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LAKI 

 

Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset 

tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille hen-

kilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden 

mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yh-

teiskunnan jäseninä. Laki velvoittaa kunnan sosiaalitoimea ja mui-

ta viranomaisia ehkäisemään ja poistamaan vammaisuuden ai-

heuttamia haittoja ja esteitä. Kunnan, vammaisten, vammaisten 

omaisten ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelimeksi voidaan pe-

rustaa vammaisneuvosto näiden asioiden edistämiseksi (kts. yh-

teystiedot). 

 

Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, 

kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja 

tai etuuksia muun lain nojalla. Tällaisia ovat esimerkiksi tapatur-

ma-, liikenne- tai sotilasvammalaki. 

 

Tavoitteena on, että yleiset palvelut ovat kaikille kansalaisille 

soveltuvia ja riittäviä. Vasta toissijaisesti turvaudutaan erityis-

palveluihin, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkipalvelui-

hin. Yleisiä palveluja ovat mm. Kelan, terveydenhuollon ja työvoi-

matoimiston antamat palvelut (kts. yhteystiedot). 
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VAMMAINEN HENKILÖ  

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa hen- ki-

löä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäai- kai-

sesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista 

elämän toiminnoista. Ratkaisevaa on vamman tai sai-

rauden aiheuttama haitta jokapäiväisessä elämässä.   

Kuljetuspalvelu, palveluasuminen, tulkkipalvelu, päi-

vätoiminta sekä taloudellinen tuki asunnon muutos- töi-

hin ja asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin 

on tarkoitettu vain vaikeavammaisille.  

Muut palvelut on tarkoitettu kaikille niitä tarvitseville  

vammaisille henkilöille. 

 

 

KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 
 

Palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen arviointi 

Vammaispalvelulain mukaisista ja muista vammaisten tarvitse-

mista palveluista ja tuesta laaditaan asiakkaan kanssa palvelu-

suunnitelma, jossa määritellään tarvittavat tukitoimet ja palve-

lut.  

 

Kuljetuspalvelu ja siihen liittyvä saattajapalvelu 

Kuljetuspalveluun on oikeutettu vaikeavammainen, joka ei voi 

käyttää ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia yleisiä kulku-

neuvoja. Kuljetuspalveluna myönnetään taksi- tai invataksi-

matkoja oman kunnan ja lähikuntien alueella. Jos matkasta ajo-

neuvoon ja ajoneuvosta perille ei selviydy ilman saattajaa, kuuluu 

palveluun myös saattajan apu. 

 

Tulkkipalvelu 

Tulkkipalveluun kuuluu viittomakielellä tai muulla tarpeellisella 
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menetelmällä tapahtuva tulkkaus. Tulkin apua voi saada mm. opis-

kelua, työtä, asioimista tai virkistäytymistä varten. 

 

Vaikeavammaisten palveluasuminen 

Palveluasuminen sisältää sopivan asunnon ja siinä selviytymiseksi 

tarpeelliset palvelut. Palveluasuminen tarkoittaa itsenäistä asu-

mista riittävien palvelujen avulla. Palveluasuminen järjestetään 

sitä tarvitseville vaikeavammaisille, jotka eivät ole jatkuvan lai-

toshuollon tarpeessa. Palveluasuminen voidaan järjestää joko 

vammaisen omassa kodissa tai palveluasumisyksikössä. 

 

Asunnon muutostyöt 

Vaikeavammaisille kustannetaan välttämättömät vamman tai sai-

rauden vaatimat asunnon muutostyöt. Kustannettavia asunnon 

muutostöitä ovat mm. ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, 

wc- ja pesutilojen rakentamis- ja muutostyöt. Myös muutostyön 

suunnittelukustannukset korvataan. Asunnon muutostyönä kus-

tannetaan myös esteiden poistamista asunnon välittömästä lä-

hiympäristöstä. Kustannukset korvataan valtion asuntolainoituk-

sessa hyväksyttävän laatutason mukaan. 

 

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 

Vaikeavammaisille kustannetaan asuntoon kuuluvina välineinä ja 

laitteina mm. asuntoon kiinteästi asennettavat hälytys- ja nosto-

laitteet. Kunta voi myös hankkia välineen tai laitteen kunnan 

omistukseen ja antaa sen vammaisen käyttöön. 

 

Päivätoiminta 

Päivätoimintaan kuuluu itsenäisessä elämässä selviytymistä tuke-

vaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Toimintaa 

järjestetään työkyvyttömälle vaikeavammaiselle henkilölle. Päi-

vätoiminnan tarve arvioidaan palvelusuunnitelmaa tehtäessä. 

