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1 Yleiset säännökset 

 

Ohjeessa sovellettava lainsäädäntö: 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista/ VpL 

(3.4.1987/380) 

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista/ 

VpA (18.9.1987/ 759) 

 

1.1 Vammainen henkilö 

Vammainen henkilö. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa 
henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä 
vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. (VpL 2 §). 

 
Vammaisuus tulee arvioida jokaisen tukimuodon osalta erikseen. Vammai-
suutta arvioitaessa tulee huomioida hakijan oma ja läheisten, terveydenhuol-
lon ammattihenkilöiden sekä sosiaalihuollon viranomaisten käsitys hakijan 
vammaisuudesta ja palvelujen tarpeesta. Sosiaalihuollon viranomaisen arvi-
oinnissa otetaan huomioon muun muassa; hakijan suoriutumiskyky tavan-
omaisesta elämästä, fyysinen ympäristö, perhetilanne ja muut yksilölliset teki-
jät. 

 

Pitkäaikaisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on ennusteen mukaan vä-
hintään noin vuoden ajan erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän 
toiminnoista. 

 
Vammaisuutta arvioitaessa ei henkilön iällä ole merkitystä. Vammaisuus voi 
johtua sekä fyysisestä että psyykkisestä vammasta. Pelkästään ikääntymises-
tä johtuva toimintakyvyn aleneminen ei tee henkilöstä vammaista. Vammais-
palvelulain mukaiset ns. subjektiiviset oikeudet edellyttävät vaikeavammai-
suutta. 

 

1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus ja lain toissijaisuus 

Vastuu palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä. Kunnan on huolehdittava 
siitä, että vammaiselle tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään 
ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Tämän 
lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettavahuomioon asi-
akkaan yksilöllinen avun tarve. (VpL 3 §). 

 
Lain toissijaisuus. Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos 
vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia 
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muun lain nojalla. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 1 §:ssä 
tarkoitetulle henkilölle järjestetään kuitenkin hänen vammaisuutensa edellyt-
tämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne 
ovat hänen palvelutarpeeseensa nähden riittäviä ja sopivia sekä muutoinkin 
hänen etunsa mukaisia. (VpL 4 §). 

 
Vakuutuslaitoksen korvaus. Jos vakuutuslaitoksen tulee suorittaa vammaiselle 
henkilölle korvausta tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmava-
kuutuslain, valtion viran- ja toimenhaltijain tapaturmakorvauksesta annetun 
lain, ammattitautilain, sotilasvammalain tai näitä vastaavan aikaisemman lain 
nojalla ja kunta on antanut hänelle samaan tarkoitukseen ja samaan aikaan 
kohdistuvia tämän lain 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuja palveluja tai tukitoimia, siirtyy 
oikeus korvaukseen kunnalle tilitystä vastaan sellaisena kuin vakuutuslaitok-
sen olisi tullut suorittaa korvaus vammaiselle henkilölle, jollei kunta olisi tätä 
palvelua tai tukitointa antanut. 

 
Kunnan oikeudesta korvaukseen tapaturmavakuutuslain perusteella korvatta-
vasta kuntoutuksesta annetun lain ja liikennevakuutuslain perusteella korvat-
tavasta kuntoutuksesta annetun lain perusteella on säädetty erikseen. 

 
Jos 1 momentissa mainittu tilitys on tullut korvauksenmaksajan tietoon niin 
myöhään, että muun lain mukainen korvaus on jo suoritettu vammaiselle hen-
kilölle, kunnalla on oikeus periä tätä korvausta vastaava määrä takaisin vam-
maiselta henkilöltä. Korvauksen takaisinperimisestä on soveltuvin osin voi-
massa, mitä sosiaalihuoltolain 36 ja 37 §:ssä on säädetty. (VpL 15 §). 

 
Hakijan tulee hakea tarvitsemaansa palvelua tai etuutta muualta, jos hänellä 
on siihen lain mukaan oikeus. Vammaispalvelulain perusteella hänelle voi-
daan tällöin myöntää palvelua tai etuus ainoastaan täydentävästi. Mikäli pal-
velun tai etuuden saanti muualta viivästyy, tulee hakijalle myöntää palvelu tai 
etuus siihen asti kunnes hän saa sen muualta. Oikeus korvaukseen siirtyy lain 
15 §:n mukaisissa tilanteissa kunnalle. Hakijaa tulee opastaa hakemaan pal-
velua muualta, mikäli hänellä on siihen lain mukaan mahdollisuus. 

 
Kehitysvammaiselle tulee palvelut järjestää ensisijaisesti vammaispalvelulain 
nojalla. Mikäli vammaispalvelulain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopi-
via tulee palvelut järjestää kehitysvammalain nojalla samoin kuin jos kehitys-
vammalain nojalla järjestettäessä palvelut tulevat asiakkaalle edullisemmaksi.  

 
Vammaispalveluja tulee järjestää yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. 
Asiakkaan mielipide ja toive palveluiden järjestämistavasta tulee aina selvittää 
ja mahdollisuuksien mukaan palvelut tulee järjestää asiakkaan toivomalla ta-
valla. 

 

1.3 Palvelutarpeen selvittäminen ja palvelusuunnitelma 

Palvelutarpeen selvittäminen ja palvelusuunnitelma. Palvelujen ja tukitoi-
mien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäi-
vänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa 
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tai omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalve-
luista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Hakemus lai-
tetaan Efficaan vireille ja ilmoitetaan asiakkaalle jo kotikäynti aika, aina kun se 
on mahdollista. Vireillepanoa pyydettäessä voidaan pyytää myös lisäselvityk-
siä. 

 
Vammaisen henkilön palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on ilman aihee-
tonta viivytystä laadittava palvelusuunnitelma siten kuin sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:ssä säädetään. Palvelusuunni-
telma on tarkistettava, jos vammaisen henkilön palveluntarpeessa tai olosuh-
teissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan. 

 
Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivy-
tystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö 
tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuk-
sen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa. 
(VpL 3 a §). 

 
Yhteydenotto, josta selvittämisvelvollisuus alkaa voi tapahtua suullisesti tai kir-
jallisesti. Yhteydenotto on esimerkiksi hakemus, kirjallinen tiedustelu, henkilö-
kohtainen käynti tai puhelinsoitto.  

  
Palvelun tarve tulee selvittää asiakkaan tilanteen ja olosuhteiden edellyttä-
mässä laajuudessa. Pääsääntönä on kotikäynti tai asiakkaan henkilökohtai-
nen tapaaminen. Tarpeen mukaan selvityksiä tulee pyytää muilta viranomaisil-
ta ja asiantuntijoilta. Asiakkaan vastustaessa selvitykseen ei tule ryhtyä. 

 
Pääsääntönä on kirjallisen suunnitelman laatimisvelvollisuus. Suunnitelman 
laatimisen vastuuhenkilö on sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja. Suunnitelma 
voidaan jättää tekemättä, vain mikäli kyseessä on tilapäinen neuvonta tai oh-
jaus tai jos suunnitelman laatiminen muutoin olisi ilmeisen tarpeetonta. Suun-
nitelma on laadittava kaikille vammaisille. 

 
Palvelusuunnitelman perusteella asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia suunnitel-
maan sisältyviä palveluja ja tukitoimia. Suunnitelmaan tulee pääsääntöisesti 
sisällyttää arvio, milloin suunnitelmaa tullaan seuraavan kerran tarkistamaan. 

 
Asiakkaalle on selvitettävä oma-aloitteisesti hänen oikeutensa ja velvollisuu-
tensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, 
joilla on merkitystä hänen asiassaan. Asiakkaalle tulee selvittää esimerkiksi 
se, minkälaisilla edellytyksillä asiakas on oikeutettu saamaan palveluja ja tuki-
toimia. Asiakasta tulee informoida siitä, että hänellä on mahdollisuus tutustua 
ja saada käyttöönsä Siilinjärven kunnan vammaispalveluohje. Ohje on saata-
vissa myös internetin kautta. 

 
Päätös tulee aina tehdä ilman aiheetonta viivytystä. Enimmäismääräajasta 
voidaan poiketa lähinnä silloin kun vamman tai sairauden harvinaislaatuisuus 
edellyttää poikkeuksellista selvitystä. 
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1.4 Hakuaika 

Hakuaika. Tämän asetuksen mukaisia taloudellisia tukitoimia on haetta-
va kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. (VpA 20 §). 

 
Asia tulee vireille kirjallisesta hakemuksesta. Suullinen vireillepano on mahdol-
lista ainoastaan, jos viranomainen siihen suostuu. Mikäli asian suulliseen vi-
reillepanoon suostutaan, niin tästä tulee tehdä merkintä tiedostoon, jotta asia 
on myöhemmin helposti todennettavissa. 

