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AURAN KUNNAN VAMMAISPALVELUJEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 
 
Vammaispalvelulain (1987/380) perusteella kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille 
tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina, kuin 
kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia 
järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve. (§ 3) 
 
Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja 
toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa 
vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja. (§ 1) 
 
Vammaispalvelulaissa vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai 
sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän 
toiminnoista. (§ 2) 
 
Pitkäaikaisuudella tarkoitetaan yleensä yli vuoden kestävää haittaa tai vammaa. 
Palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen 
jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa, tai muu 
henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan 
viranomaiseen palvelujen saamiseksi. (§ 3a) 
 
Tarvittavien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on ilman aiheetonta viivytystä 
laadittava palvelusuunnitelma, mikäli kyseessä ei ole tilapäinen ohjaus tai neuvonta. 
Palvelusuunnitelma tehdään yhdessä vammaisen henkilön, hänen huoltajansa tai muun 
laillisen edustajansa kanssa. Palvelusuunnitelma tehdään ensisijaisesti nuorille tai 
työikäisille, joiden palveluntarve liittyy henkilökohtaiseen apuun ja/ tai palveluasumiseen tai 
joille on myönnetty useampi vammaispalvelulain mukainen palvelu. Palvelusuunnitelma on 
tarkistettava, jos vammaisen henkilön palvelutarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu 
muutoksia, sekä muutoinkin tarpeen mukaan. (§3a) 
 
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman 
aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen 
henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta, jollei 
asian käsittely vaadi pidempää käsittelyaikaa.  §(3a) 
 
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos vammainen henkilö ei 
saa riittäviä ja hänelle sopivia tukitoimia muun lain nojalla. Palvelut toteutetaan ensisijaiseti 
sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
(519/1977) 1:ssä tarkoitetuille henkilöille järjestetään kuitenkin hänen vammaisuutensa 
edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti vammaispalvelulain nojalla siltä osin kuin 
ne ovat hänen palvelutarpeeseensa nähden riittäviä ja sopivia sekä muutoinkin hänen 
etunsa mukaisia.  
 
Palveluja, joihin vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus, ovat: 
kuljetuspalvelut, palveluasuminen, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja 
laitteet, päivätoiminta ja henkilökohtainen apu.  Näihin palveluihin kunnalla on erityinen 
järjestämisvelvollisuus.  
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Muut vammaisille tarkoitetut palvelut ovat harkinnanvaraisia ja kunnan määrärahoihin 
sidottuja.   
Vammaisen / vaikeavammaisen henkilön oikeus vammaispalvelulain mukaisiin  
palveluihin määritellään palvelukohtaisesti.  
 
 
PALVELUJEN HAKEMINEN JA MUUTOKSENHAKU 
 
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja haetaan kirjallisella hakemuksella (ilmoitus 
sosiaalipalvelujen tarpeesta). Hakijan tulee yksilöidä hakemus ja tarpeensa riittävästi, 
ilmoittaa hakemuksensa perusteet ja toimittaa hakemus 
sosiaalitoimistoon/vammaispalvelut. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina asiaan liittyvä 
lääkärintodistus. Asiantuntijalausunto voi olla myös fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai 
kuntoutusohjaajan lausunto, kuntoutussuunnitelma tai vastaava. Lääkärintodistus saa olla 
enintään vuoden vanha hakemusta jätettäessä. Taloudellisia tukitoimia on haettava 
kuuden (6) kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä (VPA § 20). 
Asunnon muutostöistä tarvitaan lisäksi kustannusarvio tai vastaava. 
 
Viranhaltijan tekemään päätökseen haetaan oikaisua Auran perusturvalautakunnalta. 
Auran perusturvalautakunnan oikaisuvaatimuksesta tekemään päätökseen on mahdollista 
hakea muutosta valittamalla siitä Turun hallinto-oikeuteen. 
 
