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1. Johdanto
Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on
vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua
tavanomaisista elämän toiminnoista. (Vpl 2 §)
Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista, 1 §).
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin kun vammainen
henkilö ei saa riittäviä tai hänelle sopivia palveluja muun lain nojalla. Vammaispalvelulakiin
nähden ensisijaisia lakeja on mm. sosiaalihuoltolaki, laki omaishoidontuesta, perusopetusja varhaiskasvatuslaki. Vammaispalvelulaki on ensisijainen suhteessa kehitysvammaisten
erityishuoltolakiin siltä osin, kun vammaispalvelulain nojalla annettavat palvelut ovat erityishuoltolakin 1 §:ssa tarkoitetulle henkilölle riittäviä ja sopivia ja hänen etunsa mukaisia.
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja kartoittaa yhdessä asiakkaan
kanssa vammaispalvelulakiin ja ‐asetukseen sisältyvien palveluiden ja taloudellisten tukitoimien tarpeen, tekee tarvittavat päätökset ja seuraa palveluiden ja tukitoimien toteutumista.

2. Palveluiden ja tukitoimien hakeminen
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi palvelun tai taloudellisen tuen tarve. Hakemukseen tulee liittää
p ä ä s ä ä n t ö i s e s t i j u l k i s e n t e r v e y d e n h u o l l o n lääkärinlausunto tai muut tarvittavat asiantuntijalausunnot, joista käy ilmi asiakkaan toimintakyky.
Vammaispalvelulain mukaisia taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. (VpA 20 §) Erityisesti vammaispalvelulain
mukaisia asunnon muutostöitä on tarkoituksenmukaista hakea ennakkoon ennen kustannusten syntymistä.
Vammaispalvelulain mukaisia tukitoimia ja palveluja myönnetään henkilölle, jolla kotikuntalain mukainen kotipaikka on Masku, Mynämäki tai Nousiainen.
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3. Palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko - Palveluprosessi
Palvelutarpeen arviointi käynnistyy tunnistetusta tarpeesta ja siihen liittyvästä yhteydenotosta kun asiakas, hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö, viranomainen tai palvelutuottaja
ottaa vammaispalveluun yhteyttä. Asiakkaan tilanteen kiireellisyys arvioidaan ensiarvioinnissa ja palvelutarpeen arviointi aloitetaan kiireellisessä tapauksessa välittömästi, muuten
viimeistään 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Hakijaan otetaan yhteyttä kirjeitse tai
puhelimitse tapaamisajan sopimiseksi.
Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa henkilön tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä. Arvioinnilla varmistetaan, että vammaiset henkilöt saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista ja opastetaan niiden hakemiseen.
Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on ilman aiheetonta viivytystä laadittava palvelusuunnitelma, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelusuunnitelman tavoitteena on asiakkaan ja vammaispalveluiden yhteinen näkemys asiakkaan toimintakyvystä ja tarvittavista palveluista. Suunnitelmaa ei yleensä laadita, jos kyseessä on tilapäinen neuvonta tai ohjaus. Suunnitelman laatimiseksi asiakas tavataan joko
toimistossa tai kotikäynnillä. Tapaamiseen voi osallistua myös asiakkaan omainen, edustaja sekä muu lähiverkosto. Palvelusuunnitelma pyritään tarkistamaan 2 vuoden väliajoin.
Palvelusuunnitelma päivitetään aina, kun vammaisen henkilön palvelutarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia.
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä,
kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on jättänyt hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pidempää käsittelyaikaa.
Päätös tarkistetaan aina, kun asiakkaan olosuhteet o l en n a i s e st i muuttuvat. Muuttuneiden olosuhteiden ilmoittaminen vammaispalvelun viranhaltijalle on asiakkaan
vastuulla.
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4. Muutoksenhaku
Viranhaltijan tekemään vammaispalvelulain mukaiseen päätökseen voi hakea oikaisua perusturvakuntayhtymä Akselin yksilöjaokselta, jonne oikaisuvaatimus on toimitettava 30 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Akselin yksilöjaoksen päätökseen
tyytymätön voi valittaa siitä Turun Hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Hallinto-oikeuden päätökseen liittyy myös tieto siitä, saako päätöksestä
valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

5. Vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet
Vammaispalvelulain 2 §:n mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on
vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Pitkäaikaisuudella tarkoitetaan pääasiassa yli vuoden kestoista haittaa. Vammaispalvelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia ei ole tarkoitettu toipumistilanteeseen.
Vammaispalveluissa palvelut ja tukitoimet on jaettu kahteen ryhmään:

1) Vammaispalvelulain mukaisia ns. subjektiivisia oikeuksia vaikeavammaisille henkilöille ovat kuljetuspalvelut, palveluasuminen, asunnon muutostyöt, asuntoon
kuuluvat välineet ja laitteet, päivätoiminta ja henkilökohtainen apu. Näiden palveluiden osalta kunnalla on erityinen, sitova järjestämisvelvollisuus.