 
Hakijan tulee yksilöidä hakemus ja vaatimukset riittävästi ja ilmoittaa vaati-
muksensa perusteet. Mikäli hakemus on puutteellinen, tulee hakijaa pyytää 
täydentämään sitä kohtuullisen määräajan kuluessa. Puutteellisen hakemuk-
sen johdosta asiaa ei voida jättää ratkaisematta, vaan päätös tulee tehdä sii-
näkin tapauksessa. 

 
Hakuaika on ehdoton ja kustannuksia ei korvata määräajan jälkeen kuin erityi-
sillä perusteilla. Hakijalla on vastuu, että asia tulee ajoissa perille. Määräaika 
lasketaan kustannusten syntymisestä. Kustannukset syntyvät silloin, kun kus-
tannukset maksetaan. 

 

1.5 Päätöksen perustelut 

Päätöksen perustelujen on oltava riittävän selkeitä, yksilöityjä ja  Lisäksi pe-
rusteluissa on mainittava päätöksen teossa sovelletut säännökset. Pelkästään 
sovelletun lainkohdan mainitseminen ei ole riittävä perustelu. Perusteluiksi ei 
riitä myöskään maininta, että hakijalla ei katsota olevan erityisiä syitä tai edel-
lytyksiä kyseiseen tukitoimeen. Toisen viranomaisen kielteinen tai myönteinen 
päätös ei ole riittävä peruste. 

 
Hakemuksessa esitettyihin seikkoihin on otettava kantaa. Erityisesti hylkää-
vässä päätöksessä on päätöksen perusteluissa tuotava esiin selvitetyt seikat 
ja se mihin hylkäävä päätös on perustunut. 

 

1.6 Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Asiakirjat, jotka sisältävät tietoa asiakkaasta ovat salassa pidettäviä. Asiakir-
jaa ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyh-
teyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. 

 
Sosiaalihuollon järjestäjä tai tuottaja taikka niiden palveluksessa oleva samoin 
kuin sosiaalihuollon luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan sa-
lassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pi-
dettävä eikä muutakaan sosiaalihuollon tehtävissä toimiessaan tietoonsa 
saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. 

 
Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös sen jälkeen, kun toiminta sosiaalihuollon jär-
jestäjän tai tuottajan palveluksessa tai tehtävän hoitaminen niiden lukuun on 
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päättynyt. Sosiaalihuollon asiakaslaki (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemas-
ta ja oikeuksista 218/2000) sisältää asiakkaan tietojen saantia, asiakirjojen sa-
lassapitoa ja salassa pidettävien tietojen luovuttamista koskevat erityissään-
nökset. Julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) 
säännökset täydentävät asiakaslain säännöksiä. 

 

1.7 Muutoksenhaku 

Viranhaltijan tekemään päätökseen haetaan oikaisua sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jaostolta. Oikaisuvaatimus on toimitettava 14 vuorokauden kuluessa 
päätöksen tiedoksi saannista, joko sosiaalitoimistoon tai jaostolle. Oikaisuvaa-
timus on vapaamuotoinen. 

 
Oikaisuvaatimuksen saavuttua tulee ensin selvittää, onko aihetta viranhaltijan 
tekemän päätöksen oikaisuun. Käsittelyn nopeuttamiseksi viranhaltijan ja esi-
miehen tulee ensin harkita, onko asiakkaan esittämillä perusteilla syytä oikais-
ta päätöstä heti uudella viranhaltijan päätöksellä. Mikäli viranhaltija tekee uu-
den korjaavan päätöksen, niin tällöin asiakkaalle tulee uuden päätöksen 
ohessa lähettää kirje, jossa asiakkaalta tiedustellaan haluaako hän perua te-
kemänsä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen peruutus on suositeltavaa 
pyytää asiakasta tekemään kirjallisesti. Jos asiakas peruu oikaisuvaatimuk-
sen, asiaa ei viedä jaoston käsiteltäväksi. Mikäli asiakas ei peru tai ei vastaa 
kirjeeseen, niin oikaisuvaatimus toimitetaan jaostoon käsiteltäväksi. 

 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston päätöksestä haetaan muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. 
Viranhaltijan päätökseen ja jaoston päätökseen tulee liittää muutoksenha-
kuohjeet. 

 

2 Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja tukitoimet 

(subjektiiviset oikeudet) 

Vammaispalvelut jaetaan määrärahasidonnaisiin palveluihin ja sellaisiin palve-
luihin, joihin kuntalaisella on subjektiivinen oikeus. Subjektiivisena oikeutena 
turvattu palvelu tai taloudellinen tukitoimi on järjestettävä asiakkaan täyttäessä 
myöntämiskriteerit. 

 

2.1 Kuljetuspalvelut 

Vammaisille tarkoitetut palvelut 
 

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspal-
velut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairauten-
sa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista 
elämän toiminnoista (VpL 8 § 2 mom.). 
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Kuljetuspalvelut. Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuu-
luu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yh-
teiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tar-
peelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Jokapäiväiseen elä-
mään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alu-
eella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. 

 
Kuljetukset voi kunta järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionosuudesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla taikka korvata jäl-
jempänä 5 §:ssä tarkoitetulle henkilölle taksilla, invataksilla tai vastaavalla 
ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. 
(VpA 4 §). 

 
Kuljetuspalvelujen järjestäminen. Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattaja-
palveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityi-
siä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi 
käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. 

 
Kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka saa näitä palveluja muun lain no-
jalla. (VpA 5 §). 

 
Kuljetuspalvelujen laajuus. Kuljetuspalveluja on järjestettävä edellä 5 §:ssä 
tarkoitetulle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämät-
tömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään kahdeksan-
toista yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudes-
sa. (VpA 6 §). 

 

2.1.1 Kuljetuspalvelutarpeen arvioiminen 

Asiakkaalta tulee pyytää lääkärinlausunto sairauden tai vamman vaikutukses-
ta toimintakykyyn. Tarpeen mukaan tulee pyytää lausunnot myös muilta tahoil-
ta, esimerkiksi fysio- ja toimintaterapeutilta. 

 
Sosiaalityöntekijän tulee selvittää asiakkaan liikkumismahdollisuudet omassa 
asuinympäristössään. Asiakkaan luokse tulee tehdä kotikäynti ellei kotikäyn-
nin tekemistä katsota ilmeisen tarpeettomaksi sen johdosta, että tarpeellinen 
selvitys asumisolosuhteista ja hakijan kuljetuspalvelun tarpeesta on jo sosiaa-
lityöntekijän käytettävissä. 

 
Sosiaalityöntekijän tulee selvittää mm. asiakkaan liikkumisessa käytettävien 
apuvälineiden tarve, kodin ulkopuoliset harrastukset, joukkoliikenneyhteydet, 
matkat pysäkille, asiakkaalle tärkeiden palvelujen sijainti ym. Arviointia tehtä-
essä selvitetään myös esteettömän joukkoliikenteen, kuten PALIN käyttömah-
dollisuus. 
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2.1.2 Matkojen määrä ja korvaustapa 

Asiakkaalle tulee myöntää vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudes-
sa. Käyttämättä jääneitä matkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Sosi-
aalihuoltolain mukaisella kuljetuspalvelulla ei voi täydentää vammaispalvelu-
lain mukaista kuljetuspalvelua. 

 
Kuljetuspalvelukortti on henkilökohtainen ja matkustajana on oltava kortin hal-
tija. Matkan omavastuuosuus maksetaan taksissa ja loppuosa laskutetaan 
kunnalta. Yksittäisen matkan omavastuu on joukkoliikenteen taksan suuruinen 
maksu, joka vastaa taksilla kuljettua matkaa. Omavastuu maksetaan jokaises-
ta kyydistä, meno- ja paluumatkalla maksetaan molemmilla matkoilla (sekä 
meno- että paluumatkalla) oma omavastuu. 

 

2.1.3 Lähikunnat ja kohtuulliset kustannukset 

Kuljetuspalvelu myönnetään asuinkunnassa, lähikunnassa tai toiminnallisessa 
lähikunnassa tapahtuviin matkoihin.  

 
Siilinjärven lähikunnat ovat Maaninka, Kuopio ja Lapinlahti. 

 
Kunnalla on velvollisuus korvata ainoastaan kohtuulliset kuljetuspalvelut. 

 

2.1.4 Selvitys matkojen tarpeesta 

Asiakas ei ole velvollinen esittämään yksilöllisiä syitä matkojensa tarpeesta. 
Asiakkaalta voidaan kaikissa tapauksissa pyytää yleisluonteinen selvitys mat-
kojen tarpeesta.  

 
Asiakkaalla on kuitenkin erityinen selvitysvelvollisuus seuraavissa tapauksis-
sa: 

 
Työ ja opiskelumatkat 

 
Matkojen määrälle ei ole rajoitusta.  
Työmatkoina korvataan asunnon ja työpaikan väliset matkat. Matkoja ei 
myönnetä työnantajan määräyksestä tapahtuviin työn tekemiseen eikä yritys-
toimintaan liittyviin matkoihin. Asiakkaan eläkkeellä oleminen ei ole este työ-
matkojen korvaamiseen. 