 

1. VAIKEAVAMMAISILLE TARKOITETUT PALVELUT JA TUKITOIMET 
 

1.1.  KULJETUSPALVELU 
 

(Ohjeet tarkistettu perusturvalautakunnassa §83: 12.12.2012/ Päätös taksikorttien 
käyttöönotosta Perusturvalautakunta §104: 18.12.2013 )  
 
 

1.2.  HENKILÖKOHTAINEN APU 
 

Suhteessa henkilökohtaiseen apuun vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka 
tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja 
toistuvasti toisen henkilön apua päivittäisissä toimissaan kotona, kodin ulkopuolella tai 
vapaa-ajalla.  
 
Vammaispalvelulain 8 c §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle 
henkilökohtaista apua, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä 
tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista ja 
vaikeavammaisen henkilön riittävä huolenpito voidaan turvata avohuollon toimenpitein.  
 
Henkilökohtaista apua on järjestettävä siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö 
sitä välttämättä tarvitsee päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa.  Lisäksi 
harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 
ylläpitämiseen henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, 
jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön avuntarvetta.  
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Työssäkäyntiin ja opiskeluun voidaan myöntää henkilökohtaista apua silloin kun avustaja 
mahdollistaa em. toimista suoriutumisen. Opiskelun tulee olla tutkintotavoitteista tai se 
vahvistaa muutoin ammatillista osaamista ja siten edesauttaa työllistymistä. Työ voi 
perustua työsuhteeseen tai yrittäjyyteen.  
 
Vaikeavammaiselle lapselle voidaan myöntää henkilökohtaista apua tilanteissa, joissa 
lapsi, mikäli hänellä ei olisi vammaa tai sairautta, kykenisi toimimaan itsenäisesti 
ikätasonsa mukaisesti. Ensisijaisesti lasten osalta on kysymys kodin ulkopuolisesta, 
erikseen määritellystä toiminnasta ja siihen myönnettävästä henkilökohtaisesta avusta.  
Henkilökohtaisen avun käyttö edellyttää vaikeavammaiselta henkilöltä kykyä tehdä omaan 
elämään liittyviä päätöksiä ja kykyä esittää toiveensa ja ohjata avustajaa. Avun tarpeen 
määrittely ei voi perustua pelkästään toisen henkilön esittämiin toiveisiin.  
 
Henkilökohtaista apua ei voida myöntää sairaanhoitoon, hoito- tai hoivatyöhön, valvontaan 
tai toiminnanohjaukseen. Näihin tarpeisiin vastataan ensisijaisesti kotihoidon, omaishoidon 
tai kehitysvammahuollon palveluilla. Auran kunta järjestää henkilökohtaista apua 
ensisijaisesti työnantajamallin mukaisesti, jolloin vaikeavammainen henkilö toimii itse 
työnantajana, valitsee ja palkkaa avustajan itse. Työnantajuuteen liittyvissä käytännön 
asioissa asiakkailla on mahdollista saada apua yksityiseltä tilitoimistolta. Erityisissä 
tilanteissa asiakkaalle voidaan ostaa Avustajakeskukselta Tuettu työnantajuus –palvelu, 
jolloin Avustajakeskus hoitaa työnantajan velvollisuudet asiakkaan säilyessä kuitenkin 
työnantajana.  
Tarpeen vaatiessa Auran kunta voi hankkia henkilökohtaiseen apuun liittyviä palveluja 
myös muilta palveluntuottajilta.  
 
Henkilökohtainen apu on asiakkaalle maksuton palvelu.  
 
 

1.3. PALVELUASUMINEN (VpA §:t 10-11) 
 
Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai 
sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumisessa jatkuvaluotoisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti 
(VpA 11 §).  
 
Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle 
palveluasuminen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävä huolenpito voidaan turvata 
avohuollon toimenpitein.  Palveluasumiseen kuuluu asunto, sekä asumiseen liittyvät 
palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. (VpL § 8) 
  
Palveluasuminen voidaan toteuttaa järjestöjen tai yksityisten palveluntuottajien tai kunnan 
omissa asumispalveluyksiköissä. Henkilön omassa asunnossa palveluasumista voidaan 
järjestää henkilökohtaisen avun, omaishoidon tuen, kotihoidon ja asunnon muutostöiden 
avulla.  
 
Palveluasumisessa asukas vastaa itse ravintomenoista, vuokrasta, kodin puhtaudesta, 
henkilökohtaisesta hygieniasta aiheutuvista menoista, sekä muista tavanomaisista 
henkilökohtaisista kuluista. Palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ovat asukkaalle 
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maksuttomia. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi kotihoito (myös kotisairaanhoito) ja 
osa siihen liittyvistä tukipalveluista (esim. turvapuhelin).  
 
Ikääntyvien henkilöiden osalta pyritään erottamaan vaikeavammaisuus ikääntymiseen 
liittyvästä palvelutarpeen lisääntymisestä. Ikääntyville henkilöille, joiden toimintakyky on 
alentunut ikääntymiseen liittyvien sairauksien vuoksi, järjestetään palveluasumista 
sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön perusteella.  
 
 
 

1.4. ASUNNON MUUTOSTYÖT  (VpA §:T 12-13) 
 

Vammaispalvelulain mukaiset, välttämättömät asunnon muutostyöt kuuluvat kunnan 
erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.   Vammaispalvelulain mukaiset välttämättömät 
asunnon muutostyöt on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolle vamman tai 
sairauden vuoksi liikkuminen ja omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa 
tuottavat erityisiä vaikeuksia. Välttämättömien asunnon muutostöiden kohtuulliset 
kustannukset korvataan ainoastaan, mikäli ne mahdollistavat asiakkaan omatoimista 
suoriutumista päivittäisistä toiminnoista.  
 
Vakituisen asunnon välttämättömien muutostöiden suunnittelu ja arviointi edellyttää, että 
asiakas hakee asunnon muutostöitä ennen töiden aloittamista. Toimintaterapeutti/ 
fysioterapeutti/ kuntoutusohjaaja, rakennusalan asiantuntija ja vammaispalvelun työntekijä 
arvioivat muutostöiden välttämättömyyden sekä kohtuulliset kustannukset.  
 
Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, luiskien 
rakentaminen, pesuhuoneen- ja/ tai keittiön sekä valaistuksen muutostyöt. Muutostöihin 
tarvitaan useimmiten taloyhtiön, sekä vuokra-asunnossa aina vuokranantajan kirjallinen 
lupa. Osaan asunnon muutostöistä tarvitaan myös rakennus- tai toimenpidelupa. 
Asiakkaan tulee hakea luvat itse ennen muutostöiden aloittamista.  
 
Mikäli asunto on vanha ja kunnoltaan huono, harkitaan kustannusten kohtuullisuus ja 
muutostöiden välttämättömyys tapauskohtaisesti. Asunnon peruskorjaukseen ei myönnetä 
vammaispalvelulain mukaista korvausta.  
 
 

1.5. ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET (VpA §:t 12-13) 
 

Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita, 
mikäli hän vammansa ja sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee niitä selviytyäkseen 
kotona.  Välineitä ja laitteita ovat esimerkiksi kiinteästi huoneistoon asennettavat 
nostolaitteet, porrashissi, sähköiset ovenavausjärjestelmät sekä optiset hälytinjärjestelmät.  
Välineet ja laitteet korvataan vaikeavammaiselle kohtuuhintaisina kokonaan tai ne voidaan 
antaa korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi.  
 
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan riittävät asiantuntijalausunnot välineiden ja laitteiden 
tarpeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta (esim. lääkäri, fysioterapeutti, 
toimintaterapeutti tai sosiaalityöntekijä) sekä kustannusarvio.  
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1.6. PÄIVÄTOIMINTA   
 

Vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa on järjestettävä työkyvyttömälle henkilölle, 
jolla vamman tai sairauden aiheuttaman 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 §).  
 
Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan tulee olla kodin ulkopuolella järjestettävää, 
itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää 
toimintaa. Asiakkaiden toimintakyky ja palveluiden tarve sekä mahdollisuudet osallistua 
työ- tai päivätoimintaan arvioidaan palvelusuunnitelmaa tehtäessä.  
 
 
 

2. HARKINNANVARAISET, MÄÄRÄRAHASIDONNAISET PALVELUT 
 

Kunta järjestää muut vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet toimintasuunnitelman ja 
toimintaan varattujen määrärahojen puitteissa. Palvelut kohdennetaan siten, että tuetaan 
määrärahojen puitteissa opiskelua, työssä käymistä ja välttämättömään jokapäiväiseen 
elämään liittyviä tai siihen kuuluvia toimintoja, joita jokaisella kuntalaisella on. Palvelut 
kohdennetaan ensisijaisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa oleviin hakijoihin. 
 
 

2.1. SOPEUTUMISVALMENNUS  (VpL § 8) 
 
Vammaispalvelulain perusteella myönnettävän sopeutumisvalmennuksen tarkoituksena on 
vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä neuvonta, ohjaus ja valmennus sosiaalisen 
toimintakyvyn säilyttämiseksi ja edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta myönnetään 
tapauskohtaisesti harkiten, mikäli asiakas ei voi saada palvelua muiden lakien perusteella.  
 
Yksilöllisenä sopeutumisvalmennuksena voidaan myöntää esimerkiksi tukiviittomien 
opetusta tai asumisvalmennusta vaikeavammaisille nuorille. Vaikeavammaisille lapsille/ 
nuorille voidaan järjestää tilapäishoitoa tarpeen mukaan esimerkiksi lyhytaikaisena 
perhehoitona.  
 
Sopeutumisvalmennuksena myönnettävien palvelujen perusteena voi olla esimerkiksi 
kuntoutussuunnitelman suositus tai muun hoitavan tahon suositus. Avustusta ei myönnetä 
loma- tai virkistystoimintaan.  
 

 
2.2. PÄIVITTÄISISTÄ TOMINNOISTA SUORIUTUMISESSA TARVITTAVAT 
VÄLINEET, KONEET JA LAITTEET (VpL § 9) 

 
Yksilöllisesti harkittuihin taloudellisiin tukitoimiin ja palveluihin voidaan erityisistä syistä 
myöntää avustusta, mikäli ko. toimenpiteet tai palvelut olennaisesti edistävät vammaisen 
henkilön omatoimista suoriutumista ja vähentävät huomattavasti muiden palvelujen 
tarvetta. Päätökset tehdään tapauskohtaisesti harkiten.  
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2.2.1. VÄLINE, KONE JA LAITE (EI AUTOON KUULUVA) 

 
Vaikeasti vammaiselle henkilölle voidaan myöntää 50 % avustusta omatoimista 
suoriutumista olennaisesti helpottavien koneiden tai laitteiden kohtuuhintaisista 
hankintakustannuksista tai myöntää ne käytettäviksi. Välinettä, konetta tai laitetta, joka on 
yleisesti talouksiin kuuluva, ei myönnetä vammaispalveluna.  (VpA  § 17a) 
 
 