2) Muut

vammaisille tarkoitetut palvelut ovat harkinnanvaraisia, kunnan määrärahoihin ja toimintasuunnitelmaan sidottuja.

5.1 Subjektiiviseen oikeuteen kuuluvat palvelut

5.1.1 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
(Vammaispalvelulaki 8 §, vammaispalveluasetus 4 § ‐ 6 §)

Vammaispalveluasetuksen mukaan kunnan on järjestettävä kuljetuspalveluja siten, että
vaikeasti vammainen henkilö voi tehdä vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi. Asetuksen mukaan kuljetuksia järjestetään asuinkunnan ja lähikuntien alueella. Vaikeavammaiseksi suhteessa kuljetuspalveluun katsotaan henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelutarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta ja haitan on oltava pysyvä tai pitkäaikainen. Vaikeavammaisuutta
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suhteessa kuljetuspalvelun tarpeeseen arvioidaan erityisesti pienten lasten osalta suhteessa asiakkaan ikätasoon, koska palvelun on tarkoitus mahdollistaa vaikeavammaisen
henkilön ikätasoaan vastaavaan asiointi-, harrastus- ja virkistystoimintaan. Ikääntymisestä johtuva raihnaisuus ja iän tuomat liikkumisen esteet eivät itsessään täytä kuljetuspalvelun saamisen edellytyksiä. Kuljetuspalvelun saamiselle ei kuitenkaan ole asetettu
ikärajoja ja palvelutarve arvioidaan aina yksilöllisesti kotikäynnillä. Palvelutarvetta voidaan arvioida myös koematkan avulla.
Vaikeavammaisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota lääkärintodistuksen lisäksi
asiakkaan toiminnalliseen ympäristöön, kuten asiointimahdollisuuksiin, julkisen liikenteen käyttöön, henkilön liikkumiseen, apuvälineiden käyttöön ja mahdollisuuteen
käyttää julkista liikennettä saattajan kanssa.
Kuljetuspalvelu järjestetään tavallisella taksilla ja/tai invataksilla. Matkoista peritään omavastuuosuus, joka noudattaa julkisen joukkoliikenteen kertamaksua. Kuljetuspalvelua
myönnetään Akselikuntien alueen lisäksi lähikuntiin Laitila, Raisio ja Rusko, Naantali
sekä Turku. Asiointi- ja virkistysmatkoista peritään maksuasetuksen 6 §:n mukaisesti
enintään paikkakunnalla käytössä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu.
Kuljetuspalveluun liittyvää saattajapalvelua myönnetään hakemuksesta vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua niin paljon, että taksinkuljettajan
apu ei matkan aikana ole riittävä. Saattaja saa matkustaa maksutta. Henkilö, jolla on itsellään käytössä vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, ei voi toimia saattajana.
Muu kuin saattaja maksaa asiakasmaksuna julkisen liikenteen maksua vastaavan maksun.
Kunnalla on oikeus päättää kuljetuspalvelun järjestämistavasta ja järjestämistapaa voidaan muuttaa. Vaikeavammaisella ei ole ehdotonta oikeutta vaatia kuljetuspalvelujen järjestämistä haluamallaan tavalla. Perusturvakuntayhtymä Akselin kuljetuspalvelut tulee tilata tilauskeskuksen puhelinnumerosta. Mikäli henkilö ei vammasta johtuvasta syystä
kykene käyttämään kunnan järjestämää palvelua, kunnan tulee järjestää palvelu yksilöllisen tarpeen mukaan esim. vakiotaksimahdollisuudella. Vakiotaksin käyttöä tulee hakea erikseen kirjallisesti ja siitä tehdään viranhaltijapäätös.
Työ- ja opiskelumatkat

Kuljetuspalvelua myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle työmatkoihin työsuhteessa
olevalle tai yritystoimintaa harjoittavalle. Opiskelumatkoihin myönnetään kuljetuspalvelua
tutkintoon johtavaan opiskeluun tai vaikeavammaisen henkilön työllistymisedellytyksiä vahvistaviin opintoihin. Työ- ja opintomatkoista peritään julkisen liikenteen maksua vastaava
maksu.

