thl.fi/fi/web/handbok-om-funktionshinderservice