 
Hyväksyttävänä opiskeluna pidetään ainoastaan sellaista opiskelua, joka täh-
tää johonkin tutkintoon tai muuten voi parantaa asiakkaan työllistymistä. Har-
rastusluonteiseen opiskeluun kuljetuspalvelua ei myönnetä. Hakijan tulee toi-
mittaa todistus opiskelu- ja työpaikasta. Opiskelukunnan mahdollinen velvolli-
suus järjestää opiskelijalle kuljetuspalveluja, ei poista kotikunnan palvelujen 
järjestämisvelvollisuutta. 
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Työ- ja opiskelumatkoista asiakas maksaa seutulipun mukaan määritellyn 
omavastuuosuuden. Omavastuuosuus tulee merkitä asiakkaan päätökseen ja 
ilmoittaa Matkojen yhdistelykeskukseen (MYK), jotta taksikuski osaa periä oi-
kean omavastuu osuuden. 

 
Terveydenhuollon matkat 

 
KELA:n korvauksen piiriin kuuluvia terveydenhuollon matkoja ei korvata. 

 

2.1.5 Auton vaikutus kuljetuspalveluun 

Auto ei ole pääsääntöisesti este kuljetuspalvelujen saamiselle eivätkä kulje-
tuspalvelut ole este autoavustuksen saamiselle. Kuljetuspalvelumatkojen 
määrää ei voida alentaa sillä perusteella, että perheen käytössä on auto, jon-
ka hankkimiseen ei ole saatu autoavustusta tai autoveron palautusta. 

 
Mikäli vaikeavammaisella henkilöllä on kuitenkin käytössään kuljetustarpee-
seen sopiva auto, johon on lisäksi saatu autoveron palautusta tai autoavustus, 
voidaan yksittäistapauksittaisen harkinnan perusteella vähentää kuljetuspalve-
lujen määrää. Oman auton käyttömahdollisuus voi tässä tapauksessa vähen-
tää tarvetta kohtuullisiin kuljetuspalveluihin ja vammaiselle voidaan olla myön-
tämättä kuljetuspalvelua tai voidaan myöntää vähemmän kuin 18 yhdensuun-
taista matkaa kuukaudessa. 

 
Edellytyksenä on lisäksi, että autoa voidaan tosiasiallisesti käyttää vaikea-
vammaisen kuljetukseen. Asiakkaan tulee antaa selvitys, jos auton käyttö on 
estynyt, joko kokonaan tai tilapäisesti. Auton käyttö voi estyä esimerkiksi sai-
rauden tai vamman muutoksesta, perhesuhteista, kuljetettavista lisä- ja apu-
välineistä tai sään vaikutuksesta. 

 

2.1.6 Kuljetuspalvelun käyttäminen 

Kuljetuspalvelumatka tilataan keskitetysti Matkojenyhdistelykeskuksen tilaus-
numerosta (017) 183183. Asiakas ei voi itse valita kuljetukset suorittavaa kul-
jettajaa. Kuljetukset voidaan tarvittaessa yhdistää. 

 

2.1.7 Saattajapalvelu/invataksioikeus 

Asiakkaan avuntarve tulee selvittää kuljetuspalvelua myönnettäessä. Päätök-
sessä tulee ottaa kantaa siihen, onko hakijalla oikeus käyttää invataksioikeut-
ta. Invataksiin oikeus on ainakin pyörätuolihenkilöllä, joka ei kykene itsenäi-
sesti siirtymään. Kuljetuspalvelumatkoilla on oikeus käyttää saattajaa, jonka 
matka on ilmainen. Mikäli matkassa on mukana muita matkustajia, taksi jyvit-
tää hinnan myös muille matkustajille. Mikäli asiakas tarvitsee erityistä saatta-
japalvelua, johon taksin tai invataksin antama apu ei ole riittävää, kunnan tu-
lee korvata saattajapalvelusta aiheutuvat kustannukset vaikeavammaiselle 
henkilölle tai järjestettävä ne itse. Saattajapalvelulla tarkoitetaan välittömästi 
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ennen matkaa, matkan aikana ja välittömästi matkan jälkeen tapahtuvaa avus-
tamista. 

 

2.1.8 Väärinkäytökset 

Matkoista aiheutuneita kustannuksia seurataan ja mahdolliset väärinkäytökset 
tulee tutkia. Selvityksessä tulee kuulla asiakasta ja mahdollisesti taksin kuljet-
tajaa. Mikäli väärinkäytöstä ilmenee, väärinkäytöksestä aiheutuneet kustan-
nukset tulee periä takaisin. Taksikortti voidaan ottaa takaisin ja siirtyä kustan-
nusten korvaamiseen jälkikäteen. Asia voidaan antaa poliisiviranomaisten tut-
kittavaksi. Matkakorttia ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. 

 

2.1.9 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 

Mikäli hakijalla ei katsota olevan oikeutta vammaispalvelulain mukaiseen kul-
jetuspalveluun, niin tulee selvittää, onko hakijalla oikeus sosiaalihuoltolain 
mukaiseen kuljetuspalveluun. Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 
päätettäessä otetaan huomioon hakijan tulot ja varallisuus.  

 

2.2 Palveluasuminen 

Vammaisille tarkoitetut palvelut. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaisel-
le henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta 
välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toimin-
noista. Erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen ei kunnalla ole, 
jos henkilö on jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. (VpL 8 § 2 mom.). 

 
Palveluasuminen. Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät 
palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja palveluja voivat olla avustaminen asumi-
seen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökoh-
taisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne pal-
velut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edis-
tämiseksi. (VpA 10 §). 

 
Palveluasumisen järjestäminen. Palveluasumista järjestettäessä vaikeavam-
maisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee 
toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluon-
teisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. (VpA 11 §). 

 

2.2.1 Vaikeavammaisuuden määrittäminen palveluasumisen tarvetta harkittaessa 

Hakijan vaikeavammaisuuden suhteessa palveluasumisen tarpeeseen määrit-
tää sosiaalityöntekijä kartoittamalla hakijan elämäntilanteen, elinympäristön ja 
hakijan toiminta- ja suoriutumiskyvyn. Arviointia varten tulee olla lääkärinlau-
sunto sairauden tai vamman vaikutuksesta palveluasumisen tarpeeseen. Tar-
peen mukaan tulee pyytää selvitykset myös muilta tahoilta, esimerkiksi koti-
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hoidosta, fysioterapeutilta, toimintaterapeutilta, kuntoutustyöryhmältä ym. Pal-
veluasumisen tarvetta ei voida kuitenkaan ratkaista yksinomaan lääkärinlau-
suntojen pohjalta ottamatta tosiasiallista selviytymistä kotioloissa huomioon. 

 
Vammaispalvelulain mukainen oikeus palveluasumiseen ei edellytä sitä, että 
henkilö olisi kuntoutettavissa täysin itsenäiseen elämään, eikä edellytyksenä 
ole myöskään se, että henkilö itse kykenisi määrittelemään tarvitsemiensa tu-
kitoimien tason. Henkilön avun tarpeen tulee olla jatkuvaluontoista ja vuoro-
kauden eri aikoina tapahtuvaa. Edellytyksenä ei kuitenkaan ole, että henkilö 
tarvitsee apua kaikkina vuorokauden aikoina. 

 

2.2.2 Asumismuoto 

Palveluasuminen voidaan järjestää omassa asunnossa, vuokra-asunnossa, 
palvelutalossa, vaikeavammaisten palvelutalossa tai asumispalveluyksikössä 
tai muussa vastaavassa yksikössä. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta 
valita paikkaa, missä palveluasuminen järjestetään. 

 

2.2.3 Tukipalvelut 

Asiakkaalle on järjestettävä välttämättömät asumista tukevat palvelut. Tällaisia 
tukipalveluita voivat olla esimerkiksi kotihoito, omaishoidon tuki, henkilökoh-
tainen avustaja, tarpeelliset apuvälineet ja asunnon muutostyöt. 

 
Palveluasumiseen liittyviä tukipalveluja ei ole rajattu koskemaan ainoastaan 
palveluja, jotka helpottavat henkilön selviytymistä päivittäisistä toiminnoista 
fyysisten vajavuuksien takia. Asiakkaalla voi olla lisäksi oikeus asunnon ulko-
puolisiin palveluihin kuten kuljetuspalveluun. Tarvittavat tukipalvelut tulee 
myöntää asiakkaalle, ellei hän saa niitä palveluasumisen järjestäjältä. 

 

2.2.4 Palveluasumisen maksut 

Asiakas vastaa itse ravintomenoista (sisältää ateriapalvelut), vaate- ja jal-

kinemenoista, informaatiomenoista (lehti, TV, puhelimenkäyttömenot), henki-

lökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvista menoista ja harrastus- ja vir-

kistysmenoista ym.  