2.3. AUTOAVUSTUS  
 

Autoavustuksen myöntämisen lähtökohtana on, että vamma aiheuttaa erityistä vaikeutta 
liikkumisessa ja auton arvioidaan olevan vammaiselle välttämätön päivittäisistä 
toiminnoista suoriutumisessa. Harkinnanvaraiset autoavustukset kohdennetaan 
ensisijaisesti vammaisille, joille auto on välttämätön työn tai tutkintotavoitteisen opiskelun 
vuoksi tai tilanteeseen, jossa auto on välttämätön tukemaan vaikeasti liikuntavammaisen, 
sähköpyörätuolilla liikkuvan lapsen jokapäiväistä kuljettamista. Hakijalla tulee olla 
myönteinen päätös autoveron palautukseen.  
Autoavustus myönnetään yleensä vain kerran, vammautumisen jälkeen tapahtuvaan 
ensimmäisen auton hankintaan. Liikkumisvälineiden kuten auton kohtuullisiin 
hankintakustannuksiin voidaan avustusta myöntää korkeintaan puolet vammaisen itsensä 
maksettavaksi jäävästä osuudesta. Korvauksena myönnetään puolet auton hankkimisesta 
aiheutuneista todellisista kustannuksista, pääsääntöisesti enintään 3. 000 €. Vähennyksinä 
otetaan huomioon autoveronpalautus, vanhasta autosta saatu hyvitys ja muu mahdollinen 
tuki. (VpA § 17 a) 
 
 

2.4. AUTOON LIITTYVÄT VÄLINEET JA LAITTEET 
 

Vammainen henkilö voi tarvita apuvälineitä tai laitteita, mm. käsihallintalaitteet tai autoon 
tehtävät, vamman edellyttämät muutostyöt. Em. laitteiden siirtokustannukset tai uusien 
laitteiden kustannukset myönnetään vain, mikäli auton vaihtaminen on välttämätöntä 
vamman takia. Apuvälineiden ja laitteiden erityistarve tulee osoittaa hakemukseen 
liitettävin asiantuntijalausunnoin. Asiakkaan tulee hankkia tarjoukset tarvittavista välineistä 
ja laitteista ja liittää ne hakemukseen.  
 

2.5. YLIMÄÄRÄISET VAATETUSKUSTANNUKSET 
 

Vammaispalvelulain mukaisia ylimääräisiä vaatetuskustannuksia ovat ne, jotka johtuvat 
vamman tai sairauden aiheuttamista vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta 
tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai 
jalkineita, eikä saa muutoin avustusta ylimääräisiin vaatekuluihinsa. Kunnan korvattavaksi 
tulee tavanomaisen vaatetuksen ja erityisvaatetuksen välinen erotus. Valmisvaatteet eivät 
kuulu korvauksen piiriin. Kustannukset korvataan hakemuksesta, kuittien perusteella.  
(Vpa § 18) 
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2.6. YLIMÄÄRÄISET ERITYISRAVINTOKUSTANNUKSET 
 

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat 
erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita henkilö joutuu käyttämään 
pitkäaikaisesti ja säännöllisesti. Korvauksen edellytyksenä on yksityiskohtainen 
lääketieteellinen selvitys siitä, että vamma tai sairaus välttämättä edellyttää erityisravinnon 
tai –valmisteen käyttöä. Vammaispalveluna korvausta voidaan suorittaa vain siinä 
tapauksessa, että ensisijaiset tukimuodot (lähinnä Kelan etuudet) on ensin selvitetty. 
Vammaispalvelujen ylimääräiset erityiskustannukset maksetaan Kelan kulloinkin 
voimassaolevan peruskorvauksen mukaan. Korvaus suoritetaan tositteita vastaan.  
Erityisravintokustannuksia arvioitaessa huomioidaan tavanomaisen päivittäisen ravinnon ja 
erityisravintokustannusten erotus. (VpA § 19) 
 
 

2.7. MUUT TARPEELLISET PALVELUT 
 

Muuna tarpeellisena palveluna voidaan vammaispalvelulain nojalla järjestää kaikki ne 
välttämättömät palvelut, joita vammainen henkilö ei saa riittävästi ja hänelle sopivana 
muun lain nojalla. (VpL § 8) 
 
Ohjeet eivät poista viranhaltijalta lakiin perustuvaa, yksilöllistä ja tapauskohtaista 
harkintavaltaa.  
 


