
    
 
 

 

PoSan vammaispalvelut ja  
kehitysvammahuolto 

-viranomaisesite- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

”Tavoitteenamme on edistää vammaisen 
henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää 

vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme 
jokapäiväisessä elämässä.” 

 
Yhteistyöllä palaset paikoilleen! 

 

 

 

 



Vammaispalvelut     
 
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut on tarkoitettu henkilöille, joilla 
on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä 
vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. 
Vammaisuuden ja vaikeavammaisuuden määrittely tapahtuu aina 
yksilöllisesti ja suhteessa siihen palveluun, jota haetaan. 
 
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut: 
 
Subjektiiviset eli määrärahoista riippumattomat palvelut: 

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

 
Määrärahasidonnaiset palvelut:  

• Erityisravintokustannukset 
• Kuntoutusohjaus 
• Päivittäisissä toimissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet 
• Sopeutumisvalmennus 
• Ylimääräiset vaatekustannukset 
• Muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarkoitetut palvelut ja 

tukitoimet 
 

Kuljetuspalvelu 
 
Kuljetuspalvelua voi hakea joko vammaispalvelulain tai 
sosiaalihuoltolain mukaisesti. Vammaispalvelulain mukainen 
kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille ja 
palvelun tarkoituksena on turvata kohtuulliset 
liikkumismahdollisuudet. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 
on tarkoitettu toimintakyvyn heikentymisen vuoksi tarvittavien 
kuljetustarpeiden turvaamiseksi. Palveluiden myöntämiskriteerit 
eroavat toisistaan seuraavasti: 
 
 



Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu: 
 

• Haetaan kuljetuspalveluhakemuksella 
• Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä 

vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa 
vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman 
kohtuuttoman suuria vaikeuksia.  

• Vaikeavammaisuus voi aiheutua fyysisistä tai psyykkisistä 
syistä. 

• Vaikeavammaisuus tulee näyttää toteen 
lääkärinlausunnolla, jossa nimenomaan otetaan kantaa 
asiakkaan vaikeavammaisuuteen ja liikuntakykyyn (esteet ja 
rajoitteet vrt. joukkoliikennevälineiden käyttö) sekä kuvataan 
asiakkaan toimintakykyä. Lääkärinlausuntona voi käyttää 
PoSan omaa kuljetuspalvelua koskevaa lääkärinlausuntoa, C-
lausuntoa tai vastaavaa. 

• Päätöksentekijän suorittamalla kotikäynnillä arvioidaan 
asiakkaan suoriutuminen arjen tilanteissa sekä toimintakyky 
suhteessa liikkumiseen. 

• Tarvittaessa pyydetään terveydenhoitajan tms. alan 
asiantuntijan lausunto. 

• Tarkoitettu työssä käyntiin, opiskeluun, asioimiseen, 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen.  

• Palvelu ei kata sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyviä 
matkoja, jotka kuuluvat Kelan toteuttaman sairasvakuutuslain 
piiriin. 

• Myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa 
kuukaudessa.  

• Kuljetuspalvelumatkat voivat suuntautua kotikunnan lisäksi 
naapurikuntiin.  

 
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu: 
 

• Haetaan kuljetuspalveluhakemuksella. 
• Liitteeksi toimitettava lääkärinlausunto, terveyden- tai 

sairaanhoitajan selvitys asiakkaan liikunta- ja toimintakyvystä. 



• Hakijan tulee toimittaa tositteet hakijan ja hänen 
kotitalouteensa kuuluvien henkilöiden tuloista ja talletuksista 
(tiliotteet). 

• PoSan yhtymähallituksen laatimat toimintaohjeet myöntämisen 
perusteena. 

• Määrärahasidonnainen palvelu. 
• Päätöksentekoon vaikuttaa: 

➢ Hakijan tarve 
➢ Hakijan säännölliset kuukausitulot bruttotuloista laskettuna 

sekä talletustiedot. Bruttotuloraja on 1150,00 €/yksin asuva, 
2000 €/pariskunta/perheellinen. Talletusraja 5000 €/yksin 
asuva, 8000 €/pariskunta.  

