
KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ: 

Hallintolaki (434/2003) on hallinnon toimintaa sää-
televä yleislaki. Hallintolain tarkoitus on toteuttaa 
hyvää hallintoa ja oikeusturvaa hallintoasioiden 
käsittelyssä sekä edistää palvelujen laatua ja tu-
loksellisuutta. Kunnan vammaispalvelujen ja ke-
hitysvammahuollon viranomaisten sekä yksityisiä 
vammaispalveluja ja kehitysvammahuoltoa tote-
uttavien palvelutuottajien on sovellettava toimin-
nassaan hallintolain säännöksiä. Kyse on julkisesta 
hallintotehtävästä, jossa hallintolaki säätelee hy-
vän hallinnon periaatteet sekä hallintoasiassa nou-
datettavasta menettelystä.

Hallintolaki sisältää säännökset muun muassa sii-
tä, kuka on asianosainen vammaispalvelua ja kehi-
tysvammahuoltoa koskevassa hallintoasiassa sekä 
mikä oikeus asiakkaalla on käyttää asiamiestä ja 

avustajaa asian hoidossa. Lisäksi säädetään siitä, 
kuka hallintoasian voi laittaa vireille ja miten on 
meneteltävä hallintoasiaa ratkaistaessa: miten vi-
reille tullut asia on selvitettävä, miten asianosaisia 
on kuultava ja miten päätökset tehtävä.

Jokaisen vammaispalvelujen ja kehitysvammahuol-
lon viranomaisen ja yksityisen palveluntuottajan 
on välttämätön tuntea hallintolain säännökset ja 
niiden soveltaminen.

Koulutus on tarkoitettu kaikille vammaispalveluis-
sa ja kehitysvammahuollossa työskenteleville so-
siaalityöntekijöille, sosiaaliohjaajille ja heidän esi-
miehilleen sekä yksityisille vammaispalvelujen ja 
kehitysvammahuollon palveluntuottajille.

YhteYstiedot:
OTK Kati Saastamoinen
044 – 974 74 56
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HALLINTOLAKI JA VAMMAISPALVELUT /  
KEHITYSVAMMAHUOLTO

Tule oppimaan ja 
kuulemaan uutta. 

PÄiVÄN KoULUttAJA:
OTK Kati Saastamoinen

HELSINKI  
To 7.2.2019.

Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.

Aina voidaan tehdä paremmin!

Hyvä hallintomenettely ja päätöksenteko



KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

Kello 8.30 Ilmoittautuminen

Kello 9.00 Hallintolain soveltaminen vammaispalveluihin ja kehitysvammahuoltoon

  Hallintolain tarkoitus ja soveltamisala

  Hyvän hallinnon perusteet vammaispalveluissa

  Kuka on asianosainen vammaispalveluja koskevassa asiassa ja kenellä on puhevalta?

  Vajaavaltaisen asiakkaan puhevalta ja edunvalvojan puhevalta

  Asiakkaan oikeus käyttää asiamiestä ja avustajaa

  Vammaispalvelujen asiakkaan läheisen ja omaisen rooli sosiaalihuollon asiakaslain  
  9 §:n 1 momentin nojalla

Kello 10.15 Tauko

Kello 10.30 Vammaispalvelujen ilmoitusvelvollisuudet

  Vammaispalvelua koskevan hallintoasian vireilletulo

  Vammaispalvelua koskevan hallintoasian käsittelyä koskevat vaatimukset

  Esteellisyys -kysymyset

Kello 11.30 Lounas

Kello 12.30 Vireille tulleen vammaispalveluja koskevan hallintoasian selvittäminen

  Asianosaisten kuuleminen hallintoasiassa

  Vammaispalveluihin vireille tulleen asian ratkaiseminen
  -  Päätöksen muoto, sisältö, perusteleminen ja muutoksenhakuohjeet  
 Vammaispalvelujen päätösten tiedoksianto

Kello 13.30 Iltapäiväkahvi

Kello 13.50 Vammaispalveluja koskevassa päätöksessä olleen virheen korjaaminen

 Vammaispalvelujen tietojen luovuttaminen muille tahoille

Kello 14.45 Kysymyksiä ja keskustelua

Kello 15.00 Koulutuspäivä päättyy
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