
 
 

 
 

PoSan vammais- ja  
kehitysvammapalvelut 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
”Tavoitteenamme on edistää vammaisen 

henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää 
vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiak-

kaidemme jokapäiväisessä elämässä.” 
 

Yhteistyöllä palaset paikoilleen! 
 

 

 

 

 



 

Vammaispalvelut 
 
Palvelut on tarkoitettu henkilöille, joilla on vamman tai 
sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia 
suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammai-
suuden ja vaikeavammaisuuden määrittely tapahtuu ai-
na yksilöllisesti ja suhteessa siihen palveluun, jota hae-
taan. 
 
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut 
 
Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisella henki-
löllä on oikeus seuraaviin palveluihin: 

• Henkilökohtainen apu 
• Kuljetuspalvelu 
• Palveluasuminen 
• Päivätoiminta  
• Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet 

ja laitteet 
 
Harkinnanvaraisia ja määrärahasidonnaisia vammaispalve-
luja ovat päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet ja 
laitteet, sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus, ylimääräi-
set vaatekustannukset ja erityisravintokustannukset.  
 
Kehitysvammaisten erityishuolto 
 
Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on kehi-
tysvammaisten ohjaaminen ja tukeminen mahdollisim-
man normaaliin elämään yhteiskunnassa sekä tarpeelli-
sen avun antaminen. PoSan vammaispalvelut toteutta-
vat kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestämällä palve-
luita itse sekä ostamalla palveluja yksityisiltä palvelun-



 

tuottajilta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalve-
lujen toimialueelta.   
 
Kuntoutusohjaus 
 
Kuntoutusohjaus on ensisijaisesti kehitysvammaisille annet-
tavaa palvelua. Tarkoituksena on tukea lapsen ja perheen 
arjen sujumista. Kuntoutusohjauksen pääpaino on vanhem-
pien kanssa tehtävä yhteistyö, jolla pyritään tukemaan van-
hempien jaksamista ja koko perheen hyvinvointia.  
 
Miten palveluihin hakeudutaan? 
 
Tarvitsemastaan palvelusta tulee toimittaa aina kirjallinen 
hakemus palvelusta vastaavalle viranhaltijalle. Hakemuksia 
saa kuntien peruspalvelukeskuksista sekä PoSan verkkosi-
vuilta: www.eposa.fi/lomakkeet 
 
Hakemus tulee toimittaa liitteineen kotikunnan peruspalvelu-
keskukseen tai Kankaanpään Peruspalvelukeskus Virastota-
loon. Päätösprosessiin liittyy asiakkaan palvelutarpeen sel-
vittäminen ja mahdollinen palvelusuunnitelman laadinta yh-
teistyössä asiakkaan kanssa. Vammaispalveluiden viranhal-
tija tekee haetusta palvelusta aina kirjallisen päätöksen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.eposa.fi/lomakkeet


 

Yhteystiedot:  
 

Aikuissosiaalityön päällikkö 
Puh. 044 577 2746 
 Työnjohto ja hallinto 
 Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset, palveluasuminen ja  
 perhehoito 
  Asumispalveluyksiköiden valvonta 
 
Sosiaalityöntekijä 
 Puh. 044 577 2743, puhelinaika: ma-ti, to-pe klo 9.00 – 10.00 
 Palveluohjaus 
 Kehitysvammapalvelut (pääasiassa lasten ja nuorten perheet)  
 Omaishoidon tuen kartoitukset em. asiakkaiden osalta 
 
Sosiaaliohjaaja 
Puh. 044 577 3248, puhelinaika: ma-ti, to-pe klo 9.00 – 10.00 
 Palveluohjaus 
 Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt, asuntoon liittyvät  
 välineet ja laitteet, kuljetuspalvelu, määrärahasidonnaiset palvelut, 
 päivätoiminta ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu  
 
Sosiaaliohjaaja 
Puh. 040 652 4280, puhelinaika: ma-ti, to-pe klo 9.00 – 10.00 
 Palveluohjaus 
 Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu ja  
 palveluasuminen kotiin 
 Kehitysvammapalvelut  
 Omaishoidon tuen kartoitukset em. asiakkaiden osalta 
 
Kuntoutusohjaaja 
Puh. 040 652 4281 
 Kehitysvammaisten kuntoutusohjaus 
 Muiden erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kuntoutusohjaus,  
 arvioinnit ja tukikäynnit 
 
Laskutusasiat toimistosihteeri, puh. 050 577 5213 
Neuvonta, puh. 02 577 2501 
 
Postiosoite: Peruspalvelukeskus Virastotalo 
PL 46, 38701 KANKAANPÄÄ 
 
Käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää 