 

Maksuttomia palveluja ovat esimerkiksi kotihoito ja kotipalvelun tukipalvelut: 

turvapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuoltopalvelu ja siivouspalvelu.  

 

Palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan periä maksu silloin, kun henki-

lö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaispalvelulain nojalla. 
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2.3 Asunnon muutostyöt 

Taloudelliset tukitoimet. Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle 
asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hank-
kimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai 
sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen 
tavanomaisista elämän toiminnoista eikä hän ole jatkuvan laitoshuollon tar-
peessa. (VpL 9 § 2 mom.). 

 
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Korvat-
tavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suori-
tettavat välttämättömät rakennustyöt kuten ovien leventäminen, luiskien ra-
kentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen, kiinteiden ka-
lusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat 
muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Asunnon 
muutostyöksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden pois-
taminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä. 

 
Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytys-
laitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. 
Kunta voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vai-
keavammaisen henkilön käytettäväksi. (VpA12 §) Tällöin asia tulee selvästi 
kirjata päätökseen, että apuvälineet ja laitteet on annettu asiakkaalle vain 
käyttöön ja ne on mahdollisesti palautettava kunnalle, mikäli käyttötarvetta ei 
enää ole. 

 
Asunnon muutostöiden sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden 
korvaaminen. Suoritettaessa korvausta asunnon muutostöistä sekä asuntoon 
kuuluvien välineiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin pi-
detään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen 
suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi 
erityisiä vaikeuksia. (VpA 13 §). 

 

2.3.1 Hakumenettely ja kustannusten korvaaminen 

Asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset korvataan hakijal-
le kokonaan. Uudisrakennusvaiheessa tehtävistä muutostöistä suoritetaan 
korvaus niistä lisäkustannuksista, jotka ylittävät vastaavan asunnon normaalit 
rakentamiskustannukset. 

 

2.3.2 Kohtuulliset kustannukset 

Kunnan korvaamien kohtuullisten kustannusten ylittävä osuus jää asiakkaan 
korvattavaksi. Tässä tapauksessa asiakkaalle on annettava selvitys, miten 
kohtuulliset kustannukset on määritelty. Kustannusten suuruus ei pelkästään 
ole hylkäämisperuste. 
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Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus itse valita asuinpaikkansa ja asunton-
sa, mutta korvattavien muutostöiden kustannusten tulee olla kohtuullisia. Koh-
tuullisuutta arvioitaessa tulee selvittää, onko asiakkaalla mahdollisuus suoriu-
tua nykyisessä asunnossa ja onko nykyiseen asuntoon mahdollista tehdä asi-
akkaan vamman tai sairauden kannalta tarvittavia muutoksia. Kustannusten 
kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös se, onko asiakkaalle kor-
vattu asunnon muutostöitä nykyiseen asuntoon. 

 

2.3.3 Asunnon muutostyön tarpeen selvittäminen ja työn välttämättömyys 

Asunnon muutostöiden tarpeellisuudesta ja välttämättömyydestä pyydetään 
(tarvittaessa) lausunto toimintaterapeutilta, kuntoutusohjaajalta tai fysiotera-
peutilta. Tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto.  

 
Asunnon muutostöiden teknisestä toteutuksesta, tarkoituksenmukaisuudesta 
ja kohtuullisista kustannuksista hankitaan tarvittaessa lausunto kunnan raken-
nusalan asiantuntijalta. Lausunto tulee pyytää myös, mikäli asunto on niin 
huonokuntoinen, ettei muutostöitä voida tämän takia toteuttaa. 

 
Asunnon muutostöinä korvataan ainoastaan vamman tai sairauden vuoksi 
välttämättömät muutostyöt, jotka kohdistuvat säännöllisessä pitkäaikaisessa 
käytössä olevaan vakinaiseen asuntoon. Korvaus myönnetään vain siltä osin, 
kuin kustannuksia aiheuttavat toimenpiteet ovat vammasta johtuvia. Vapaa-
ajan asuntoon korvausta ei myönnetä pääsääntöisesti, mikäli kysymyksessä 
on tavanomainen kesämökkeily. 

 
Jokaisen vammaisen kohdalla tulee harkita, mitkä ovat juuri hänen kannaltaan 
välttämättömiä muutostöitä. Asumistason ja asumismukavuuden parantami-
sesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata. Mikäli asiakas teettää myös muita 
muutostöitä välttämättömien muutostöiden yhteydessä, niitä ei korvata. Asiak-
kaalla ei ole oikeutta valita muutostyön toteuttamistapaa. Korvaus myönne-
tään asiakkaan vamma ja sairaus huomioon ottaen edullisimman toteuttamis-
vaihtoehdon mukaisesti ellei ole välttämätöntä perustetta toteuttaa muutostyö 
muulla tavalla.  

 
Asunnon normaaleja perusparannustöitä ei korvata. Saunan rakentamisesta 
tai muutostyöstä aiheutuvia kustannuksia ei korvata. Asunnon ulkopuolella 
suoritettavien muutostöiden korvaamisen edellytyksenä on, että se liittyy asi-
akkaan asumiseen. Esimerkiksi luiskat, kaiteet ja kulkuväylän muutokset. Kor-
vattavaksi tulevat ainoastaan asunnon välittömässä lähiympäristössä suoritet-
tavat muutostyöt. 

 

2.3.4 Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 

Asunnon muutostyönä voidaan korvata asuntoon vakiovarusteena kuuluva 
kodinkone, esimerkiksi jääkaappi ja liesi, jos se on muutostyön kannalta vält-
tämätöntä. Koti-irtaimistoa ei korvata. Aluksi on selvitettävä onko asiakkaalla 
mahdollisuus saada vammansa tai sairautensa kannalta välttämättömät väli-
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neet ja laitteet käyttöönsä muuta kautta, esimerkiksi lääkinnällisestä kuntou-
tuksesta, KELA:lta tai vakuutusyhtiöltä. 

 
Välineitä ja laitteita, jotka kunta voi myöntää asiakkaan käyttöön ovat mm. his-
sit ja hälytinjärjestelmät ja sähköiset ovenavausjärjestelmät. Asuntoon kuulu-
vien välineiden ja laitteiden korjaus- ja huoltokustannukset korvataan koko-
naan, jos väline tai laite on annettu asiakkaan käytettäväksi. Päätöksessä tu-
lee mainita, että välineet ja laitteet annetaan asiakkaalle käyttöön. Välineiden 
ja laitteiden hankkimisesta korvataan kohtuulliset kustannukset kuten asunnon 
muutostöissäkin. Laissa mainittuja muita asuntoon kiinteästi asennettavia vä-
lineitä voivat olla mm. turvalaitteet, induktiosilmukka, nostolaitteet ja wc:n lisä-
laitteet (tukikaiteet yms. muut kiinteästi asennettavat lisälaitteet). 

 

2.3.5 Päätöksenteko 

Lausuntojen ja muun saadun ja hankitun selvityksen perusteella sosiaalityön-
tekijä tekee päätöksen muutostyön korvaamisesta. 

 

2.3.6 Hakijan avustaminen 

Sosiaalityöntekijä avustaa tarvittaessa hakijaa asunnon muutostöiden hake-
misessa.  

 

2.3.7 Kuntien välinen korvausvastuu 

Vammaisen muuttaessa kunnasta toiseen, tulee lähtökunnan korvata muutos-
työn kustannukset. Ainoastaan silloin kun asunnon muutostyö voidaan suorit-
taa vasta muuton jälkeen, korvausvastuussa on uusi kotikunta. 

 

2.4 Päivätoiminta 

Vammaisille tarkoitetut palvelut. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaisel-
le henkilölle päivätoimintaa, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta 
välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toimin-
noista. (VpL 8 § 2 mom.).  

 
Päivätoiminta. Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulko-
puolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista 
vuorovaikutusta edistävää toimintaa. (VpL 8 b §). 

 
Päivätoiminnan järjestäminen. Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavam-
maisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheut-
taman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua 
sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka 
toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella 
myönnettäviin etuuksiin. (VpL 8 b §). 
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Päivätoiminnan laajuus. Päivätoimintaa on järjestettävä palvelusuunnitel-
maan kirjatun yksilöllisen tarpeen mukaisesti siten, että vaikeavammaisella 
henkilöllä on mahdollisuus osallistua viitenä päivänä viikossa tai tätä harvem-
min, jos vaikeavammainen henkilö kykenee osallistumaan työtoimintaan osa-
aikaisesti tai siihen on muu hänestä johtuva syy. (VpL 8 b §). 

 

2.4.1 Tavoite 

Vammaisten henkilöiden päivätoiminnan tavoitteena on järjestää vaikeavam-
maiselle henkilölle kodin ulkopuolella itsenäisessä elämässä selviytymistä tu-
kevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. 

