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VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN TUKIHENKILÖIDEN PALKKIOT JA 
KULUKOVAUKSET

Tukihenkilötoiminta on harkinnanvarainen palvelu, jolla voidaan tietyissä tilanteissa 
varmistaa joustavat ja yksilölliseen tarpeeseen vastaavat palvelut. Tukihenkilö voidaan 
myöntää vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee tukea sosiaalisten suhteiden luomisessa ja 
ylläpitämisessä sekä yhteiskuntaan osallistumisessa. Tukihenkilö voidaan myöntää myös 
vammaisen lapsen ja nuoren itsenäistymisen ja kehityksen tukemiseksi. Tukihenkilö tukee 
vammaista henkilöä kodin ulkopuolella harrastuksissa, osallistumisessa ja virkistyksessä. 
Tukihenkilönä voi toimia tehtävään soveltuva yksityishenkilö. Tukihenkilötoiminnannalla ei 
ole tarkoituksena korvata ammattihenkilön antamaa palvelua. 

Tukihenkilöpalvelu (ei-ammatillinen) on käytössä vammaispalveluissa suuressa osassa 
Pirkanmaan kuntia harkinnanvaraisena palveluna. Sen käytöllä on voitu kompensoida 
raskaampien palvelujen, esimerkiksi henkilökohtaisen avun palvelun kustannuksia sekä 
järjestää joustavasti tarkoituksenmukaisia palveluja. Tukihenkilötoiminnan kustannukset 
Pirkanmaalla vuonna 2021 ovat olleet noin 33 600 euroa (ei-ammatillinen 
tukihenkilötoiminta). Toimintaa esitetään nyt laajennettavaksi koko Pirkanmaan 
hyvinvointialueelle, myös Tampereelle. Toiminnan laajentumisesta aiheutuvan 
lisäkustannuksen arvioidaan olevan hyvin maltillinen (noin 20 000 euroa), koska 
tukihenkilöpalvelu voi toimia vaihtoehtona kalliimmalle palvelulle, ja toiminnan mittavaa 
käyttöä rajoittaa tukihenkilöiden saatavuudessa olevat haasteet. 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on koulutetun ammattihenkilön (sosiaali- tai 
terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu soveltuva tutkinto) toteuttamaa tavoitteellista 
työskentelyä. Ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa tuettavan vaatima apu ja tuki sekä 
toiminnan tavoitteet edellyttävät tukihenkilön tehtävään soveltuvaa ammatillista osaamista. 
Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla voidaan työskennellä esimerkiksi arjen taitojen, 
sosiaalisten taitojen ja kodin ulkopuolisten ihmissuhteiden, mielekkään tekemisen ja 
osallisuuden sekä itsenäisen liikkumisen taitojen edistämiseksi. Ammatillinen 
tukihenkilötoiminta perustuu yhteistyössä asetettuihin tavoitteisiin ja niiden säännölliseen 
seuraamiseen. Ammatillisella tukihenkilöpalvelulla on tarkoitus osittain vastata 1.1.2023 
alkaen voimaan tulevan vammaispalvelulain mukaisiin hyvinvointialueen 
järjestämisvelvollisuuden alaisiin uusiin palvelutarpeisiin: erityinen osallisuuden tuki, 
valmennus ja saattajapalvelu. Uuden lain tuomien velvoitteiden aiheuttamia kustannuksia ei 
pystytä arvioimaan tässä vaiheessa. Kyse on kuitenkin hyvinvointialuetta velvoittavista 
palveluista.  

Vammaispalveluissa on tarkoituksenmukaista turvata myös isompien kuukausittaisten 
tuntimäärien järjestyminen, jonka takia esitetään kahta eri palkkioluokkaa. Esitettävät 
palkkiot ja kulukorvaukset:
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- palkkio 50,45 €/ kk, kun tukihenkilötoimintaa on alle 10 h/ kk
- kulukorvaus 25,25 €/ kk, kun tukihenkilötoimintaa on alle 10 h/ kk
- palkkio 101 €/ kk, kun tukihenkilötoimintaa on 10 h tai yli/ kk
- kulukorvaus 50,50 €/ kk, kun tukihenkilötoimintaa on 10 h tai yli/ kk
- lisäksi voidaan korvata mahdolliset tukihenkilön matkakustannukset julkisen 

liikenteen käytön mukaan 
- mikäli julkinen liikenne ei ole kohtuudella käytettävissä, voidaan korvata 

verohallinnon oman auton käytön mukainen km-korvaus (0,46 €/ km vuonna 
2022)

- tukihenkilölle verotettavaa tuloa

 Ammatillinen tukihenkilötoiminta

- tuntipalkkio 35 € 
- matkakulujen korvaus verohallinnon oman auton käytön mukainen km-korvaus 

(0,46 €/ km vuonna 2022)
- ammatilliselle tukihenkilölle verotettavaa tuloa