5.1.2 Palveluasuminen
(Vammaispalvelulaki 8 §, vammaispalveluasetus 10 § ‐11 §)

6

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai
sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.
Kunnalla ei ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen tilanteessa, jossa
vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.
Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista järjestetään, mikäli ensisijaisen lainsäädännön mukaiset palvelut eivät ole asiakkaalle riittäviä tai sopivia.
Palveluasuminen voi olla pysyvää tai tilapäistä asumista. Palveluasumiseen kuuluvat
asunto ja asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle
suoriutumiselle. Palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ovat vaikeavammaiselle henkilölle maksuttomia. Palveluasumisessa asiakas vastaa itse elinkustannuksistaan kuten ravintomenoista, asunnon vuokrasta, henkilökohtaisista hygieniamenoista sekä muista tavanomaisista henkilökohtaiseen elämään kuuluvista kuluista.
Palveluasumista voidaan järjestää palveluasumisyksikössä tai vaikeavammaisen henkilön omassa kodissa, jolloin se voidaan toteuttaa esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan,
omaishoidon tuen ja/tai kotihoidon avulla. Vaikka asiakkaan omalla käsityksellä on merkitystä asumismuodon valinnassa, vaikeavammaisella henkilöllä ei kuitenkaan ole ehdotonta oikeutta valita missä ja miten palveluasuminen järjestetään.
Hakemukseen on liitettävä aina lääkärilausunto vamman tai sairauden vaikutuksesta palveluasumisen tarpeeseen. Palveluasumisen tarve ja vaikeavammaisuus suhteessa palveluasumiseen arvioidaan sosiaalityöntekijän kartoituksen perusteella. Kartoituksessa kiinnitetään huomiota kotioloissa selviytymiseen, avun tarpeen runsauteen ja avun tarpeen
ajankohtiin. Kartoituksessa voidaan hyödyntää muiden asiantuntijoiden selvityksiä.

5.1.3 Henkilökohtainen apu
(Vammaispalvelulaki 8 §, 8c § ‐ 8d §)

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti
toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista eikä avuntarve johdu
pääasiasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Avun tarpeen perustuessa pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan ei henkilökohtaista apua
myönnetä. Tällöin kyseeseen tulevat ensisijaisesti kotihoito, omaishoidon tuki, kehitysvammahuollon erityispalvelut tai muut sosiaali- ja terveyspalvelut.
Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia,
työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä
tarvitsee. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen liittyviä toimintoja varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta.
Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia
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valintojaan päivittäisiä toimia suorittaessaan. Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi selviydy itsenäisesti. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa sekä kyky vähintään avustetusti
ohjata ja neuvoa avustajaa.
Palvelua järjestettäessä tulee ottaa huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide
ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. Henkilökohtaisena avustajana ei voi pääsääntöisesti toimia
vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö.
Henkilökohtaista apua voidaan järjestää korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuvat kustannukset, järjestämällä henkilökohtaista apua
työnantaja-mallilla Perusturvakuntayhtymä Akselin toimiessa sijaismaksajana tai hankkimalla henkilökohtaista apua ostopalveluna. Palvelun saajalla ei ole ehdotonta oikeutta valita järjestämistapaa. Järjestämistapa kirjataan viranhaltijapäätökseen. Perusturvakuntayhtymä Akselissa pyritään henkilökohtainen apu järjestämään ensisijaisesti työnantaja-mallilla.
Henkilökohtaisen avun tarve ja järjestämistavan valinta perustuu aina yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin, joka kirjataan palvelusuunnitelmaan. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös muiden palveluiden soveltuvuudesta vastaamaan avun tarpeeseen (sosiaalihuollon palvelut, apuvälineet tai asunnon muutostyöt) sekä henkilön elämätilanteeseen.

