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VAMMAISPALVELUJA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
1
KANTELU
Kantelija arvostelee 1.6.2000 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kantelukirjoituksessa Parkanon kaupungin sosiaaliosastoa siitä, ettei se ole pannut täytäntöön Hämeenlinnan hallintooikeuden vammaispalveluja koskevaa päätöstä.
2
SELVITYS
Parkanon kaupungin sosiaaliosasto antoi 14.3.2001 selvityksen. Selvitys oheistetaan tämän
päätöksen liitteeksi.
3
RATKAISU
3.1
Päätöksen täytäntöönpano
Hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n mukaan päätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla,
ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Säännöksen 3 momentin mukaan, jos
asiassa tarvitaan valituslupa, valitus ei estä täytäntöönpanoa. Oikeuskirjallisuudessa (HallbergIngnatius-Kanninen, Hallintolainkäyttölaki, sivu 232 ja Veijo Tarukannel-Heikki Jukarainen, Oikeudenkäynti hallintotuomioistuimessa, sivu 386) on katsottu, että asiassa, jossa tarvitaan valituslupa,
päätös on heti täytäntöönpantavissa.
Hallintolainkäyttölain 31 §:n 3 momentin mukaan valituksella ei siis ole täytäntöönpanoa lykkäävää
vaikutusta niissä asioissa, joissa tarvitaan valituslupa. Muutoksenhausta hallinto-oikeuden päätökseen vammaispalveluasioissa on säädetty vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista annetun lain (380/1987, jäljempänä vammaispalvelulaki) 19 §:ssä. Säännöksen 2
momentin mukaan silloin, kun kyse on muista kuin sellaisista vammaispalvelulaissa tarkoitetuista
palveluista ja tukitoimista, joihin vaikeavammaisella on ns. subjektiivinen oikeus, edellyttää valituksen tekeminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen sen myöntämää valituslupaa.
Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi päätöksellään
28.3.2000 (nro 00/236/4) Parkanon sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen kantelijan vammaispalveluja koskevassa asiassa. Hallinto-oikeus velvoitti sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämään

kantelijalle taloudellista tukea henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen kuuden työtunnin palkkaa
ja sivukuluja vastaavan määrän joka arkipäivälle marraskuusta 1998 lähtien.
Korvausta henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin voidaan
myöntää vammaispalvelulain 9 §:n 1 momentin perusteella. Kyseisen taloudellisen tukitoimen kunta
järjestää tarkoitukseen varattujen määrärahojen mukaisessa laajuudessa. Valitus hallinto-oikeuden
kyseistä tukitointa koskevasta päätöksestä edellyttää siis vammaispalvelulain 19 §:n 2 momentin
mukaisen valitusluvan hakemista. Kyseessä on siis päätös, joka on heti täytäntöönpantavissa.
Sosiaaliosaston selvityksen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta teki korkeimmalle hallintooikeudelle valituslupahakemuksen ja valituksen. Selvityksen mukaan valituslupahakemukseen ja
valitukseen ei kuitenkaan sisältynyt täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevaa
hakemusta. Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta saadun tiedon mukaan asian käsittely
korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kesken.
Sosiaaliosaston selvityksestä ilmenee, että sosiaaliosasto ei ole suorittanut kantelijalle hallintooikeuden päätöksessä mainittuja korvauksia. Sosiaaliosaston selvityksestä ilmenee myös, että
korvausta maksamisen esteenä on ollut muun muassa sosiaaliosaston ja kantelijan välinen
erimielisyys aiheutuneiden kustannusten todellisuudesta ja määrästä.
Kuten olen edellä todennut on hallinto-oikeuden päätös valituslupa-asiassa heti täytäntöönpantavissa. Valitusluvan ja valituksen tekeminen ei siis siirrä valituksen täytäntöönpanoa. Saamani selvityksen mukaan Parkanon sosiaaliosasto ei ole ryhtynyt hallinto-oikeuden päätöksen johdosta minkäänlaisiin täytäntöönpanotoimiin. Asiassa on siten toimittu käsitykseni mukaan lainvastaisesti.
3.2
Toimenpiteet
Saatan edellä 3.1 esittämäni käsitykset tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta Parkanon
sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon. Pyydän samalla, että Parkanon sosiaaliosasto ilmoittaa
minulle 31.5.2001 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tämän päätökseni johdosta.