• Voidaan myöntää enintään 8 yhdensuuntaista matkaa 
pääasiassa vain asuinkunnan alueelle. 

• Palvelu myönnetään kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka. 
• Yli 10 % sotainvalidilla on subjektiivinen oikeus palveluun ilman 

tulo- ja talletusrajojen soveltamista ja omavastuun perimistä.  
 
Henkilökohtainen apu-palvelu: 
 
Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen 
elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä 
vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä.  
 

• Haetaan vammaispalveluhakemuksella. 
• Liitteeksi toimitettava sairauksia ja toimintakykyä kuvaava 

lääkärinlausunto. 
• Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee 

pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta 
välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua päivittäisissä 
toiminnoissa.  

• Edellytetään, ettei avuntarve johdu pääasiassa ikääntymiseen 
liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. 

• Henkilökohtaista  apu -palvelua ei ole tarkoitettu asiakkaan 
hoitotoimenpiteisiin.  

• Tarkoittaa vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä 
avustamista kotona ja/tai kodin ulkopuolella. 



• Avustustunteja myönnetään välttämättömän tarpeen mukaan 
päivittäisiin toimintoihin sekä työhön ja opiskeluun. 
Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen ylläpitämiseen myönnetään vähintään 30 
h/kk, ellei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan 
avuntarvetta. 

• PoSan alueella henkilökohtaista apua voidaan järjestää 
korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta 
aiheutuvat kustannukset vaikeavammaisen henkilön toimiessa 
itse työnantajana tai PoSan hankkimana ostopalveluna. 
 

Palveluasuminen: 
 
Palvelulla tarkoitetaan asumisen ja/tai asumiseen liittyvien 
palveluiden järjestämistä vaikeavammaiselle henkilölle 
jokapäiväisistä toiminnoista selviytymiseksi.  
 

• Haetaan vammaispalveluhakemuksella. 
• Hakemuksen liitteeksi toimitettava lääkärinlausunto. 
• Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai 

sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä 
toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden 
eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. 

 
Asunnon muutostyöt sekä 
Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet: 
 
Palveluilla pyritään mahdollistamaan vaikeavammaisen henkilön 
asuminen omassa kodissaan. 
 

• Haetaan vammaispalveluhakemuksella.  
• Hakemuksen liitteeksi toimitettava lääkärinlausunto. 
• Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan kohtuulliset ja 

välttämättömät asunnon muutostöiden kustannukset. 
• Asunnon peruskorjaukseen ei voi saada vammaispalvelulain 

mukaista korvausta. 
• Korvattavia asunnon muutostyökohteita ovat esimerkiksi: 

➢ Ovien leventäminen 



➢ Luiskien rakentaminen 
➢ Kylpyhuoneen ja wc:n muutostyöt 

 
• Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat 

esimerkiksi: 
➢ Nostolaitteet 
➢ Hälytyslaitteet 
➢ Induktiosilmukka 
➢ Erilaiset turvahälytysjärjestelmät 
➢ Muut kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet 

• Välineet ja laitteet myönnetään pääasiassa vaikeavammaisen 
henkilön käytettäväksi korvauksetta, jolloin hankinta jää PoSan 
omaisuudeksi ja väline tai laite tulee palauttaa käytön jälkeen.   

 
Määrärahasidonnaiset palvelut: 
 

• Palvelua haetaan vammaispalveluhakemuksella.  
• Hakemuksen liitteeksi toimitetaan lääkärin- tai muun 

asiantuntijan lausunto. 
• Päivittäisissä toimissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet 

(muut kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat 
apuvälineet) 

• Kuntoutusohjaus  
• Sopeutumisvalmennus (esimerkiksi tukiviittomaopetus) 
• Ylimääräiset vaatekustannukset (kustannusten aiheutuessa 

vammasta tai sairaudesta) 
• Erityisravintokustannukset  

 
Kehitysvammaisten erityishuolto 
 
Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on 
kehitysvammaisten ohjaaminen ja tukeminen mahdollisimman 
normaaliin elämään yhteiskunnassa sekä tarpeellisen avun 
antaminen. PoSan vammaispalvelut toteuttavat kehitysvammaisten 
erityishuoltoa järjestämällä palveluita itse (kuntoutusohjaus) sekä 
ostamalla palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta ja Satakunnan 
sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toimialueelta.  