5.1.4 Päivätoiminta
(Vammaispalvelulaki 8 §, 8b §)

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla ei
ole vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain 27 § (sosiaalihuoltolaki 710/1982) mukaiseen työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella
myönnettäviin etuuksiin.
Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.
Tavoitteena on lisätä vaikeavammaisen henkilön kontakteja kodin ulkopuolella ja edistää
kanssakäymistä muiden kanssa.
Vaikeavammaisten päivätoimintapalvelua tuotetaan Akselissa ostopalveluna yksityisiltä
palveluntuottajilta tai omana toimintana asiakaskohtaisilla päätöksillä. Päivätoiminnan laajuus ja järjestämistapa määritellään yksilöllisesti palvelusuunnitelmassa. Vaikka päivätoimintaan on vaikeavammaisella henkilöllä subjektiivinen oikeus, päivätoiminnan määrän ja
paikan osalta kunnalla on harkintavalta.
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Vammaisten henkilöiden työtoiminta
Sosiaalihuoltolain 27 e §:n (710/1982) mukaista työtoimintaa voidaan järjestää henkilöille, joiden
toimintakyky on vammaisuudesta tai muun vastaavan syyn vuoksi alentunut niin, ettei heillä ole
edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön tai sosiaalihuoltolain 27 d §:n (710/1982) mukaiseen
työllistymistä tukevaan toimintaan. Sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan osallistuvien henkilöiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella maksettaviin
etuuksiin. Toimintaan osallistuville maksetaan työosuusrahaa ns. kannustintinrahaa. Kannustinrahan suuruus määräytyy kehityskeskustelun pohjalta käytyyn yhteiseen toimintakykyarvioon.

5.1.5 Asunnon muutostyöt
(Vammaispalvelulaki 9 §, vammaispalveluasetus 12 §)

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan korvata välttämättömien asunnon muutostöiden
aiheuttamat kohtuulliset kustannukset silloin, kun liikkuminen tai omatoiminen suoriutuminen tavanomaisissa elämäntoiminnoissa vakituisessa asunnossa on sairauden tai vamman vuoksi kohtuuttoman vaikeaa. Asunnon muutostöiden tavoitteena on, että henkilö
voi asua mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti omassa asunnossaan. Kunnalla
ei kuitenkaan ole velvollisuutta korvata kustannuksia, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esim. oviaukkojen leventäminen, luiskien rakentaminen ja WC‐ ja pesutilan muutostyöt. Saunan muutostöitä ei pääsääntöisesti korvata.
Vammaispalveluihin tulee ottaa yhteyttä asunnon muutostöiden tarpeen ilmetessä. Asunnon muutostöinä ei korvata mahdollisia tulevia asunnonmuutostarpeita. Muutostöihin tarvitaan pääsääntöisesti toimintaterapeutin tai kuntoutusohjaajan suositus. Toimintaterapeutti
tai kuntoutusohjaaja, rakennusalan asiantuntija ja sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja arvioivat muutostöiden välttämättömyyden ja kohtuulliset kustannukset. Palvelutarvetta arvioidessa kiinnitetään huomiota siihen, mitkä ovat henkilön tavanomaiset elämäntoiminnot
suhteessa ikätasoon. Uudisrakennuskohteessa korvataan vain lisäkustannukset, jotka
vammasta johtuvasta syystä ylittävät normaalit asumiskustannukset. Asunnon hankintaan
liittyviä kuluja ei korvata. Välttämättömät ja kohtuulliset muutostyön kulut korvataan kokonaan. Kohtuuliset kulut ylittävän osuuden asiakas maksaa itse. Perusparannukseen tai
asumismukavuuteen liittyvät muutostyöt eivät kuulu vammaispalvelulain nojalla korvattaviin kuluihin. Asunnon muutostöitä ei korvata, mikäli henkilön avun tarve voidaan turvata
lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä hyödyntämällä.
Kerros- ja rivitaloissa tarvitaan taloyhtiön kirjallinen lupa muutostöiden toteuttamiseksi.

