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VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PALVELUASUMISEN
TOIMINTAOHJE ESPOOSSA
Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2004

Kumoaa Vaikeavammaisten palveluasumisen toimintaperiaatteista 18.8.1994 annetun toimintaohjeen
Espoossa (STLA Liite 2.5/01/18.8.1994).
1.

JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS
Palveluasumisen järjestäminen perustuu vammaispalvelulain 8. §:n 2. momentin ja
vammaispalveluasetuksen 10. ja 11. §:n säännöksiin.
Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö
vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista
elämän toiminnoista. Erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen kunnalla ei ole,
mikäli henkilö on jatkuvan laitoshuollon tarpeessa (VpL 8. § 2. mom.).

2.

TOISSIJAISUUS
Tämän lain mukaisia palvelu- ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa
riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla (VpL 4. § ).

3.

PALVELUASUMISEN LAAJUUS
Vammaispalveluasetuksen 10. §:n mukaan palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen
liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle.
Tällaisia palveluja voivat olla avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten
liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon
siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja
viihtyvyyden edistämiseksi.

4.

MYÖNTÄMISEN PERUSTEET
Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Espoossa.
Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka pystyvät vastaamaan itsestään sekä tekemään
itsenäisiä ratkaisuja asumiseen ja muuhun jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa.
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Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai
sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa
-

jatkuvaluonteisesti
vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti
ja joka ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa

Palveluasumisen järjestämisen keskeisenä periaatteena on, että hakijalle mahdollistetaan
itsenäinen ja omavastuinen elämä kulloisenkin elämäntilanteen mukaan.
Palveluasumisen tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, josta aiheutuva haitta on
pitkäaikainen.
Palveluasumisen tarve ja mahdollisuus selvitetään yksilöllisesti.
4.1.

Vaikeavammaisuuden arviointi palveluasumisen tarvetta harkittaessa
Sosiaalityöntekijä arvioi hakijan vaikeavammaisuuden suhteessa palveluasumisen tarpeeseen
kartoittamalla hakijan elämäntilanteen ja elinympäristön kokonaisvaltaisesti.
Vaikeavammaisuuden arviointi tapahtuu moniammatillisena yhteystyönä (kotihoito,
omalääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, kuntoutustyöryhmä yms. tarvittavat
asiantuntijatahot).

5.

PALVELUASUMISEN VAIHTOEHTOJA
Palveluasumisen tarvetta ja mahdollisuutta voidaan selvittää asumisvalmennuksen tai
-kokeilun avulla.
Jos asiakas siirtyy asumisvalmennukseen tai -kokeiluun sairaalasta, terveyskeskuksen
vuodeosastolta tai laitoksesta, tulee asiakkaan lisäksi myös lähettäjän kanssa aina varmistaa
asumisvalmennuksen ja -kokeilun jälkeisen ajan suunnitelma.
Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasumisen järjestämisessä on olemassa eri vaihtoehtoja.
Vammaispalvelulaissa ei ole määritelty, miten asuminen tulee järjestää, vaan vammaisille
henkilöille ja kunnille on annettu mahdollisuus käyttää olemassa olevia järjestelmiä.
Esimerkiksi:
- Oma koti
Vuokra- tai omistusasunto, johon on tehty mahdolliset asunnon muutostyöt ja johon
annetaan tarvittavat palvelut, jotka voidaan järjestää esim. kotihoidon, turvapuhelimen ja
henkilökohtaisen avustajan avulla.
Omassa kodissa tapahtuva palveluasuminen voidaan toteuttaa, mikäli avohuollon
tukitoimien voimavarat sen mahdollistavat.
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- Palveluasuntoryhmä
Palveluasuntoryhmä on lähellä toisiaan sijaitsevien asuntojen ryhmä.
Palveluasuntoryhmään järjestetään palveluja, joilla helpotetaan selviytymistä
jokapäiväisissä toiminnoissa ja edistetään kuntoutumista ja viihtymistä sekä tarvittaessa
sairauden tai vamman hoitoa. Palveluasuntoryhmä tarjoaa erilaisin tukitoimenpitein
mahdollisuuden asua omassa kodissa vaihtoehtona muille ratkaisuille.
- Palveluasumisyksikkö
Palveluasumisyksikkö on ryhmä asuntoja, joiden yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä
on palvelupiste, josta asukkaat saavat hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset palvelut.
- Vammaisten palvelutalot
Vammaisten palvelutalot (esim. Invalidiliiton palvelutalot) ovat yksityisten
palveluntuottajien ylläpitämiä, joilta palveluasuminen ostetaan.
6.

HAKUMENETTELY
Palveluasumista sekä asumisvalmennusta ja -kokeilua haetaan vapaamuotoisella
hakemuksella sosiaali- ja terveystoimelta. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto sekä
muut mahdolliset selvitykset.
Liitteitä ei tarvita, mikäli em. tiedot ovat päätöksentekijän käytettävissä eikä niissä ole
tapahtunut muutoksia.

7.

PALVELUASUMISEN MAKSUT
-

Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat
välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle, ovat vammaiselle henkilölle
maksuttomia (esim. kotihoito, henkilökohtainen avustaja, turvapuhelin, kylvetyspalvelu ja
pyykkipalvelu).

-

Palveluasunnosta vammainen henkilö tekee huoneenvuokralain mukaisen sopimuksen ja
maksaa vuokransa itse.

-

Asumiseen liittyvistä tavanomaisista elinkustannuksista kuten ravinnosta (sisältäen
ateriapalvelun) puhtaanapidon tarvikkeista, vaatetuksesta vastaa asukas itse.

Korvausvelvollisuuden tutkiminen
Vakuutuslaitoksen ja Valtiokonttorin ensisijainen korvausvelvollisuus tulee aina tutkia
(mm. liikennevahinko, työtapaturma, ja ammattitauti). Vakuutuslaitoksilla on ensisijainen
korvausvelvollisuus mm. kohonneista kodinhoitokustannuksista. Tällaisia ovat mm.
henkilökohtaisen avustajan tai hoitajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset.
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HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA
Vaikeavammaisen henkilön palvelujen saamisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi laaditaan
yhdessä asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma.
Suunnitelmasta tulee käydä ilmi mm. mitä tukea asiakas asumiseensa tarvitsee ja millä tavalla
tämä tuki annetaan.
Suunnitelma laaditaan moniammatillisena yhteistyönä yhdessä vaikeavammaisen henkilön ja
hänen läheistensä kanssa.
Myös asumisvalmennuksen ja -kokeilun osalta tulee laatia hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa
määritellään asumisvalmennuksen kesto.

9.

PÄÄTÖKSENTEKO
Päätöksen palveluasumisesta sekä asumisvalmennuksesta ja -kokeilusta tekee
sosiaalityöntekijä. Päätöksen perusteluissa on ilmoitettava mitkä seikat ja selvitykset ovat
vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset (Hallintolaki 45. § ). Päätökseen
on liitettävä muutoksenhakuosoitus.

Asiaa koskevat säädökset
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/759