 

2.4.2 Palvelutarpeen arviointi 

Asiakkaiden toimintakyky ja palveluiden tarve arvioidaan palvelusuunnitelmaa 
tehtäessä. Uusien asiakkaiden osalta päivätoimintahakemukseen liitteenä tu-
lee olla lääkärintodistus tai muu toimintakyvyn arvio asiakkaan vaikeavammai-
suudesta. Päivätoiminnan tarpeen arviointi tulee tehdä aina yhteistyössä. Asi-
akkaan palvelutarpeen arvioinnin tulee perustua asiakkaasta lähtevään tar-
peeseen. 

 
Päätökset tehdään toistaiseksi, mutta asiakkaan tilannetta tulee seurata ja 
asiakkaan olosuhteissa tapahtuneet muutokset tulee ottaa huomioon palvelu-
suunnitelmaa päivitettäessä. 

 

2.4.3 Myöntämisen perusteet 

Asiakkaan oikeus päivätoimintaan jonkun muun ensisijaisen lain nojalla (mie-
lenterveyslaki, kehitysvammalaki tms.) on aina ensin selvitettävä. 

 
Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä 16 - 
65-vuotiasta henkilöä. Henkilön toimintarajoite on niin vaikea, että se estää 
häntä osallistumasta sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Toimintaky-
ky voi olla voimakkaasti alentunut esimerkiksi aivovamman tai useamman eri 
vamman tai sairauden seurauksena. Toimintaan osallistuvan asiakkaan tulee 
kuitenkin kyetä osallistumaan ainakin osittain tavoitteelliseen toimintaan. 

 
Asiakkaalla katsotaan olevan edellytyksiä osallistua työtoimintaan, jos toimin-
taan osallistuminen on mahdollista esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan tu-
kemana. Jos asiakas kykenee esimerkiksi avustajan avustamana osallistu-
maan työtoimintaan, on työtoiminta tällöin ensisijainen toimintamuoto. 

 
Vaikeavammaisten päivätoiminnan ei ole tarkoitus toimia korvaavana palvelu-
na henkilölle, joille ei ole kyetty järjestämään työtoimintaa. Mikäli asiakkaan 
vaikeavammaisuudesta johtuvista syistä hänen kykynsä osallistua työtoimin-
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taan on vähäinen (muutamia tunteja viikossa), asiakas on oikeutettu päivätoi-
mintaan. 

 

2.4.4 Päivätoiminnan laajuus 

Päivätoimintaa on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä siten, että vaikea-
vammainen henkilö voi osallistua toimintaan viitenä päivänä viikossa tai har-
vemmin yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti esimerkiksi tilanteissa, joissa asi-
akkaan motivaatio tai muut rajoitteet mahdollistavat osallistumisen päivätoi-
mintaan vain osaksi viikkoa. 

 

2.4.5 Päivätoiminnan sisältö 

Päivätoiminta on tavoitteellista asiakasta aktivoivaa ja vuorovaikutteista toi-
mintaa, joka tukee häntä itsenäisessä elämässä. Se voi sisältää esimerkiksi 
ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luovaa toimintaa ja sosiaalisten 
taitojen harjaannuttamista. 

 

2.4.6 Asiakasmaksut 

Päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta. 
  

2.5 Henkilökohtainen apu 

Vammaiselle tarkoitetut palvelut. Kunnan on järjestettävä vammaiselle hen-
kilölle henkilökohtaista apua, jos henkilö vamman tai sairautensa johdosta 
välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toimin-
noista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta henkilökohtaisen 
avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei 
voida turvata avohuollon toimenpitein. (VpL 8 § 2 mom.). 

 
Henkilökohtainen apu. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammai-
sen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: 
1) päivittäisissä toimissa; 
2) työssä ja opiskelussa; 
3) harrastuksissa; 
4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa; tai 
5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 

 
Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteut-
tamaan omia valintojaan 1 momentissa tarkoitettuja toimia suorittaessaan. 
Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella hen-
kilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. 

 
Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, 
joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta vält-
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tämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen 1 momentissa tar-
koitetuista toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liitty-
vistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaista apua on järjestettävä 
päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikea-
vammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. 

 
Edellä 3-5 kohdissa tarkoitettuja toimintoja varten henkilökohtaista apua on 
järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä 
riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta. (VpL 
8 c §). Harrastuksiin, yhteiskuntaan osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovai-
kutuksen ylläpitämiseen myönnettävistä tunneista tehdään erillinen päätös. 

 
Henkilökohtaisen avun järjestämistavat. Henkilökohtaisen avun järjestä-
mistavoista päätettäessä ja henkilökohtaista apua järjestettäessä kunnan on 
otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset 
sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilan-
ne kokonaisuudessaan. 

 
Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua: 
1) korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palk-
kaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine la-
kisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta 
aiheutuvat välttämättömät kulut; 
2) antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista 
varten sosiaalihuoltolain 29 a §:ssä tarkoitetun palvelusetelin, jonka arvo on 
kohtuullinen; taikka (ei ole tällä hetkellä käytössä) 
3) hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai 
yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuk-
sin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa. 

 
Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa vaikeavammaista 
henkilöä on tarvittaessa ohjattava ja autettava avustajan palkkaukseen liitty-
vissä asioissa. Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna henkilökohtaisena 
avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen 
henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen 
henkilön edun mukaisena. (VpL 8 d §). 

 

2.5.1 Avun tarpeen arviointi 

Vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen 
tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen 
henkilön apua eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sai-
rauksista ja toimintarajoitteista. Ikääntymiseen liittyvä vammaisuus tulee erot-
taa normaaliksi katsottavasta ikääntymisestä. Vamma tai sairaus on osoitet-
tava lääkärinlausunnolla. Eteneviä, henkilön toimintakykyyn voimakkaasti 
vaikuttavia sairauksia ovat esimerkiksi MS-tauti, eräät lihassairaudet ja ALS. 

 
Avun tarpeen tulee olla välttämätöntä ja toistuvaa. Tällä tarkoitetaan sekä 
määrällisesti runsasta, jatkuvaluonteista ja vuorokauden eri aikoina ilmene-
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vää, että myös määrällisesti vähäisempää, mutta kuitenkin toistuvasti ilmene-
vää välttämätöntä avuntarvetta. Henkilö voi selvitä ilman avuntarvetta tutussa 
ympäristössä, mutta tarvita apua välttämättä ja toistuvasti kodin ulkopuolella. 
Elämäntilanteesta johtuvat avun tarpeen vaihtelut tulee ottaa huomioon. 

 
Henkilökohtaisen avun tarvitsijalla tulee olla voimavaroja määritellä avun sisäl-
tö ja toteutustapa. Avun tarpeen perustuessa pääosin hoivaan, hoitoon ja val-
vontaan ei henkilökohtaista apua myönnetä. 

 
Päätöstä tehtäessä sosiaalityöntekijä selvittää sen, edistääkö avustajan saa-
minen vammaisen itsenäistä suoriutumista, mikä on vamman/sairauden aste 
ja laatu, avuntarpeen määrä ja se, mihin avustajaa tarvitaan. Hakijan tilanne 
arvioidaan kokonaisvaltaisesti yhdessä vammaisen ja tarvittaessa muiden 
asiantuntijoiden kanssa ennen päätöksen tekemistä. Myös mahdollinen tarve 
palveluasumiseen, kotihoitoon tai omaishoidontukeen selvitetään. 

 

2.5.2 Toiminta, johon korvausta voidaan myöntää 

Päivittäisillä toimilla tarkoitetaan niitä toimintoja, joita ihmiset elämässään te-
kevät joko joka päivä tai harvemmin, mutta kuitenkin toistuvasti tietyin aikavä-
lein. Päivittäisiä toimia ovat esimerkiksi liikkuminen, pukeutuminen, henkilö-
kohtaisen hygienian hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehti-
minen, asiointi ja vaikeavammaisen henkilön huollossaan tai hoidossaan ole-
van lapsen päivittäisiin toimiin osallistuminen. 

 
Asumispalveluyksikössä olevan henkilön avun tarve turvataan ensisijassa 
henkilökunnan avulla. Henkilökohtainen apu voi tulla kyseeseen lähinnä toi-
missa, jotka tapahtuvat kodin ulkopuolella. 

 
Työn- ja opiskelun määrittäminen tapahtuu samojen periaatteiden mukaan 
kuin kuljetuspalvelussa. Työ voi perustua työsuhteeseen tai yritystoimintaan. 
Opiskelun pitää tähdätä tutkinnon tai ammatin saavuttamiseen tai vahvistaa 
ammattitaitoa sekä parantaa mahdollisuuksia työllistyä. Muunlainen opiskelu 
katsotaan harrastukseksi. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen tarkoit-
taa mahdollisuutta tavata ystäviä, sukulaisia ja muita ihmisiä. 