5.1.6 Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
(Vammaispalvelulaki 9 §, vammaispalveluasetus 13 §)

Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita korvataan vaikeavammaiselle henkilölle, jos hän
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vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Kunta voi kustannusten korvaamisen sijaan antaa asuntoon
kuuluvia välineitä ja laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi.
Yleisimpiä korvattavia välineitä ja laitteita ovat esimerkiksi kiinteästi huoneistoon asennettavat nostolaitteet, porrasnostimet, sähköiset ovenavausjärjestelmät sekä optiset hälytinjärjestelmät. Välineet ja laitteet sekä niiden asennustyöt korvataan kokonaan kohtuuhintaisena vaikeavammaiselle henkilölle. Porrasnostimet, ovenavausjärjestelmät ja vaikeasti
kuulovammaisille asennettavat hälytin‐ järjestelmät myönnetään asiakkaalle käyttöön.
Fysioterapeutti/toimintaterapeutti tai kuntoutusohjaaja arvioi välineiden ja laiteiden välttämättömyyden suhteessa tavanomaisista elämäntoiminnoista suoriutumiseen ja tekee suosituksen näiden tarpeesta vammaispalveluihin.

5.2

Harkinnanvaraiset, määrärahasidonnaiset palvelut

Kunta järjestää muut vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet vuosittain toimintaan
varattujen määrärahojen puitteissa. Harkinnanvaraisia palveluja ja tukitoimia voidaan
myöntää pääsääntöisesti vain erityisen painavista syistä.

5.2.1 Kuntoutusohjaus
(Vammaispalvelulaki 8 §, vammaispalveluasetus 14 §)
Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottaminen. Kuntoutusohjauksessa vammaista henkilöä neuvotaan ja opastetaan
löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja elämäntilanteessaan. Kuntoutusohjauksen tavoitteena on kuntoutussuunnitelman valmistelussa tarvittava asiantuntija avun tarjoaminen
ja asiakkaan kuntoutusprosessin seuraaminen.
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5.2.2 Sopeutumisvalmennus
(Vammaispalvelulaki 8 §, vammaispalveluasetus 15 §)

Sopeutumisvalmennus on tarkoitettu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseen yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella sellaiseen sopeutumisvalmennukseen, jota ei voi saada Kelan järjestämänä kurssina. Sopeutumisvalmennusta toteutetaan määrärahojen puitteissa. Ensisijaisesti toteutetaan ryhmämuotoisia valmennuksia. Sopeutumisvalmennusta on mm. viittomakielen opetus, tukiviittomien perhe‐ ja ryhmäopetus, liikkumistaidon ohjaus ja autismiohjaus. Sopeutumisvalmennuksena ei tueta loma- tai virkistystoimintaa.
Sopeutumisvalmennuksen määrärahoja kohdennetaan seuraavasti:
- Autismiohjausta myönnetään pääsääntöisesti autismikirjonhäiriöisille asiakkaille
korkeintaan 10 kertaa/vuosi
- Tukiviittomaopetusta myönnetään pääsääntöisesti kuntoutussuunnitelman /lääkärinlausunnon perusteella korkeintaan 15 x 45min /vuosi. Ensisijaisesti myönnetään
ryhmäopetusta. Perheen yksilöopetusta voidaan myöntää, ellei sopivaa ryhmää
ole tarjolla tai vammasta johtuvan syyn vuoksi.

5.2.3 Muut tukitoimet
(Vammaispalvelulaki 8 § ‐ 9 §, vammaispalveluasetus 14 § ‐ 15 § ja 17 § ‐ 19 §)

Yksilöllisesti harkittuihin taloudellisiin tukitoimiin ja palveluihin voidaan erityisistä syistä
myöntää avustusta määrärahojen puitteissa, mikäli ko. toimenpiteet tai palvelut olennaisesti edistävät vammaisen henkilön omatoimista suoriutumista ja vähentävät huomattavasti muiden palveluiden tarvetta. Tällaisia tukitoimia ovat esimerkiksi:





autoavustus ja autoon kuuluvat välineet ja laitteet
muut liikkumisvälineet
muut päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat koneet, välineet tai laitteet
esim. kodinkoneet, harrastusvälineet




