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Palvelutarpeen arvio palveluiden lähtökohtana
Vammaispalvelujen tarve arvioidaan yksilöllisesti ja yhteistyössä asiakkaan 
kanssa� Tarvittaessa arviointiin osallistuvat läheiset ja tukiverkosto� 

Palvelutarpeen arviointia varten vammaispalvelujen työntekijä tekee käynnin 
asiakkaan kotona, tai asiakasta tavataan etäyhteydellä, puhelimitse, toimis-
tolla tai muussa sopivassa paikassa�

Arvioon kirjataan asiakkaan taustatiedot, toimintakyky, elämäntilanne sekä 
suunnitelma tulevista palveluista� Vammaispalvelujen työntekijän kanssa 
arvioidaan asiakkaan tilanne ja siihen parhaiten sopiva palvelukokonaisuus� 
Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä annetaan tarvittaessa käytännön 
neuvoja arjen tilanteisiin ja ohjausta vammaisten palveluihin liittyen� 

Ensisijaisia tukimuotoja ovat aina kunnan peruspalvelut, kuten perhes-
osiaalityö, aikuissosiaalityö ja ikäihmisten sosiaalipalvelut (esim� 
kotihoito)� Vammaispalveluja myönnetään, kun palvelun tarpeeseen ei 
voida vastata peruspalveluilla�

Vaikeavammaisuus ja palvelujen välttämättömyys 
Kuka voi saada palveluja vammaispalveluista? 

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, 
jonka vamma tai sairaus aiheuttaa erityisiä vaikeuksia suoriutua 
tavanomaisesta elämästä, ja nämä vaikeudet ovat pitkäaikaisia 
(Vammaispalvelulaki 2 §)� Vammaisuus arvioidaan yksilöllisesti� 
Vaikeavammaisuutta arvioidaan aina erikseen suhteessa haetta-
vaan palveluun� 

Haettavan palvelun tulee olla välttämätön vammaisen henkilön suoriutumi-
seksi� Jokaisen palvelun välttämättömyys arvioidaan erikseen� 

Vammaispalveluja voivat saada kaikenikäiset� Kun avun tarve johtuu ikäänty-
misen aiheuttamasta toimintakyvyn heikkenemisestä, palvelujen järjestämi-
sestä vastaa Espoossa vanhuspalvelut�  

Vammaispalvelulain mukaisten tukitoimien tarkoituksena on edistää 
vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhden-
vertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden 
aiheuttamia haittoja ja esteitä� 

Vammaisten henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien lähtökohtana 
on, että ne tukevat henkilön omatoimista suoriutumista ja mahdollisuutta 
elää oman näköistä elämää�  
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Kun lapsi on vammainen
Kun lapsella on syntyessään tai myöhemmässä vaiheessa ilmenevä vamma 
tai sairaus, tarvitaan hoivaa ja tukea lapselle, mutta myös tukea muun 
perheen jaksamiseen� Apua kotiin on mahdollista saada perheen tarpeiden 
mukaan lasten hyvinvointipalveluista sekä vammaispalveluista�

Tukea kotiin
Lapsiperheiden kotipalvelu 

Ensisijainen lapsiperheen tuki järjestetään perhesosiaalityöstä� Vammais-
palvelut järjestää lapsiperheiden kotipalvelua vammaispalveluiden 

asiakkuudessa oleville� Kotipalvelu on tarkoitettu tilanteisiin, 
joissa vanhempien toimintakyky on alentunut esimerkiksi 
uupumisen tai yllättävän elämänmuutoksen, perheenjäsenen 

vammautumisen tai vakavan sairauden vuoksi� 

Kotipalvelun työntekijä voi hoitaa lapsia tai auttaa vanhempia 
kodinhoidollisissa tehtävissä� Hoitaja voi tarvittaessa myös liikkua 
lasten kanssa kodin ulkopuolella� 

Pääsääntöisesti kotipalvelu on asiakkaalle maksullinen ja maksu on 
tulosidonnainen� 

Hoitoapu

Vammaispalvelut järjestää hoitoapua erityishuoltona vaikeasti kehi-
tysvammaisille henkilöille silloin, kun lapsen hoito on erityisen vaativaa tai 

sitovaa, eikä tarpeeseen voida vastata kotipalvelulla tai muilla peruspalve-
luilla� Lasta hoidetaan kotona, mutta hoitaja voi liikkua myös kodin ulkopuo-
lella hoidettavan kanssa� Hoitoapuun voi sisältyä sairaanhoidollisia tehtäviä�

Arvonlisäveroton siivousapu tai kodinhoidollinen apu

Siivousapua tai kotihoitoapua voi ostaa itse arvonlisäverottomasti, jos 
toimintakyky kotona selviämiseksi on heikentynyt kuormittavan elämäntilan-
teen, kuten kotona asuvan sairaan tai vammaisen perheenjäsenen takia� 

Palveluntarjoajat ja ohjeet esimerkiksi siivousapuun, remonttiapuun, kotihoi-
toon tai pihatöihin löytyvät osoitteesta www.elias.fi.