 
Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaanhoitoa eikä hoito- ja hoivatyötä. 
Asiakkaan tarvitsemista terveyden- ja sairaanhoidollisista palveluista vastaa 
kotihoito. Vanhuksille suunnatut palvelut ja tukitoimet järjestetään ensisi-
jaisesti sosiaalihuoltolain perusteella. 

 
Korvausta on myös mahdollista saada kodin ulkopuolisiin toimintoihin, kuten 
esimerkiksi harrastuksiin, opiskeluun ja lomamatkoihin sekä kotimaahan että 
ulkomaille. Hakemusta ei voida hylätä sillä perusteella, että toimintaa ei pidetä 
tarpeellisena tai tarkoituksenmukaisena vammaisen henkilön kannalta. Vam-
mainen henkilö arvioi itse toiminnan tarpeellisuuden. 

 
Työssäkäyntiin korvausta voidaan myöntää kun avustaja mahdollistaa tai hel-
pottaa vammaisen henkilön työntekoa. Päätös tulee perustua siihen tarvitsee-
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ko vammainen henkilö välttämättä avustajan selviytyäkseen kyseisestä toi-
minnasta. Tällöin huomioidaan hakijan vamman aiheuttamat rajoitukset ja siitä 
aiheutuvien tukitoimien tarpeet. Päätöstä tehtäessä tulee huomioida hakijan 
saamat muut mahdolliset ensisijaiset etuudet, tukitoimet ja palvelut. Henkilö-
kohtaisella avustajalla voidaan kuitenkin täydentää niitä. 

 

2.5.3 Avun määrä 

Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua tulee järjes-
tää siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö välttämättä tarvitsee sel-
viytyäkseen näistä toimista. 

 
Harrastuksia, yhteiskunnallista osallistumista sekä sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen ylläpitämistä varten apua tulee myöntää pääsääntöisesti vähintään 30 
tuntia kuukaudessa. Tuntimäärää mitoitettaessa otetaan huomioon palvelu-
suunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonai-
suudessaan. 

 
Tuntimäärä voi olla 30 tuntia pienempi, jos se riittää turvaamaan välttämättö-
män avuntarpeen. Vaikeavammaisen henkilön oma käsitys avuntarpeen mää-
rästä tulee tällöin erityisesti huomioida. 

 

2.5.4 Avun järjestämistapa 

Henkilökohtaisen avun järjestämistavasta tekee päätöksen sosiaalityöntekijä. 
Henkilökohtainen apu järjestetään ensisijaisesti korvaamalla avustajan palk-
kaamisesta aiheutuvat kustannukset. Apu on mahdollista järjestää myös 
hankkimalla palveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta (mm. 
Honkalampisäätiö ja 4H, yksityiset kotipalveluyrittäjät). 

 

2.5.5 Avustajana toimiva henkilö 

Vammainen henkilö valitsee avustajana toimivan henkilön. Avustajan tulee ol-
la pääsääntöisesti perheen ulkopuolinen henkilö. Avustajana voi vain erityisen 
painavasta syystä toimia puoliso, avopuoliso, elämänkumppani, lapsi tai iso-
vanhempi. Tällainen erityinen syy voi olla äkillinen avuntarve, kun vakituinen 
avustaja sairastuu tai hänen työsuhteensa päättyy tai jos perheen ulkopuoli-
sen avustajan löytäminen osoittautuu vaikeaksi. Lisäksi erityisenä syynä voi 
olla myös vaikeavammaisen henkilön fyysisen motoriikan hallinnan tai eleiden 
ja tunnetilojen tulkinnan erityistuntemus. Omainen tai muu läheinen voi pää-
sääntöisesti jatkaa avustajana, jos hän on jo pidemmän aikaa toiminut vam-
maisen henkilön avustajana. 

 
Voimassa olevat omaisen ja vaikeavammaisen henkilön työsuhteet jatkuvat, 
jos sitä voidaan pitää vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena. Avustajan 
ikä ei rajoita avustajana toimimista, esimerkiksi alle 18-vuotias voi toimia avus-
tajana. Avustajia voi olla useampia. 
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2.5.6 Työsopimus 

Vammaisen henkilön ja hänen avustajansa on tehtävä kirjallinen tai suullinen 
työsopimus. Sopimuksessa määritellään työtehtävät, työaika, palkkaus ym. 
työsuhteen ehdot. Vammainen henkilö toimii avustajan työnantajana ja huo-
lehtii työnantajan velvoitteista. 

 

2.5.7 Korvattavat kustannukset 

Korvattavia kustannuksia ovat palkkakustannukset, työnantajan lakisääteiset 
maksut (sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut, pakollinen tapaturma- ja työttö-
myysvakuutusmaksu ja työterveydenhuollon maksut) ja korvaukset (pyhä-, 
lauantai-, iltatyökorvaukset, vuosilomalain mukaiset korvaukset ja sairausajan 
palkka) sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut.  

 
Omaisen toimiessa henkilökohtaisena avustajana ei kuitenkaan korvata vuosi-
loma-ajan palkkaa, ylityö- ja pyhätyöajan korvauksia, tapaturmavakuutusmak-
suja, työttömyysvakuutusmaksuja ja työterveydenhuollon maksuja. 

 
Korvattavaksi tulevat kohtuulliset kustannukset. Avustamistunnit voidaan ja-
kaa useamman avustajan kesken. Muina välttämättöminä kuluina voidaan 
korvata yksilöllisen harkinnan perusteella mm. harrastus- ja vapaa-ajan toi-
minnan avustajasta aiheutuvat kulut ja avustajan opastuksesta ja koulutukses-
ta aiheutuvat kulut. 

 
Muita ensisijaisia taloudellisia tukitoimia ei voida pääsääntöisesti käyttää hen-
kilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, kuten esimerkiksi lasten hoitotukea tai 
omaishoidon tukea. 

 
Mikäli henkilökohtainen avustaja toimii itse työnantajana tai hän käyttää tilitoi-
mistoa, korvaus maksetaan avustajan pankkitilille kuukausittain. Selvitys teh-
dyistä työtunneista on toimitettava kuukausittain sosiaalitoimeen erillisillä lo-
makkeilla. 

 
Henkilökohtaisen avustajan lomamatkoista (joilla hän avustaa vammaista 
henkilöä) kohtuulliset kustannukset korvataan, jos vammaiselle henkilölle on 
tehty myönteinen päätös siitä, että hän voi käyttää avustajaa lomamatkalla. 
Päivärahoja ei makseta. Myös muita kustannuksia kuten konsertti- tai uima-
halli liput voidaan korvata. 

 

3 Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet 

Määrärahasidonnaiseen palveluun ja tukitoimeen vammaisella henkilöllä ei ole 
subjektiivista oikeutta, vaan tukea myönnetään talousarvioon varattujen mää-
rärahojen puitteissa. Määrärahat tulee mitoittaa tiedossa olevan tarpeen mu-
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kaiseksi. Yksilölliset päätökset tulee tehdä ottaen huomioon etuuksien saami-
sen edellytykset ja kunnan talousarvio. 

 

3.1 Kuntoutusohjaus 

Vammaisille tarkoitetut palvelut. Vammaiselle henkilölle annetaan kuntou-
tusohjausta ja sopeutumisvalmennusta sekä muita tämän lain tarkoituksen to-
teuttamiseksi tarpeellisia palveluja. Näitä palveluja voidaan antaa myös vam-
maisen henkilön lähiomaiselle tai hänestä huolehtivalle taikka muutoin lähei-
selle henkilölle. (VpL 8 § 1 mom.). 

 
Kuntoutusohjaus. Kuntoutusohjaukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen 
lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksi-
en lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottaminen. (VpA 14 §). 

 
Kuntoutusohjauksen tehtävänä on mm. asiakkaan aktivoiminen omatoimiseen 
yleisten palvelujen käyttöön, asiakkaan kuntoutusprosessin seuraaminen, asi-
akkaan tarpeista tiedottaminen eri palvelujärjestelmille, asiakkaan kuntoutus- 
ja palvelusuunnitelman valmistelussa tarvittavan asiantuntija avun antaminen, 
asiantuntijana toimiminen vammaisten tarpeiden selvittämisessä ym. Aluksi on 
selvitettävä onko asiakkaalla mahdollisuus saada kuntoutusohjausta esimer-
kiksi vammaisjärjestöiltä. 

 

3.2 Sopeutumisvalmennus 

Vammaisille tarkoitetut palvelut. Vammaiselle henkilölle annetaan kuntou-
tusohjausta ja sopeutumisvalmennusta sekä muita tämän lain tarkoituksen to-
teuttamiseksi tarpeellisia palveluja. Näitä palveluja voidaan antaa myös vam-
maisen henkilön lähiomaiselle tai hänestä huolehtivalle taikka muutoin lähei-
selle henkilölle. (VpL 8 § 1 mom.). 