ylimääräiset vaatetuskustannukset
ylimääräiset ravintokustannukset

Autoavustus

Autoon liittyviä apuvälineitä ja autoavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti ensisijaisesti nuorelle ja työikäiselle vaikeavammaiselle henkilölle. Autoavustusta voidaan myöntää
myös vaikeasti liikuntavammaisen, sähköpyörätuolilla liikkuvan lapsen jokapäiväiseen kuljettamiseen. Lapsen kuljettamiseen myönnetään ensisijaisesti vamman tai sairauden johdosta tarvittavat lisävarusteet/muutostyöt.
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Autoavustuksen myöntämisen edellytyksenä on hakijan vaikeavammaisuus suhteessa
liikkumiseen, säännöllinen ja päivittäinen kuljetustarve (esim. työ‐ ja opiskelumatkat),
säännöllinen apuvälineiden käyttö sekä muut vammaan, sairauteen tai sosiaaliseen elämään liittyvät perustelut oman auton tarpeesta. Lisäksi edellytetään, että hakija on saanut
myönteisen päätöksen tullihallituksen autoveronpalautuksesta, mikäli kyseessä on uuden
auton hankinta tai ensikertaa Suomeen rekisteröitävän auton hankinta. Autoavustuksen
myöntämisen jälkeen voidaan vähentää asiakkaan kuljetuspalvelumatkojen määrää. Autoavustus auton hankintaan myönnetään pääsääntöisesti vain kerran. Autoavustus voidaan erityisellä
harkinnalla myöntää toistamiseen, mikäli auton vaihtamisen perusteena on vammasta tai sairaudesta
johtuva syy.
Autoavustuskorvauksena voidaan suorittaa puolet kohtuuhintaisen auton hankkimisesta
aiheutuneista todellisista kuluista, kuitenkin enintään 8000€. Korvauksen kohtuullisuus
arvioidaan aina asiakaskohtaisesti huomioiden sairauden tai vamman edellyttämä tarve.
Vähennyksinä huomioidaan autoveronpalautus, vanhasta autosta saatu hyvitys sekä
muu mahdollinen tuki.
Autoon voidaan korvata vamman tai sairauden edellyttämät välttämättömät lisälaitteet.
Niihin liittyvät kohtuuhintaiset asennustyöt korvataan kokonaan. Auton huoltokustannukset, korjaukset ja talvi/kesärenkaat eivät kuulu autoavustuksen piiriin. Välttämättömien
lisälaitteiden korjaus- ja huoltokulujen korvaus arvioidaan tapauskohtaisesti määrärahojen puitteissa. Auton muutostöitä korvataan pääosin vain kerran, ellei muutostöiden
myöntämiselle ole erityisen painavia syitä.
Autoavustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa: enintään vuoden vanha lääkärinlausunto, kustannusarvio autosta/vamman tai sairauden johdosta välttämättömistä lisälaitteista ja asennuksesta, autoliikkeen arvio vanhan auton hyvityksestä/kuitti auton myyntihinnasta, ennakkoveropäätös autoveron palautuksesta (jos uusi auto), tosite muista
avustuksista sekä perustelut autoavustuksen myöntämiselle.
Muu liikkumisväline

Omatoimisen liikkumisen mahdollistamiseksi vammasta johtuvasta syystä voidaan korvata
vammaiselle henkilölle myös muu liikkumista helpottava väline. Määräraha kohdennetaan
vaikeavammaisille henkilöille. Kohtuullisista kuluista korvataan puolet.
Päivittäisissä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat koneet, välineet ja laitteet

Vammaiselle henkilölle voidaan myöntää taloudellista tukea päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin. Väline, kone tai
laite voidaan myöntää vain, mikäli se on tarpeen nimenomaan vamman tai sairauden
vuoksi ja se ei kuulu lääkinnällisen kuntoutuksena korvattaviin apuvälineisiin. Lisäksi arvioidaan myös muiden ensisijaisten etuuksien järjestämisen merkitys välineen, koneen ja
laitteen tarpeeseen nähden. Kohtuullisista kustannuksista korvataan puolet, mutta vakiomallisen välttämättömät muutostyöt korvataan kokonaan. Väline, kone tai laite voidaan
harkinnalla antaa asiakkaan käyttöön, silloin kun se on uudelleen käyttöön osoitettavissa. Tällöin väline jää Perusturvakuntayhtymä Akselin omistukseen.
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Ylimääräiset vaatekustannukset

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata ylimääräisiä vaatekustannuksia, jotka johtuvat
vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista huomattavasti suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei voi vammansa/sairautensa vuoksi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita, eikä niitä korvata lääkinnällisen kuntoutuksen
apuvälineenä. Kulut korvataan tositteita vastaan välttämättömiin kuluihin. Keskimääräinen tavanomaiset vaatekulut ylittävä korvaus on korkeintaan 150€/vuosi. Vaatekuluista
voidaan vähentää tavallisen vaatteen hinta tai korvataan vain tehdasvalmisteiseen vaatteeseen tehdyt muutoskulut.