Vammaisen lapsen varhaiskasvatus
Vammaisten lasten varhaiskasvatus on Espoossa suunniteltu yksilöllisesti 
varhaiskasvatuksen ja perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteistyönä� Siinä huomi-
oidaan lapsen hoidollisuus, hänen tarvitsemansa tilat ja apuvälineet, kuljetus 
sekä muut hoitoon liittyvät seikat� Tukea tarvitsevien lasten kohdalla 
huolehditaan, että päivähoidon tilat ovat esteettömät, ja että leikkiympäristö 
on lasten saavutettavissa� 
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Suurin osa vammaisista lapsista on tavanomaisen varhaiskasvatuksen 
piirissä� Esimerkiksi kehitysvamma-diagnoosi ei yksinään ole riittävä peruste 
päivähoidon sisällyttämiseksi erityishuolto-ohjelmaan� 

Varhaiskasvatus voidaan järjestää erityishuoltona, jos 

• tarve perustuu lapsen yksilöllisen hoidon ja huolenpidon turvaamiseen ja 

• päivähoidon tavoitteena on edistää lapsen suoriutumista päivittäisistä toimin-
noistaan� 

Palvelua haetaan vammaispalveluista� Varhaiskasvatus erityishuoltona sisältää 
kuljetukset päivähoitopaikkaan� Erityishuoltona järjestetystä varhaiskasva-
tuksesta ei peritä asiakasmaksua� 

Kommunikaatio-opetus
Kommunikaatio-opetuksessa asiakasta ja lähipiiriä opetetaan 
kommunikoimaan menetelmillä, jotka tukevat tai korvaavat puhetta� 
Siinä voidaan esimerkiksi harjoitella viittomakieltä, kuvakansion 
tai muiden vaihtoehtoisten kommunikointivälineiden käyttöä� 
Opetusta voidaan järjestää kotona perheopetuksessa, ryhmässä 
tai etäopetuksena� 

Kommunikaatio-opetuksen tavoitteena on, että vammaisella 
henkilöllä ja hänen lähipiirillään on yhteinen 
kieli ja kommunikointikeino�

Kommunikaatio-opetus täydentää puhetera-
piaa, ei korvaa sitä� Se ei korvaa myöskään 
lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa 
kommunikoinnin apuvälinearviointia� 

Kommunikaatio-opetusta haetaan vammaispalveluista� Kommunikaatio-opetus 
myönnetään aina määräaikaisena jaksona�

Vammaisen lapsen kuljettaminen
Vammaisen lapsen kyydit päiväkotiin järjestää tarvittaessa varhaiskasvatus, 
ja kyydit kouluun järjestää perusopetus�

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua vapaa-aikaan järjestetään 
lapselle, joka ikänsä puolesta voisi kulkea yksin julkisilla joukkoliikennevä-
lineillä, mutta ei siihen vammansa tai tarvitsemiensa apuvälineiden vuoksi 
kykene� 

Aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-aikojen hoito lapselle
Vammaispalvelut järjestää kehitysvammaisille ja vaikeasti autistisille koulu-
laisille aamu- ja iltapäivähoitoa sekä loma-aikojen hoitoa vanhemman työssä 
käymisen tukemiseksi� Kuljetukset sisältyvät palveluun� 
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Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty olemaan yksin kotona tai 
yleisessä aamu- ja iltapäivä- ja loma-ajan toiminnassa� Hoitopaikat sijaitsevat 
tarkoitukseen varatuilla kouluilla Espoossa� 

Palvelua haetaan vammaispalveluista sekä perusopetuksesta� Kun päätös on 
saatu, hoitoon ilmoittaudutaan Espoon perusopetuksen kautta�  

Aamupäivä- ja iltapäivähoitoon pitää ilmoittautua jokaisena lukuvuonna 
uudelleen� Loma-ajan hoitoon ilmoittaudutaan jokaisena lomakautena erikseen� 

Vammaisen nuoren tukeminen
Lapsen kasvaessa painopiste siirtyy itsenäistymisen tukemiseen� Aikuis-

elämään kuuluvat itsenäinen asuminen, opiskelu, työnteko ja muu 
yhteiskuntaan osallistuminen, joita tuetaan eri tavoin�

Tukihenkilö
Tukihenkilötoiminnan avulla tuetaan vammaisen 

henkilön taitojen kehittymistä, itsenäistymistä ja sosiaa-
lisia suhteita�

Tukihenkilö toimii tuettavan ystävänä ja seurana kotona tai kodin 
ulkopuolella, esimerkiksi elokuvissa, teatterissa ja asiointikäynneillä� 

Tukihenkilö ei ole kuitenkaan avustaja�  

Tukihenkilönä voi toimia vammaisen henkilön tuttu tai muu tukihen-
kilökoulutuksen käynyt aikuinen, jonka kanssa vammaispalvelut tekee 

sopimuksen� Tukihenkilö ja tuettava tapaavat 1–5 kertaa kuukaudessa� Tuki-
henkilö saa tehtävästä palkkion� 

Asiakkaan tarpeesta riippuen arvioidaan, tulisiko tukihenkilön olla koulutettu 
eli ammatillinen tukihenkilö� Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tavoitteel-
lista ja määräaikaista tukea ja tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka pystyvät 
tavoitteelliseen työskentelyyn ja hyötyvät siitä�  Vammaispalvelujen työnte-
kijä tekee väli- ja loppuarvioinnit, joissa arvioidaan sitä, miten ammatillisen 
tukihenkilötoiminnan tavoitteisiin on päästy�

Liikkuminen oppilaitokseen
Vammaispalvelut myöntää kuljetuspalvelua peruskoulun jälkeiseen opis-
kelupaikkaan, mikäli nuoren ei ole mahdollista kulkea kouluun itsenäisesti 
julkisia joukkoliikennevälineitä käyttäen� Opiskelumatkoja kannattaa hakea 
vammaispalveluista heti, kun saat tiedon opiskelupaikasta�
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Aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-aikojen hoito opiskelijalle
Kehitysvammaisille ja vaikeasti autistisille nuorille järjestetään aamu- ja 
iltapäivähoitoa sekä loma-aikojen hoitoa�

Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty olemaan yksin kotona 
ennen opiskelupäivää tai sen jälkeen, eivätkä oppilaitosten loma-aikoina� 
Aamu- ja iltapäivähoito järjestetään oppilaitoksen tiloissa�

Aamu- ja iltapäivähoitoa sekä hoitoa oppilaitoksen loma-ajoille haetaan 
vammaispalveluista� Palvelua haetaan vammaispalveluista sekä oppilaitoksesta� 

Kun päätös on saatu, hoitoon ilmoittaudutaan oppilaitoksen kautta�  

Päiväaikainen toiminta ja työllistyminen
Kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille henkilöille järjestetään 
päiväaikaista toimintaa, jonka tavoitteena on mielekäs arki 
ryhmässä ja työelämätaitojen oppiminen� 

Päiväaikaista toimintaa voidaan järjestää erilaisissa ympäris-
töissä, esimerkiksi Espoon kaupungin toimintakeskuksissa tai 
asumisyksikössä, yksityisissä yrityksissä tai vaikka harrastusym-
päristössä� Toiminta suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä 
asiakkaan kanssa, ja siihen voi osallistua voinnin ja jaksamisen 
mukaan�  

Päiväaikainen toiminta on tarkoitettu alle 65-vuotiaille  
vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille�

Päivätoiminta toimintakeskuksessa

Päivätoiminta on ryhmässä tapahtuvaa toimintaa, esimerkiksi 
luovaa tekemistä, käsitöitä, musiikkia, liikuntaa, aikuisopin-
topiirejä, ulkotöitä tai ulkoilua� Sisältö suunnitellaan ryhmän 
osallistujien mukaan� Päivän aikana asiakas saa ohjausta, tukea ja 
hoitoa tarpeen mukaan� 

Työtoiminta toimintakeskuksessa

Toimintakeskusten työtoiminta soveltuu vammaiselle henkilölle, joka 
selviytyy itsenäisesti muun muassa ruokailusta, pukeutumisesta ja muista 
arkirutiineista� Asiakas saa tukea, neuvoa ja ohjausta työtehtävien suorit-
tamisessa� Ryhmän kanssa tehdään toimintakeskuksen ulkopuolelle 
suuntautuvia työkeikkoja� Työtoimintapäivänä voidaan käydä myös esimer-
kiksi uimahallissa, kuntosalilla tai museossa� Työtoiminnasta maksetaan 
työosuusrahaa�  
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Työhönvalmennus
Työhönvalmennus on tavallisella työpaikalla järjestettyä työtoimintaa� 

Työhönvalmennus sopii henkilölle, joka pystyy noudattamaan työaikoja, 
pärjää työpisteessä tuen avulla ja liikkuu työmatkat itsenäisesti� Perehdy-
tyksen ja tuen työtehtäviin antaa vammaispalvelujen työhönvalmentaja, joka 
käy työpaikalla kerran kuukaudessa�

Työhönvalmennuksesta maksetaan työosuusrahaa� 

Työllistymistä tukeva toiminta
Työllistymistä tukeva toiminta on tavallisella työpaikalla tapahtuvaa palk-
katyötä� Työntekijä ja työnantaja tekevät työsopimuksen, jota työntekijä 
sitoutuu noudattamaan� Vammaispalvelujen työhönvalmentaja perehdyttää 
ja tukee työntekijää työssään ja antaa ohjausta myös työnantajalle tarpeen 
mukaan� 

Työllistymistä tukeva toiminta sopii henkilölle, joka osaa toimia melko 
itsenäisesti, suoriutuu annetuista työtehtävistä ja pystyy noudattamaan 

muita työhön liittyviä asioita, kuten työaikoja� 

Työnantaja maksaa työstä kyseisen työpaikan virka- ja työehtosopi-
muksen mukaista palkkaa� Pääasiallinen tulonlähde tuetussa työssä 
on eläke�

Liikkuminen kodin ulkopuolella
Vammaispalvelujen työntekijä auttaa löytämään asiakkaan tarpeita 
vastaavan keinon liikkua� Ensisijainen tapa vammaisten henkilöiden 
liikkumisen järjestämiseen on esteetön ja toimiva julkinen joukkolii-
kenne�

Joukkoliikenne ja lähibussi
Pyörätuolia käyttävät henkilöt eivät tarvitse lippua HSL:n joukkoliikennevä-

lineissä�

Myöskään hänen saattajansa ei tarvitse lippua, jos pyörätuolilla matkusta-
valla on Oikeus saattajaan -kantakortti� HSL:n verkkosivuilta www.hsl.fi/ löytyy 
ohje kortin hakemiseen�

HSL-alueella vakituisesti asuvat sokeat, sotainvalidit ja rintamaveteraanit 
saavat tietyin ehdoin maksuttoman matkakortin ja seudullisen matkustusoi-
keuden� Lisätietoa saat HSL:n verkkosivuilta: www.hsl.fi/� 

Lähibussilinjat eli palvelulinjat ovat erityisesti liikuntarajoitteisille suunni-
teltua joukkoliikennettä, jossa kuljettaja voi auttaa matkustajat ja heidän 
tavaransa kyytiin ja kyydistä pois� Espoon lähibussit kulkevat Tapiolan, 
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Matinkylä-Olarin, Leppävaaran, Espoonlahden, Kauniaisten, Espoon 
keskuksen ja Kauklahden alueilla�

Liikkumista helpottavat välineet
Vammaispalvelut voi myöntää avustusta esimerkiksi auton tai pakettiauton 
hankintaan silloin, kun vamma tai sairaus aiheuttaa jatkuvan ja päivittäisen 
tarpeen� Korvausta auton hankkimiseen myönnetään ensisijaisesti vaikea-
vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat autoa jatkuvasti välttämättömään 
päivittäiseen liikkumiseensa, esimerkiksi työmatkoihin� Myös autoon 
tehtävät välttämättömät ja kohtuuhintaiset muutostyöt korvataan�

Autoavustuksesta kerrotaan tarkemmin vammaispalvelujen verkkosi-
vuilla www.espoo.fi/fi/tukea-arkeen/vammaispalvelut/muut-palve-
lut-vammaispalveluissa

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus eli pysäköintilupa haetaan Trafico-
mista: www.traficom.fi/fi/�

Liikkumista helpottavia välineitä kannattaa tiedustella HUSin Apuvälinekes-
kuksesta.

Vammaisen henkilön käyttöön tulevan auton verosta on mahdollista 
saada invalidivähennys�

Liikkumistaidon ohjaus
HUS vastaa näkövammaisten liikkumisen perustaitojen ohjauksesta 
välttämättömien lähiympäristön reittien osalta� Lisäksi vammaispal-
velut voi myöntää laajempaa liikkumistaidon ohjausta näkövammai-
sille�   

Liikkumistaidon ohjausta voidaan myöntää myös esimerkiksi aivo- tai kehi-
tysvammaiselle henkilölle reittien tai julkiseen liikenteen käytön oppimiseksi�

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on mahdollinen silloin, jos 
toimintakyvyn rajoitteet, vamma tai sairaus estävät julkisten joukkoliiken-
nevälineiden käytön ilman kohtuuttomia vaikeuksia� Ennen hakemuksen 
tekemistä suositellaan tekemään itsearviointi oikeudesta kuljetuspalveluun 
osoitteessa www.omaolo.fi/palvelut/palveluarviot/kuljetusapu.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua haetaan vammaispalveluista 
ja sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua Seniorineuvonta Nestorista. 
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään terveydellisin, 
sosiaalisin ja taloudellisin perustein�

Kuljetuspalvelun toteuttaa Kulkukeskus. 
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Vakiotaksi
Erityisin perustein asiakkaalle voidaan myöntää oikeus matkustaa saman 
kuljettajan kyydillä (ns� vakiotaksioikeus)� 

Vakiotaksioikeus saattaa olla, jos asiakkaalla on 

• vaikeita käyttäytymisongelmia 

• vaikeita pelkotiloja 

• vaikea vammaan tai sairauteen liittyvä kommunikaatio-ongelma, jonka vuoksi 
hänen on vaikea ilmaista sanallisesti toiveitaan ja hän matkustaa yksin 

• muu erityinen peruste�

Vakiotaksioikeus on myös, jos

• asiakkaan ja hänen apuvälineensä yhteispaino on vähintään 550 kg, jolloin 
tavallinen inva-auton nostimen kantavuus ei riitä 

• asiakas käyttää erityisen leveää tai pitkää sähkömopoa (pituus yli 160 cm tai 
leveys yli 80 cm), jolloin sähkömopo ei mahdu tavalliseen inva-autoon�

Kulkukeskuksen yleiset säännöt ja niiden aiheuttamat rajoitukset eivät ole 
syy vakiotaksioikeuden myöntämiselle� 

Vakiotaksioikeutta haetaan vammaispalveluista vapaamuotoisella hakemuksella� 

Henkilökohtainen apu
Henkilökohtaista apua voidaan myöntää välttämättömiin arkisiin toimiin, 
joista henkilö ei vamman tai sairauden vuoksi selviä itsenäisesti� Henkilökoh-
tainen avustaja toimii asiakkaan ”käsinä ja jalkoina” ja auttaa toimissa, jotka 
asiakas tekisi itse ilman vammaa tai sairautta� Lisäksi henkilökohtaista apua 
voi saada esimerkiksi työhön ja opiskeluun, harrastuksiin, yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen� 