 
Sopeutumisvalmennus. Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus 
ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimin-
takyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti 
tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa se voi olla myös toistuvaa. (VpA 15 §). 

 
Sopeutumisvalmennusta tulee järjestää asiakkaan ja hänen läheistensä yksi-
löllisten tarpeiden perusteella. Läheisten piiri tulee harkita kussakin tapauk-
sessa erikseen. Sopeutumisvalmennusta voidaan antaa esimerkiksi asiak-
kaan ohella myös puolisolle, vanhemmille ja sisaruksille. Sopeutumisvalmen-
nuksen sisältöä ja toteuttamistapaa ei ole määritelty, vaan asia on aina rat-
kaistava yksilön ja perheen lähtökohdista käsin. Ajankohdan tulee olla sopiva 
asiakkaan elämäntilanteeseen. 

 
Ennen sopeutumisvalmennuksen järjestämistä tulee selvittää mahdolliset en-
sisijaiset tukimuodot. Mikäli palvelu katsotaan terveydenhuollon toiminnaksi, 
palveluja ei voida lukea vammaispalvelulain tarkoittamaksi sopeutumisval-
mennukseksi. 
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Sopeutumisvalmennuksen muotoja voivat olla esimerkiksi: 

 
Kurssit 

 
Kurssit toteutetaan terveydenhuollon lääkinnällisenä kuntoutuksena, KELA: n 
kuntoutustoimintana tai vammaispalvelulain perusteella sosiaalisen toiminta-
kyvyn edistämiseksi. Kurssien järjestäjinä toimivat yleensä vammaisjärjestöt 
tai muut järjestöt ja yhdistykset. Kurssin sisältö ja ohjelma on oltava tiedossa. 
Sopeutumisvalmennuksena ei tueta sellaista toimintaa, joka sisällöltään on 
loma- ja virkistystoimintaa. 

 
Viittomakielen tai muun kommunikaatiotaidon opetus 

 
Viittomakielen opetus ja muu vastaava kommunikaatiotaidon edistämiseen 
tähtäävä opetus, kuten MHS-opetus, Bliss-symbolikielen opetus. Voidaan kus-
tantaa kurssimuotoista tai yksilökohtaista opetusta. Myönnetään asiantuntija-
lausunnon (puheterapeutti, lääkäri, kuntoutusohjaaja) perusteella. Kustanne-
taan myös opetusmateriaalikustannukset.  

 
Pistekirjoituksen opetus voidaan myöntää kurssimuotoisena tai yksilöopetuk-
sena, mikäli Näkövammaisten Keskusliiton kuntoutus- tai valmennuskurssilla 
annettava ohjaus ei ole riittävää eikä KELA tai vakuutusyhtiö kustanna opetus-
ta. Opettajan palkkion maksamisessa noudatetaan Näkövammaisten Keskus-
liiton suosittelemia taksoja. Kustannetaan myös opettajan matkakustannukset 
ja matkoihin käytetty työaika Näkövammaisten Keskusliiton suosituksen mu-
kaisesti. Opintokerhossa tai kansalais- ja työväenopiston opintopiirissä järjes-
tettävää pistekirjoituksen opiskelua ei korvata. 

 
Liikkumistaidon opetus 

 
Opetus annetaan kurssimuotoisena tai yksilökohtaisena reittiliikkumisen ope-
tuksena. Palvelua antavat esimerkiksi vammaisjärjestöt. 

 

3.3 Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja lait-

teet 

Taloudelliset tukitoimet. Vammaiselle henkilölle korvataan hänen vamman-
sa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kus-
tannukset, jotka hänelle aiheutuvat tämän lain toteuttamiseksi tarpeellisista tu-
kitoimista. Vastaavasti korvataan ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat 
vamman tai sairauden edellyttämän tarpeellisen vaatetuksen ja erityisravinnon 
hankkimisesta. 

 
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja 
laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet. Va-
kiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman edellyt-
tämät välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan. (VpL 9 § 1 
mom.). 
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Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja lait-
teet. Korvausta muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien väli-
neiden, koneiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin suori-
tetaan sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sai-
rautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumi-
sessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. (VpA 17 § 1 mom.). 

 

3.3.1 Välineen, koneen ja laitteen tarpeen selvittäminen 

Ennen välineen, koneen tai laitteen myöntämistä pyydetään tarvittaessa toi-
mintaterapeutin tai muun asiantuntijan lausunto välineen, koneen tai laitteen 
tarpeellisuudesta. 

 

3.3.2 Lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat välineet, koneet ja laitteet 

Asiakasta on ohjattava hakemaan apuvälinettä lääkinnällisestä kuntoutukses-
ta. Lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat apuvälineet annetaan vastik-
keetta asiakkaan käyttöön. 

 
Lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat välineet, koneet ja laitteet voivat 
tulla korvattavaksi ainoastaan sillä edellytyksellä, että asiakas ei tosiasiallisesti 
saa kyseistä apuvälinettä lääkinnällisen kuntoutuksen kautta. 

 

3.3.3 Korvattavat kustannukset 

Pääsääntöisesti kustannuksista korvataan puolet. Välineelle, koneelle ja lait-
teelle voidaan kuitenkin määritellä kustannustaso, jota voidaan pitää kohtuulli-
sena. Määritellyn kohtuullisen kustannuksen tulee olla todellinen eli asiakkaan 
tulee saada kyseisellä kustannuksella hankittua hänen vammansa tai sairau-
tensa edellyttämä väline, kone tai laite. Päätöksessä on tuotava esiin mihin 
kohtuullisten kustannusten määrittely on perustunut. 

 
Mikäli vammainen henkilö on hankkinut välineen, koneen tai laitteen osamak-
sulla, korvaus suoritetaan vasta, kun hän on maksanut oman osuutensa. 

 

3.3.4 Välineen, koneen tai laitteen antaminen asiakkaan käytettäväksi 

Asiakkaan tarvitsema väline, kone tai laite voidaan antaa myös asiakkaan 
käytettäväksi. Asiakkaalle on ilmoitettava hyvissä ajoin siitä, jos hänellä on 
mahdollisuus saada väline, kone tai laite veloituksetta käytettäväksi, ettei hän 
ehdi hankkia sitä itse. Mikäli asiakas hankkii tai on jo ehtinyt hankkia välineen, 
koneen tai laitteen itse, tulee tapauskohtaisesti harkita kuinka kustannukset 
korvataan. Kustannuksia ei tarvitse välttämättä tällöin korvata. 

 



26(30) 
 

  

3.3.5 Välineen, koneen tai laitteen uusiminen 

Asiakkaan halutessa uusia hänellä käytössään olevan laitteen, tulee häneltä 
pyytää selvitys uusimisen tarpeesta. Korvauksen saaminen edellyttää, että 
uusimisen tarve johtuu siitä, että nykyinen laite ei ole enää käyttökelpoinen 
asiakkaan vamman johdosta tai se on teknisesti huonokuntoinen. Laitteen ikä 
ei ole peruste uusimiselle. Asiakkaan tulee antaa riittävä selvitys laitteen huo-
nokuntoisuudesta. Laitteen ollessa teknisesti huonokuntoinen tulee selvittää 
korjaamisesta aiheutuvat kustannukset. Mikäli korjaaminen katsotaantarkoi-
tuksenmukaiseksi, korvausta ei tällöin suoriteta uuden laitteen hankkimisesta. 

 
Korjauskustannuksissa ei ole kysymys hankintakustannusten korvaamisesta. 
Korjauskustannukset korvataan muuna tarpeellisena tukitoimena. 

 

3.3.6 Välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehtävät välttämättömät muutostyöt 

Muutostöiden on oltava välttämättömiä eli konetta, välinettä tai laitetta ei voida 
käyttää ilman muutostyötä. Muutostyön ollessa ainoastaan hyödyllinen ei kor-
vausvelvollisuutta ole. Välttämättömien muutostöiden tarve tulee arvioida 
vammaisen henkilön yksilöllisten olosuhteiden perusteella. Muutostyöt korva-
taan riippumatta siitä asennetaanko ne uuteen tai vanhaan laitteeseen. 

 
Autoon tehtävät muutostyöt 

 
Vakiomalliseen autoon tehtaalla asennettu automaattivaihde korvataan vält-
tämättömänä muutostyönä. Korvausta laskettaessa vähennetään automaatti-
vaihteisiin kohdistuva autoveronpalautuksen osuus. Automaattivaihteisiin koh-
distuva autoveronpalautus saadaan selville vähentämällä automaattivaihtei-
sen auton autoveronpalautuksesta normaalivaihteisen auton autoveronpalau-
tus. 