Ylimääräiset ravintokustannukset

Ylimääräisiä erityisravintokuluja voidaan korvata vain, mikäli vammainen henkilö joutuu
vammasta johtuen käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti erityisravintovalmisteita ja
niistä aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia, joihin ei saa korvausta muun lain nojalla
(sairausvakuutuslaki, vammaistuki ja hoitotuki). Määrärahat kohdennetaan ruokavalion
suhteen vaikeavammaisille henkilöille. Erityisravinnoksi ei katsota ruokatavarakaupasta
saatavia tuotteita ja kuluista korvataan vain tavanomaisen ruuan ja erityisravinnon erotus.
Erityisruokakulujen korvaaminen perustuu lääketieteellisesti tehtyyn yksityiskohtaiseen selvitykseen erityisravinnon käytön välttämättömyydestä vamman tai sairauden vuoksi.
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6. Kehitysvammapalvelut
Palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka kehitysvammaisuuden takia tarvitsevat erityispalveluja (Erityishuoltolaki 1§- 2§, 35§ ja 39§)
Kehitysvammapalveluissa tehdään psykologiset ja sosiaaliset selvitykset sekä perusterveydentilan tarkistus. Tehtyjen selvitysten pohjalta laaditaan yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Kehitysvammaisten erityispalveluja tarvitseville henkilöille laaditaan
lisäksi kehitysvammalain 34 §:n mukainen erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan ne palvelut, jotka järjestetään erityishuoltolain nojalla. Erityishuolto-ohjelma on valituskelpoinen ratkaisu, johon voidaan hakea muutosta Aluehallintavirastosta. Erityispalveluja tarvitaan silloin, kun peruspalvelut eivät ole riittäviä. Kehitysvammaisille henkilöille voidaan järjestää palveluita myös muiden lakien, kuten sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain nojalla.

6.1 Kehitysvammaisille tarkoitettuja palveluita
-

työ- ja päivätoiminta, joka toteutuu ensisijaisesti Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintakeskuksessa (Koivikkokuja)
itsenäisen asumisen tueksi järjestettävä sosiaalinen kuntoutus, joka toteutuu ensisijaisesti Perusturvakuntayhtymä Akselin kotiohjauksena
neuvonta ja ohjaus
asumispalvelut
lyhytaikaishoito
laitoshoito
tukihenkilötoiminta
aamu- ja iltapäiväkerho sekä loma-ajan päivähoito, joka toteutuu ensisijaisesti Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintakeskuksessa (Tilhelä)
leiriavustus 50% leirin hinnasta, mutta kuitenkin korkeintaan 200€/vuosi
erityisperhetyö

7. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja heidän perheensä
-

-

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut järjestetään pääsääntöisesti
sosiaalihuoltolain nojalla lapsiperheiden palveluissa. Perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, palveluohjaus, tukisuhdetoiminta ja neuropsykiatrinen valmennus kuuluvat
perhepalveluihin. Palveluita voi hakea täyttämällä yhteydenottolomakkeen, jonka voi
tulostaa Akselin nettisivuilta: https://www.soteakseli.fi/serve/yhteydenotto-sosiaalihuoltoon-tuen-tarpeen-arvioimiseksi2019akselipdf
Lisätietoja: sosiaalityöntekijä 044-4357854 / sosiaaliohjaaja 044-4357855 tai 0444357846

-

Lapsiperheiden palveluihin kuuluu myös alle 65- vuotiaiden omaishoidontuki ja
omaishoidonvapaat. Omaishoidontuelle on määritelty erilliset kriteerit, joihin voi tutustua Akselin nettisivuilla: https://www.soteakseli.fi/sosiaalipalvelut/omaishoidontuki-alle-65-vuotiaat

-

Lisätiedot: sosiaaliohjaaja, puh. 044-4357868 (klo 12-13).
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8. Vammaispalvelujen yhteystiedot
Käyntiosoite: Keskuskaari 3, 21230 Masku

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut
Puhelinaika arkisin klo 12.00 - 13.00
sosiaalityöntekijä Pia Ojala

puh. 044 435 7832

sosiaaliohjaaja Jenni Heino

puh. 040 624 9512

Kehitysvammaisten palvelut
Puhelinaika arkisin klo 12.00-13.00
vastaava sosiaalityöntekijä Saima Lehtimäki

puh. 044 435 7859
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