Henkilökohtainen apu ei ole hoivaa, hoitoa tai valvontaa� Avuntarpeen tulee 
johtua muusta kuin ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoit-
teista�

Palvelu voidaan järjestää kolmella eri tavalla:

1� Asiakas toimii avustajan työnantajana�

2� Asiakas ostaa henkilökohtaista apua palvelusetelillä kaupungin hyväksy-
miltä palvelusetelituottajilta�

3� Kaupunki järjestää henkilökohtaisen avun ostopalveluna ja määrittelee 
palvelun sisällön�
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Vammainen henkilö kertoo avustajalleen, miten toivoo itseään avustettavan� 
Avun tuntimäärä arvioidaan yksilöllisesti palvelutarpeen arviossa� Asiakas 
vastaa henkilökohtaisen avun käyttämisestä vammaispalvelupäätöksen 
mukaisesti�

Ennen palvelun hakemista suositellaan tekemään itsearviointi oikeu-
desta henkilökohtaiseen apuun osoitteessa  
www.omaolo.fi/palvelut/palveluarviot/henkilokohtainen-apu.

Omaishoidon tuki
Omaishoitaja on vammaisen henkilön läheinen, joka 
vastaa läheisensä hoidosta� 

Omaishoidon tuki on suunnattu tilanteisiin, joissa 
hoidettava tarvitsee huolenpitoa, hoitoa tai jatkuvaa 
apua päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa� 
Lasten osalta hoidon, huolenpidon ja valvonnan tarvetta 
verrataan saman ikäisen terveen lapsen tai nuoren 
tarpeisiin� Omaishoidon tuella korvataan muiden palve-
lujen, esimerkiksi kotihoidon tarvetta� Alle kolmevuotiaille 
lapsille myönnetään omaishoidon tukea vain erityisistä 
syistä�

Päätös omaishoidon tuen myöntämisestä perustuu aina työntekijän 
kotikäynnillä tekemään arviointiin� Arviointi tehdään yhteistyössä omaishoi-
tajan, hoidettavan ja mahdollisen verkoston kanssa� Siinä huomioidaan muun 
muassa hoidettavan etu, omaishoitajan voimavarat ja kodin soveltuvuus 
omaishoitoon�

Omaishoitaja tekee omaishoitosopimuksen kunnan kanssa� Omaishoidon 
tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkio, omaishoitajan vapaat, 
omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastus sekä muut hoidon turvaami-
seksi tarvittavat palvelut� 

Omaishoidon tuen palkkion suuruus määritellään hoidon sitovuuden ja 
vaativuuden perusteella� Omaishoidon tuki on eläkettä kerryttävää, vero-
nalaista tuloa�

Alle 65-vuotiaille henkilöille omaishoidontukea haetaan vammaispalveluista� 
Yli 65-vuotiaiden omaishoidontukea haetaan Seniorineuvonta Nestorista. 

Ennen hakemuksen tekemistä suosittelemme tekemään itsearvioinnin 
oikeudestasi omaishoidon tukeen osoitteessa  
www.omaolo.fi/palvelut/palveluarviot/omaishoidon-tuki.
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Asumisen tuki
Asunnon muutostyöt

Vaikeavammainen henkilö voi hakea vammaispalvelulain mukaisia välttä-
mättömiä asunnon muutostöitä, jotta asuminen omassa kodissa olisi 

mahdollista� 

Sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti sekä HUS erikoisammat-
timies arvioivat kanssasi muutostöiden tarpeellisuuden ja 
toteutustavat� Asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi ovien 
leventäminen tai luiskien ja tukikaiteiden rakentaminen� 
Ehtona on, että liikkuminen tai muut toimet ovat vamman 
tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi erityisen vaikeita� 

Muutostöihin tarvitaan aina taloyhtiön tai isännöitsijän lupa�

Asunnon välineet ja laitteet 

Vammaispalvelut voi korvata vaikeavammaisen asuntoon 
kiinteästi asennettavien välineiden, esimerkiksi nosto- ja 
hälytyslaitteiden, kohtuulliset hankintakustannukset� 

Muista päivittäisissä toimissa tarvittavista välttämättömistä 
laitteista, kuten kodinkoneista, voidaan korvata puolet� 

Kodinkoneisiin myönnettävän korvauksen tarkoituksena on tukea 
ja edistää vammaisen henkilön omatoimista suoriutumista kotona� Tukea 
voidaan myöntää kodinkoneisiin, jos kodinkone on välttämätön eikä hakija 
pysty suoriutumaan itsenäisesti kodinhoidosta ilman konetta, tai kodinko-
neen puute aiheuttaa vamman tai haittojen pahenemista� 

Kodinkoneiden korvaamisessa huomioidaan myös asiakkaan muut mahdol-
liset palvelut, esimerkiksi kotihoidon ja henkilökohtaisen avun määrä�  

Kuulovammaisten hälytinlaitteet myönnetään suoraan Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiiristä (HUS)� 

Korjausavustukset 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää korjausavustuksia 
iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaamiseen� Lisäksi taloyhtiöt voivat 
hakea ARA:sta hissiavustusta uuden hissin asentamiseen sekä esteettö-
myysavustusta liikuntaesteen poistamiseen� ARA-avustusten tarkoituksena 
on pyrkiä parantamaan omistusasunnossa asuvien iäkkäiden ja vammaisten 
henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen� Avustuksiin on tulorajat�

Turvapuhelin
Turvapuhelimella voit hälyttää apua ympäri vuorokauden�

Avun hälyttäminen tapahtuu painamalla nappia, joka on rannekkeessa tai 
roikkuu kaulassa� Hälytys ohjautuu joko omaisesi puhelimeen tai palvelun-
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tuottajan hälytyskeskukseen� Tarvittaessa turvapuhelimeen voidaan liittää 
GPS-paikanninominaisuus�

Turvapuhelin hankitaan ensisijaisesti yksityiseltä palveluntuottajalta� Turva-
puhelimen saaminen kaupungilta edellyttää palvelutarpeen arviointia ja sitä 
haetaan Seniorineuvonta Nestorista� Palvelu sisältää laitteen eli turvapuhe-
limen, ympärivuorokautisen hälytyspäivystyksen ja turva-auttajakäynnit� Turva-
puhelin on tarkoitettu ensisijaisesti yksinasuvalle henkilölle, jolla on toistuvia 
kaatumisia toimintakyvyn heikkenemisen tai jonkun terveydellinen syyn vuoksi�

Lisätietoja saat Seniorineuvonta Nestorista.

Lyhytaikainen hoito
Vammaiselle lapselle ja nuorelle voidaan tarjota lyhytaikaista 
hoitoa perhehoitona yksityisessä perheessä tai omassa 
kodissa� Lyhytaikaista hoitoa järjestetään myös asumisyk-
siköissä�

Alle 16-vuotiaille lapsille ensisijainen kodin ulkopuo-
linen hoitomuoto on perhehoito, mutta alle seit-
semänvuotiaille pyritään tarjoamaan tukipalveluita 
kotiin� Lyhytaikaista hoitoa perhehoidossa tai muussa 
kodin ulkopuolisessa asumisyksikössä järjestään taval-
lisesti kouluiässä� Kouluiässäkin omaishoidon vapaiden 
toteutuminen on ensisijaista ja lyhytaikaista hoitoa 
voidaan järjestää, mikäli omaishoidon vapaat eivät riitä� 
Lyhytaikaishoidon määrä kasvaa tavallisesti lähinnä 
nuoruusiässä, jolloin nuori harjoittelee itsenäistymisen 
taitoja lyhytaikaishoidon avulla�

Lyhytaikaisen perhehoidon tavoitteena on tukea kehitysvam-
maisen henkilön kotona asumista ja perheiden jaksamista etenkin, jos 
lapsella on yöaikaista hoidon tarvetta� 

Perhehoitaja huolehtii omassa kodissaan hoitoa tarvitsevasta henkilöstä� 
Perhehoitajilla on tehtävään sopiva koulutus� 

Vammaisten aikuisten lyhytaikaista hoitoa ja omaishoidontuen vapaita 
järjestetään kodin ulkopuolella asumisyksiköissä�

Asumisvalmennus
Asumisvalmennus tarkoittaa määräaikaista harjoittelujaksoa, jonka aikana 
arvioidaan vammaisen henkilön itsenäisen asumisen taitoja� Asumisvalmen-
nuksen aikana kartoitetaan asiakkaan tarvitsema apu ja tuki, jotta löydetään 
sopiva asumismuoto� Asumisvalmennus voidaan toteuttaa yhtäjaksoisesti 
niin että asiakas asuu asumisyksikössä, tai niin että asiakas käy asumisyksi-
kössä harjoittelemassa lyhyempiä jaksoja kotoa käsin�

Asumisvalmennusta järjestetään sekä nuorille että aikuisille� 
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Tuettu asuminen
Tuettu asuminen tarkoittaa itsenäistä asumista vuokralla tai omistusasun-
nossa Espoossa� Tukikäyntejä järjestetään kotiisi asumisen, kodin ulko-
puolisen asioinnin ja arjen hallinnan helpottamiseksi� Tuettu asuminen on 
mahdollista järjestää myös lähellä vammaispalvelujen asumisyksikköä, josta 
voi myös saada tukea�

Tuki voi olla käynti kotona ja ohjausta voi saada myös puhelimitse tai 
videopuheluilla�

Ympärivuorokautinen asumispalvelu 
Ympärivuorokautista asumispalvelua eli tehostettua palveluasumista voidaan 
järjestää

• ryhmämuotoisessa asumisyksikössä 

• erillisissä palveluasunnoissa tai

• palveluasumisena omaan kotiin�

Tehostetussa palveluasumisessa työntekijät ovat paikalla kaikkina vuoro-
kauden aikoina� Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka 

tarvitsevat vamman tai sairauden vuoksi jatkuvaluonteista apua 
vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti� 

Ryhmämuotoisessa asumisyksikössä asukkailla on oma huone 
ja kylpyhuone sekä yhteistilat, kuten keittiö ja olohuone� Erilli-
sissä asunnoissa asukkaat asuvat yksin ja saavat apua tarvit-
taessa hälyttämällä� 

Palveluasuminen kotiin tarkoittaa asumista omassa kodissa esimer-
kiksi omaishoitajan, kotihoidon ja/tai henkilökohtaisen avustajan turvin�  