 



 5 

 

MÄÄRÄRAHASIDONNAISET PALVELUT JA TUKITOIMET 

 

Henkilökohtainen avustaja 

Kustannukset henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta voidaan 

korvata runsaasti toisen henkilön apua tarvitsevalle vammaiselle 

henkilölle. Palkkamenojen lisäksi korvataan työnantajan lakisää-

teiset kustannukset. Vammainen itse palkkaa avustajan ja toimii 

avustajan työnantajana. 

 

Päivittäisten toimintojen apuvälineet, koneet ja laitteet 

Tukea voi saada mm. vamman tai sairauden takia tarpeellisen au-

ton ja/tai kodinkoneiden hankkimiseen. Tuki on puolet välineen, 

koneen tai laitteen hankkimisesta aiheutuvista taloudellisista 

kustannuksista. 

 

Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen vamman 

takia tehtävät muutostyöt korvataan kokonaan. Autoon tukea 

myönnettäessä otetaan entisestä autosta saatava hinta huomi-

oon tukea laskettaessa. 

 

Kunta voi myös hankkia välineen, koneen tai laitteen kunnan 

omistukseen ja luovuttaa sen vammaisen käytettäväksi. 

 

Kuntoutusohjaus 

Kuntoutusohjaus on neuvontaa, ohjausta ja valmennusta, jonka 

tarkoituksena on mm. opastaa vammaista ja hänen perhettään 

selviytymään mahdollisimman hyvin vamman aiheuttamista hai-

toista. 
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Sopeutumisvalmennus So-

peutumisvalmennukseen kuuluvat mm. erilai- set 

kurssit, joilla tuetaan vammaisia selviyty-

mään päivittäisistä toiminnoistaan. Sopeu-

tumisvalmennusta kustantavat myös ter-

veydenhuolto ja kansaneläkelaitos. 

 

Ylimääräiset vaatekustannukset 

Jos vamma tai sairaus aiheuttaa sen, että valmiina ostettavat 

vaatteet tai jalkineet eivät ole sopivia, voidaan tästä aiheutuvia 

ylimääräisiä kustannuksia korvata. Korvausta voi saada myös 

vaatteiden tavanomaista suuremman kulumisen perusteella. 

 

Ylimääräiset ravintokustannukset 

Jos vamma tai sairaus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia eri-

tyisravinnon tai erityisravintovalmisteiden käytöstä, voidaan nii-

tä kustannuksia korvata. 

 

 

 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (kehitys-

vammalaki) säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jon-

ka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt syn-

nynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman 

vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palve-

luja.  

 

 

 

 

Erityishuolto-ohjelma 

Kehitysvammaisten erityshuolto perustuu lakiin ja sen järjestä-

minen on kuntien velvollisuus. Kehitysvammaiselle henkilölle teh-

KEHITYSVAMMAHUOLTO 
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APUVÄLINEPALVELUT 

dään erityshuolto-ohjelma, joka määrittelee hänen tarvitseman-

sa erityshuollon palvelut. Näitä palveluja ovat mm. avohuollon oh-

jaus, päivähoito, lasten aamu- ja iltapäivätoiminta, neuvolatoi-

minta, päivä- ja työtoiminta sekä asumispalvelut. Ohjelman laati-

vat henkilö itse ja hänen holhoojansa tai muu huoltajansa sekä 

sosiaalitoimen edustaja. Ohjelma tarkistetaan tarvittaessa.  

 

Erityishuolto-ohjelman hyväksyy erityishuollon johtoryhmä tai 

toimintayksikön vastaava johtaja. Johtoryhmässä on edustettu-

na lääketieteellinen, kasvatustieteellinen ja sosiaalihuollollinen 

asiantuntemus. Erityishuolto-ohjelma on päätös, josta voi hakea 

muutosta lääninhallitukselta. 

 

 

PALVELUJEN HAKEMINEN 

Palvelujen hakeminen, katso yhteystiedot sivulta 9.  
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Apuvälinepalvelu on osa kuntoutus-, hoito- ja palveluketjua. Sen 

lähtökohtana on henkilön vammasta tai sairaudesta johtuva toi-

mintakyvyn haitta, joka rajoittaa hänen selviytymistään päivit-

täisissä toiminnoissa. Tavoitteena on toimintakyvyn ja itsenäisen 

selviytymisen tukeminen tarkoituksenmukaisilla apuvälineillä. 