 
Välttämättömiä muutostöitä ei voida evätä pelkästään sillä perusteella, että 
esimerkiksi uuden auton hankintaa ei ole pidetty tarpeellisena. Välttämättömät 
muutostyöt tulee arvioida erikseen ja korvaus suoritetaan sen mukaan kuinka 
paljon kustannuksia olisi aiheutunut kyseisten välttämättömien muutostöiden 
tekemisestä aikaisempaan autoon. Esimerkiksi jos aikaisemmassa autossa on 
ollut automaattivaihteisto, eikä uuden auton hankintaa pidetä tarpeellisena, ei 
tällöin korvata automaattivaihteistoa uuteen autoon. 

 
Autoon tehtäviä välttämättömiä muutostöitä ja lisälaitteita voivat olla esimer-
kiksi käsihallintalaitteet, nostolaitteet, kääntyvä istuin, ohjaustehostin, palvelu-
kutsulaitteen lähetinosa, sähköpeili, lohkolämmitin, ilmastointilaite ym. Mikäli 
markkinoilla on auto, jossa hakijan hakemat välineet ovat vakiovarusteina, ei 
muutostöitä tällöin korvata muunlaiseen autoon. 

 
Ajon kannalta välttämättömät muutostyöt korvataan kokonaan (mm. käsihallin-
talaitteet, ohjaustehostin, pyörätuolin nostin, kääntyvä istuin). Vammaispalve-
lulain voidaan korvata myös 50 prosenttia kustannuksista, jotka aiheutuvat au-
ton käyttöä helpottavista kustannuksista, kuten esim. webasto. Näissä on kui-
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tenkin aina huomioitava, mitkä ovat vamman kannalta olennaisia. Tämän li-
säksi tulisi huomioida vammaisen henkilön tilanne/ olosuhteet ja mah-
dollisuus käyttää autoa ja sen apuvälineitä.  

 

3.3.7 Liikkumisvälineet 

Auto 
 

Asiakkaan tulee tarvita autoa päivittäisessä liikkumisessaan. Päivittäisellä liik-
kumisella tarkoitetaan säännöllistä ja usein toistuvaa liikkumista. Esimerkiksi 
työ- ja opiskelumatkoihin, säännöllisiin hoitoihin tai perheestä johtuviin velvoit-
teisiin liittyvää. Auton tulee olla riittävän tilava sekä vammaisen henkilön että 
hänen tarvitsemiensa apuvälineiden kuljettamiseen. Tilan tarvetta arvioidessa 
otetaan huomioon ne apuvälineet, joita tarvitaan päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumisessa. Mahdollisuuksien mukaan tulee arvioida myös tilan tarve tu-
levaisuudessa. Korvaus voidaan myöntää, vaikka vammainen henkilö ei itse 
pysty ajamaan autoa. Vammaisen iällä ei ole merkitystä asiassa. Korvaus au-
ton hankintaan on mahdollista myöntää esimerkiksi, jos perheessä on vaike-
asti vammainen lapsi. 

 
Korvaus on puolet vammaiselle soveltuvasta kohtuuhintaisesta autosta (noin 
20 000 euroa). Vähennyksenä otetaan huomioon auton hankintahintaan koh-
distuva autoveron palautus ja vanhan auton myyntihinta. 

 
Mikäli asiakas ei myy vanhaa autoa, niin huomioidaan todennäköinen myynti-
hinta. Korvauksen määrää laskettaessa huomioidaan vammaisen muun lain-
säädännön perusteella saamat korvaukset. 

 
Auton ja kuljetuspalvelun yhteensovittamisen osalta katso kohta 2.1.5. Auton 
vaikutus kuljetuspalveluun. 

 

3.3.8 Muut välineet, koneet ja laitteet 

Kommunikaatiomahdollisuuksia lisäävät viestintävälineet:  
Myönnettävän välineen tulee edistää vammaisen itsenäistä suoriutumista ja 
olla hänelle tarpeellinen eikä vammainen selviydy päivittäisistä toiminnoista 
ilman kyseistä välinettä ja laitetta.  

 
Esimerkkejä apuvälineistä, jotka voivat tulla korvattavaksi: kuvapuhelin, teksti-
puhelin, mikrotekstipuhelin ja puhelimen käytön apuvälineet, tallentavat AV-
laitteet, tietokone ja siihen kuuluvat lisälaitteet ym. 

 
Ratkaisu tulee tehdä aina yksilöllisen harkinnan perusteella. 

 
Kodinkoneet 

 
Kodinkoneen tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joka aiheuttaa 
toimintarajoituksia. Kodinkoneen tulee edistää vammaisen henkilön omatoi-
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mista ja itsenäistä suoriutumista kotona. Korvausta ei voida evätä sillä perus-
teella, että muut perheenjäsenet voivat auttaa vammaista. 

 
Perheen normaaliin talouteen kuuluviin kodinkoneisiin korvausta myönnetään 
ainoastaan, jos kyseisen koneen katsotaan edistävän vammaisen henkilön it-
senäistä suoriutumista. 

 

Harrastus- ja vapaa-ajan välineet 
 

Korvausta voidaan myöntää erityisvälineisiin tai lisävarusteisiin, joita vammai-
nen henkilö tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi harrastus- ja vapaa-
ajan toiminnoissa. 

 
Harrastusvälineinä voidaan korvata esimerkiksi ratsastuksessa tarvittavat hih-
nat ja erikoissatula, veneilyssä tarvittavat istuimet ja käsien kiinnityslaitteet, 
jousiammuntaan liittyvät erityisvälineet, juoksu-, hiihto- ja lasketteluproteesit, 
hiihtopulkka, rullasukset ym. 

 

3.4 Ylimääräiset vaatekustannukset 

Taloudelliset tukitoimet. Vammaiselle henkilölle korvataan hänen vamman-

sa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kus-

tannukset, jotka hänelle aiheutuvat henkilökohtaisen avustajan palkkaamises-

ta ja muista tämän lain toteuttamiseksi tarpeellisista tukitoimista. Vastaavasti 

korvataan ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden 

edellyttämän tarpeellisen vaatetuksen ja erityisravinnon hankkimisesta. Päivit-

täisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja lait-

teiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset korvataan siten kuin asetuksel-

la tarkemmin säädetään. (VpL 9 § 1 mom.).  

 

Ylimääräiset vaatekustannukset. Vammaiselle henkilölle korvataan ylimääräi-

set vaatekustannukset, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta 

vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei 

vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita. (VpA 

18 §).  

 

Ylimääräisinä vaatekustannuksina korvataan tavanomaisten ja valmiina ostet-

tavien vaatteiden ja vammaisen tarvitsemien erityisvaatteiden kustannusten 

erotus. Vammaisen henkilön tulee esittää selvitys kustannuksista. Kustannuk-

sista huomioidaan kohtuullinen osa. Mikäli kustannuksista huomioidaan vam-

maisen esittämää kustannusta pienempi osa, tulee päätöksen perusteluista 

ilmetä, mihin kustannusten kohtuullistaminen on perustunut.  

 

Vuodevaatteiden kulumista ei korvata eikä pääsääntöisesti hartian, polvien ja 

kyynärpäiden lämmittimien hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia. Ylimääräi-
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set vaatekustannukset korvataan yksilöllisen tarveharkinnan perusteella ja täl-

löin huomioidaan kunkin hakijan erityispiirteet. 

 

3.5 Ylimääräiset erityisravintokustannukset 

Taloudelliset tukitoimet. Vammaiselle henkilölle korvataan hänen vamman-

sa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kus-

tannukset, jotka hänelle aiheutuvat henkilökohtaisen avustajan palkkaamises-

ta ja muista tämän lain toteuttamiseksi tarpeellisista tukitoimista. Vastaavasti 

korvataan ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden 

edellyttämän tarpeellisen vaatetuksen ja erityisravinnon hankkimisesta. Päivit-

täisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja lait-

teiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset korvataan siten kuin asetuksel-

la tarkemmin säädetään. (VpL 9 § 1 mom.). 

 

Ylimääräiset erityiskustannukset. Vammaiselle henkilölle korvataan ylimääräi-

set kustannukset, jotka aiheutuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteis-

ta, joita henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti. (VpA 19 §). 

 

Ylimääräisinä erityisravintokustannuksina korvataan tavanomaisen ruoan ja 

erityisravinnon kustannusten välinen erotus. Erityisravintokustannusten tulee 

olla välttämättömiä ja pitkäaikaisia. Hakijan on esitettävä lääkärintodistus, jos-

ta käy ilmi erityisravinnon tarve. Pelkkä lääkärin tai muun ammattihenkilön 

suositus ei ole riittävä.  

 

Ennen erityisravintokustannusten korvaamista tulee selvittää mahdolliset en-

sisijaiset tukimuodot. Erityisravintokustannuksiin voidaan saada korvausta 

lapsen hoitotuen, vammaistuen, eläkkeensaajan hoitotuen ja sairausvakuutus-

lain perusteella. 
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