Pitkäaikainen perhehoito ympärivuorokautisena tukena
Pitkäaikainen perhehoito tarkoittaa ympärivuorokautisen huolenpidon järjes-
tämistä perhehoitajan kotona� Pitkäaikainen perhehoito on tarkoitettu aikui-
sille kehitysvammaisille henkilöille� 

Palvelun soveltuvuus asiakkaalle arvioidaan aina palvelutarvearvion yhtey-
dessä� Pitkäaikaista perhehoitoa toteutetaan tällä hetkellä ostopalveluna 
Espoossa�
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Taloudellinen tuki 
Erityisvaatteista johtuviin ylimääräisiin kustannuksiin voi hakea taloudel-
lista tukea vammaispalveluista, kun tarve johtuu sairaudesta tai vammasta 
ja kustannukset ylittävät selvästi tavanomaiset vaatekustannukset� 
Avustuksella voidaan korvata välttämättömien erityisvaatteiden 
kustannuksia esimerkiksi silloin, kun niitä ei ole mahdollista ostaa 
kaupasta vaan joudutaan teettämään mittatilauksena� Valmisvaat-
teita ja -jalkineita ei korvata� Kustannuksista korvataan vain tavan-
omaiset kustannukset ylittävä osuus�

Jos vamma tai sairaus edellyttää erityisravintovalmisteen sään-
nöllistä käyttöä, joista aiheutuu huomattavia kustannuksia, 
vammaispalveluista voi hakea taloudellista tukea ylimääräisiin 
ravintokustannuksiin� Ylimääräisiä kustannuksia ovat kulut, 
jotka ylittävät tavanomaiset ruokakulut�  Korvauksen määrään 
vaikuttaa myös Kelan myöntämä vammaistuki�

Taloudellista tukea voi hakea myös harrastusvälineisiin 
silloin, kun vamman tai sairauden vuoksi tarvitaan erityisiä 
harrastusvälineitä� Harrastusvälineitä haetaan ensiksi 
lääkinnällisen kuntoutuksen kautta� Mikäli apuvälinettä ei 
ole mahdollista saada lääkinnällisestä kuntoutuksesta, välinee-
seen voi hakea taloudellista tukea vammaispalvelulain perusteella� Välineen 
tarpeellisuus arvioidaan aina yksilöllisen tilanteen mukaan� Välineeseen on 
mahdollista myöntää myös välttämättömät muutostyöt vammaispalveluista� 
Korvausta voidaan myöntää puolet kohtuullisista kustannuksista, kuitenkin 
tavallisesti enintään 250 euroa�

Vammaispalvelujen hakeminen
Asiakkaan asia tulee vireille, kun asiakas toimittaa vammaispalveluihin 
kirjallisen vammaispalveluhakemuksen� Sen voi toimittaa paperisena tai 
sähköisenä� Sähköiset hakemukset löytyvät espoo�fi-sivuilta: www.espoo.fi/
fi/tukea-arkeen/vammaispalvelut/sahkoinen-asiointi-vammaispalveluissa�

Haettavasta palvelusta riippumatta vammaispalvelujen hakemukseen tarvi-
taan liitteeksi:

• viimeisin lääkärin tai muun terveydenhuollon asiantuntijan lausunto toimin-
takyvystä, ellei vammaispalveluissa ole muuten tietoa asiakkaan toimintaky-
vystä� Tarvittaessa vammaispalvelujen  
työntekijä voi pyytää toimittamaan uuden asiantuntijalausunnon, esimerkiksi 
lääkärinlausunnon�
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Lisäksi tarvitaan seuraavia palvelukohtaisia liitteitä: 

Asunnon muutostyöt-hakemukseen:

• isännöitsijän tai taloyhtiön lupa muutoksiin sekä 

• toimintaterapeutin suositus muutostöistä�

Autoavustus-hakemukseen: 

• selvitys auton käyttötarkoituksesta

• ennakkoveropäätös koskien autoveronpalautusta ensimmäistä kertaa 
Suomeen rekisteröidystä autosta, 

• päätökset muista hankintaan myönnetyistä avustuksista ja korvauksista 
(esimerkiksi vakuutusyhtiön korvaus), 

• autoliikkeen kirjallinen kustannusarvio ostettavasta autosta ja tekninen erit-
tely auton varustetasosta, 

• autoliikkeen kirjallinen arvio mahdollisesta vaihtoautosta saatavasta hyvityksestä, 

• toiminta- tai fysioterapeutin lausunto lisälaitteiden tarpeesta, 

• kustannusarviot vamman tai sairauden johdosta välttämättömistä lisälaitteista 
ja arvio muutostöistä aiheutuvista kustannuksista, 

• kopio ajokortista, 

• käytetyn auton kuntoisuusarvio, mikäli ostettava auto on käytetty

Auton lisälaitteet-hakemukseen:

• selvitys lisälaitteiden välttämättömyydestä

• tekninen erittely auton varustelutasosta

• eritelty tarjous lisälaitetöistä 

• kopio ajokortista

Henkilökohtaisen avun hakemukseen:

• arvio henkilökohtaisen avun tarpeen tuntimäärästä ja käyttötarkoituksesta 
päivässä/viikossa (ensimmäinen hakemus)

• avuntarpeen viikkokalenteri ohjeen mukaan täytettynä (lisätuntihakemus)

Kommunikaatio-opetus-hakemukseen:

• Suosituksen kommunikaatio-opetuksesta voi laatia puhevammaisen henkilön 
hoidosta ja kuntoutuksesta vastaava taho (esim� puheterapeutti, foniatri, 
lääkäri), joka arvioi vammaisen henkilön lähipiirin tarpeen kommunikaa-
tio-opetukseen sekä opetuksen muodon ja määrän�

• kuulovammaisen henkilön kohdalla myös muu ammattilainen, joka tuntee 
henkilön kommunikointitarpeet ja pystyy arvioimaan sopivimman kommuni-
kaatio-opetuksen muodon (esim� kuntoutussihteeri, kuntoutusohjaaja)�
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Kuljetuspalveluhakemukseen: 

• fysioterapeutin lausunto tai 

• epikriisi, jossa on yksityiskohtainen kuvaus liikkumis- ja toimintakyvystä�

Opiskelumatkoihin liittyvään kuljetuspalveluhakemukseen:

• oppilaitoksen todistus opiskelupaikasta

Taloudellinen tuki

• kustannusarvio haettavasta asiasta (kodinkone, harrastusväline, erityisvaate- 
tai ravintokustannukset)

• toimintaterapeutin lausunto koneen tai laitteen tarpeellisuudesta ja välttämät-
tömistä ominaisuuksista

muut selvitykset ja perustelut (esimerkiksi miksi haettava asia on välttä-
mätön, miten se tukee hakijan toimintakykyä)

Varhaiskasvatus erityishuoltona -hakemukseen:

• varhaiskasvatussuunnitelma sekä 

• tukitoimisuunnitelma

• mahdollinen fysioterapeutin, puheterapeutin tai toimintaterapeutin lausunto 
kuntoutuksen tarpeesta päivähoidossa�

Mikäli aiheutuneisiin kustannuksiin haetaan korvausta jälkikäteen, täytyy 
hakemus liitteineen laittaa viimeistään 6 kuukauden päästä kustannusten 
syntymisestä� Yllä mainittujen liitteiden lisäksi hakemukseen liitetään lasku 
ja sen erittely sekä kuitti maksusta�

Järjestöjen ja Kelan tuki vammaisille
Vammaisalan kansalaisjärjestöt tarjoavat vertaistukea vammaisille, pitkäai-
kaissairaille ja heidän läheisilleen ja tekevät edunvalvontatyötä� Vammaisalan 
järjestöjen hakemisto löytyy vammaispalvelujen käsikirjasta, osoitteesta 
www.thl.fi 

Suora linkki hakemistoon thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/
vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisalan-toimijoita-ja-jarjestoja/vammai-
salan-jarjestot� 

Potilasjärjestöjä on listattu sivustolle www.terveyskyla.fi. 

Kela järjestää vammaisille henkilöille tarkoitettua sopeutumisvalmennuksia 
ja kuntoutuskursseja, lisätietoa sivustolta www.kela.fi.

Apuvälineistä ja hoitotarvikkeista löytyy tietoa www.hus.fi/hoidot-ja-tutki-
mukset/apuvalinepalvelut�
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Yhteystiedot
Puh� 09 816 45 285 / vammaispalvelut@espoo.fi

Vammaispalvelujen neuvontapuhelin palvelee arkisin klo 9-11 ja 12-14�

Toimistomme sijaitsee Espoon keskuksessa osoitteessa Kamreerintie 2 A, 
4�krs� 

Asiointi toisen henkilön puolesta
Jos asiakkaan on vaikea hoitaa omia asioitaan, on hänen mahdollista antaa 
toiselle henkilölle suostumus puolesta asiointiin vammaispalveluissa� Suos-
tumus on aina vapaaehtoinen�

Suostumuksen voi antaa täyttämällä virallisen valtakirjan� Valtakirjalla voi 
antaa toiselle henkilölle suostumuksen hoitaa Espoon kaupungin vammais-
palveluissa seuraavia asioita:

• jättää vammaispalveluun liittyvän hakemuksen ja liitteet

• saada tietoja hakemuksen käsittelystä

• saada tietoja vammaispalveluista annettujen päätöksien sisällöstä

• saada tietoja muista mainitsemistasi asioista sekä

• osallistua tapaamisiin puolestasi�

Asiakkaan allekirjoittama lomake toimitetaan vammaispalveluihin, jossa 
suostumus ja sen rajaukset kirjataan asiakastietojärjestelmään�

Suostumuksen voi tehdä enintään viideksi vuodeksi kerrallaan� Tämän 
jälkeen valtakirja on uusittava�

Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa esimerkiksi toimittamalla 
sivulta löytyvän lomakkeen Espoon kaupungin vammaispalveluun�

Palveluntuottaja ei voi asioida asiakkaan puolesta valtakirjalla asiassa, jolla 
on vaikutusta tuotettavaan palveluun�

Jos asiakkaalla on haasteita ymmärtää valtakirjan merkitys, on suositeltavaa 
hakea edunvalvojaa�
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