 

 

 

Apuvälinepalveluja järjestävät  

 Oman kunnan terveyskeskus, mm. liikkumisen ja 

hygienian apuvälineet 

 Aluesairaalat, hoitojaksoon liittyvät henkilö-

kohtaiset apuvälineet 

 Keskussairaala, erikoisapuvälineet, jotka ovat 

kalliita ja vaativat erityistietämystä 

 Vammaispalvelut, mm. asuntoon kuuluvat välineet, laitteet ja muu-

tostyöt sekä autoasiat 

 Koulutoimi, koulu- ja luokkakohtaiset apuvälineet 

 Vakuutusyhtiöt, liikenne- ja tapaturmavakuutuslakien nojalla va-

kuutettujen tarvitsemat apuvälineet 

 Valtiokonttori, sodassa tai armeijassa vammautuneiden apuväli-

neet 

 Työvoimahallinto, työpaikalla tarvittavat muutostyöt ja apuväli-

neet, jotka mahdollistavat vajaakuntoisen henkilön työnteon 

 Kela, mm. työelämään tähtäävään ammatilliseen koulutukseen tar-

vittavat apuvälineet (esim. tietokone) 

 

 

 

 

 

 

YHTEYSTIETOJA 
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Kustavi Vammaispalvelut/sosiaalisihteeri-lastenvalvoja  

Liisa-Anneli Holmberg (02) 842 6614 

Keskustie 7, 23360 Kustavi 

 

Terveysasema (02) 876 145 

Kivimaantie 8, 23360 Kustavi 

 

Kela 020 435 9950 

Keskustie 9, 23311 Taivassalo 

 

 Työvoimatoimisto 010 604 0186 

PL 3, 23501 Uusikaupunki 

Koulukatu 7, 23500 Uusikaupunki (käyntiosoite) 

 

Laitila Vammaispalvelut/palveluohjaaja Anitta Keskitalo  

(02) 8501 6410, 050 310 2995  

Keskuskatu 30, 23800 Laitila 

 

Terveyskeskus (02) 85 991  

Fysioterapia (02) 8599 5330 

Sairaalatie 8, 23800 Laitila 

 

Kela 020 635 9930 

Keskuskatu 26 B, 23800 Laitila 

 

Työvoimatoimisto 010 194 182, 010 604 3256 

Keskuskatu 17, 23800 Laitila 

 

Vammaisneuvosto/Marianne Rapala 050 556 5781 

 

Pyhäranta 

Vammaispalvelut  
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Terveyskeskus 

Fysioterapia 

Kela  

Työvoimatoimisto 

 

Taivassalo 

Vammaishuolto/peruspalvelujohtaja Eija Sjöblom 

(02) 840 2246, 050 387 3353 

Keskustie 9, 23310 Taivassalo 

 

Vammaisten päivä- ja työtoiminta/avohuollon ohjaaja 

Pia Engström, 0400 749 157 

Lukkarinpolku 3 C 25, 23310 Taivassalo 

 

Terveysasema (02) 848 3300 

Apulanpolku 1, 23310 Taivassalo 
 

Fysioterapia (02) 437 4335 

 

Kela 020 635 9950, Keskustie 9 

 

Työvoimatoimisto 010 604 0186 

PL 3, 23501 Uusikaupunki 

Koulukatu 7, 23500 Uusikaupunki (käyntiosoite) 

 

Uusikaupunki 

Vammaispalvelut/vammaispalveluohjaaja Leena Räisänen 

(02) 8451 2267, 050 567 2267 

Terveystie 4 (käyntiosoite) 

PL 1, 23501 Uusikaupunki 

 

Terveyskeskus/pääterveysasema 

Puhelinvaihde (02) 845 151  

Fysioterapia (02) 8451 2490 



 11 

Terveystie 4, 23500 Uusikaupunki 

             

Kela 020 435 9970, Vakka-Suomenkatu 7 

 

Työvoimatoimisto 010 604 0186 

PL 3, 23501 Uusikaupunki 

Koulukatu 7, 23500 Uusikaupunki (käyntiosoite) 

 

Vammaisneuvosto/Hannu Renfors 0400 835 558 

 

Vehmaa Vammaispalvelut/sosiaalijohtaja Outi Salmela 

(02) 4393740 

Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä 

 

Vehmassalon terveyskeskus 4374300 

Margareetantie 15, 23210 Vehmaa 

 

Kela 020 635 9952, Keskustie 9 Taivassalo 

 

Työvoimatoimisto 010 604 0186 

PL 3, 23501 Uusikaupunki 

Koulukatu 7, 23500 Uusikaupunki (käyntiosoite) 

 
 