Kehitysvammaisille myönnettäviä palveluita voivat olla esimerkiksi 
moniammatilliset vastaanotot, työ- ja päivätoiminta, koululaisten 
aamu- ja iltapäivähoito, tukihenkilötoiminta ja asumispalvelut.  
 

Kuntoutusohjaus: 
 
Kuntoutusohjaus on ensisijaisesti kehitysvammaisille annettavaa 
palvelua. Tarkoituksena on tukea lapsen ja perheen arjen 
sujumista. Kuntoutusohjauksen pääpaino on vanhempien kanssa 
tehtävä yhteistyö, jolla pyritään tukemaan vanhempien jaksamista 
ja perheen hyvinvointia.  
 
 
Miten palveluihin hakeudutaan? 
 
Tarvitsemastaan palvelusta tulee toimittaa aina kirjallinen hakemus 
palvelusta vastaavalle viranhaltijalle. Hakemuksia saa kuntien 
peruspalvelukeskuksista sekä PoSan verkkosivuilta: 
www.eposa.fi/lomakkeet 
 
Hakemus tulee toimittaa liitteineen Sosiaalipalvelukeskuksen 
neuvontaan (os.Keskuskatu 42, Kankaanpää). Päätösprosessiin 
liittyy asiakkaan palvelutarpeen selvittäminen ja mahdollinen 
palvelusuunnitelman laadinta yhteistyössä asiakkaan kanssa. 
Vammaispalveluiden viranhaltija tekee haetusta palvelusta aina 
kirjallisen päätöksen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.eposa.fi/lomakkeet


Yhteystiedot:  
 
Anna Isoviita, sosiaalipalvelupäällikkö  
Puh. 044 577 2746  
➢ Työnjohto ja hallinto, asumispalveluyksiköiden valvonta 

 
Tarja Mäkelä, sosiaalityöntekijä 
Puh. 044 577 2743, parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 9-10 
➢ Palveluohjaus, perhehoito, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja 

nuorten sekä heidän perheidensä palvelutarpeet.  
 
Maija Kivioja, sosiaalityöntekijä  
Puh. 040 652 4278, parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 9-10 
➢ Palveluohjaus, asumispalvelusijoitukset ja kehitysvammaisten 

itsenäisesti asuvien tai vanhempiensa luona asuvien palvelut.  
 
Kaija Koivisto, sosiaaliohjaaja  
Puh. 044 577 3248, parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 9-10 
➢ Palveluohjaus, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja 

laitteet, kuljetuspalvelut ja määrärahasidonnaiset vammaispalvelut.  
 
Marika Vainionpää, sosiaaliohjaaja  
Puh. 040 652 4280, parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 9-10  
➢ Palveluohjaus, henkilökohtainen apu –palvelu ja palveluasuminen 

kotiin.  
 
Eeva-Marja Koivisto, kuntoutusohjaaja  
Puh. 040 652 4281  
➢ Kehitysvammaisten kuntoutusohjaus sekä muiden erityistä tukea 

tarvitsevien asiakkaiden kuntoutusohjaus, arvioinnit ja tukikäynnit  
 
Laskutusasiat toimistosihteeri Satu Raski-Kivinen, puh. 050 577 5213 
Neuvonta, puh. 02 577 2501 
 
 
Postiosoite:  
PoSa/vammaispalvelut 
Sosiaalipalvelukeskus 
Keskuskatu 42 
38700 KANKAANPÄÄ 
       
       
     Päivitetty 25.11.2019 


