
 

 

PALVELUHAKEMISTO 

1 

Mitä palveluita voin 

hakea? 

Lisää tietoa: 

2 

Kuljetuspalvelu  Voit tarvita kuljetuspalvelua, jos sinulla 

vaikeuksia liikkumisessa tai jos sinulla 

on vaikea käyttää julkista 

joukkoliikennettä. 

Kuljetuspalvelun tarkoituksena on 

auttaa sinua liikkumaan esimerkiksi 

harrastuksissa tai ystäviesi luona. 

 3 

 

Asunnon muutostyöt  Voit tarvita asunnon muutostöitä, jos 

sinulla on vaikea liikkua kodissasi. 

Asunnonmuutostöitä on esimerkiksi 

luiskien rakentaminen tai ovien 

leventäminen. 

Asunnon muutostöiden tarkoituksena 

on auttaa vammaista henkilöä 

asumaan omassa kodissa. 

 
1 Papunetin kuvapankki ”palvelusuunnitelma” Kuva: Sclera, muokkaus Ritva Hämäläinen Savas 

2 Papunetin kuvapankki ”pikkubussi” Kuva: Sclera 

3 Papunetin kuvapankki ”esteetön” Sclera, muokkaus Ritva Hämäläinen Savas 



 

 

4 

Henkilökohtainen apu  Voit tarvita henkilökohtaista avustajaa 

esimerkiksi jos tarvitset apua 

pukeutumisessa tai harrastuksissasi. 

Henkilökohtaisen avustajan 

tarkoituksena on auttaa vammaista 

henkilöä niissä asioissa, missä hän 

tarvitsee apua.  

 5 

Taloudellinen tuki 

välineisiin, koneisiin 

ja laitteisiin 

Jos tarvitset apuvälineitä (esim. 

liikkumisessa tai kommunikoinnissa) 

että arkesi sujuisi helpommin, voit 

hakea niiden hankkimiseen rahallista 

avustusta vammaispalveluista. 

Rahallista avustusta voi hakea 

esimerkiksi harrastusvälineisiin, 

viestintävälineisiin tai 

liikkumisvälineisiin. 

6 

Työtoiminta  Voit miettiä haluaisitko käydä 

työtoiminnassa. Työtoiminnasta saat 

tukea ja ohjausta työn tekemiseen. 

Työtoiminnan tarkoituksena on tukea 

esimerkiksi sosiaalisissa kontakteissa ja 

työelämän taitojen harjoittelussa. 

Työtoimintaa ovat esimerkiksi 

tekstiilityöt, puutyöt, siivous tai 

kiinteistöhuolto. 

 
4 Papunetin kuvapankki ”henkilökohtainen avustaja” Sclera, muokkaus Ritva Hämäläinen Savas 

5 Papunetin kuvapankki ”kommunikaation apuvälineet” Kuva: Sclera  

6 Papunetin kuvapankki ”työtoiminta” Kuva: Kuvako 



 

 

7 

Päivätoiminta  Päivätoiminta voi sopia sinulle, jos 

tarvitset tukea arjen taitojen 

harjoittelemisessa.  

Päivätoiminnassa voidaan esimerkiksi 

harrastaa liikuntaa, pelata pelejä tai 

kuunnella musiikkia. 

 8 

Asumispalvelut Jos suunnittelet muuttoa omaan kotiin 

ja tarvitset toisen henkilön apua kodin 

askareissa, niin voit tarvita 

asumispalveluita.  

Asumispalveluita on esimerkiksi tuettu 

asuminen tai ryhmäkodissa asuminen. 

  

 
7 Papunetin kuvapankki ”päivätoiminta” Kuva: Sergio Palao / ARASAAC 

8 Papunetin kuvapankki ”palveluasuminen” Kuva: Sclera 



 

 

9 

Saat lisää tietoa palveluista sosiaalityöntekijältä.  

Tässä palveluhakemistossa oli vain osa vammaispalveluista. 

Sen vuoksi palveluhakemistosta ei välttämättä löytynyt juuri 

sinulle sopivaa palvelua. 

Sosiaalityöntekijän kanssa voit keskustella sinulle sopivista 

palveluista. 

 

 

10 

Voit soittaa neuvontanumeroon: 

p. 09 816 45285 

tai omalle sosiaalityöntekijälle.  

 

Jos et muista oman sosiaalityöntekijän puhelinnumeroa, niin 

voit kysyä sitä neuvontanumerosta. 

 

 

 
9 Papunetin kuvapankki ” Kuva: Sergio Palao / ARASAAC, muokkaus Papunet  

10 Papunetin kuvapankki ”soittaa matkapuhelimella” Kuva: Sclera 


