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OHJE VAIKEAVAMMAISTEN ASUNNONMUUTOSTÖIDEN HAKEMISEEN
Vammaispalvelulain mukaisia välttämättömiä asunnonmuutostöitä voi hakea
vaikeavammainen henkilö, joka vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi tarvitsee
muutostöitä mahdollistamaan omassa kodissa asuminen.

1. Varaa avokuntoutuspalveluiden keskitetystä ajanvarauksesta toimintaterapeutin
kotikäynti.
Avokuntoutuspalveluiden keskitetty ajanvaraus p. 09 81636000 (ma-pe klo 8:30 - 13:00)
2. Toimintaterapeutti tekee kotikäynnin luoksesi. Kotikäynnillä arvioidaan, millaiset ratkaisut ovat
toimintakykysi kannalta soveltuvia. Toimintaterapeutin mukana kotikäynnille saattaa osallistua
myös vammaispalvelujen työntekijä ja/tai HUS:n erikoisammattimies.
3. Arvion perusteella toimintaterapeutti suosittelee sinulle asunnonmuutostöitä. Saat suosituksen
lausuntona postitse kotiisi. Aina toimintaterapeutin kotikäynti ei kuitenkaan johda
suositukseen.
4. Täytä hakemuslomake asunnonmuutostöistä. Hakemuslomakkeen löydät espoo.fi -sivuilta:
espoo.fi/vammaispalvelut > vammaispalveluiden lomakkeet.
Linkki hakemuslomakkeeseen
Lähetä hakemuslomake liitteineen vammaispalvelutoimistoon
Kamreerintie 2 A, 4. krs, 02070 Espoo
Tarvittavat liitteet:
•
•
•
•
•

Lääkärinlausunto (esim. B-lausunto tai kirjaus jossa on kuvaus toimintakyvystäsi sekä
kuvaus vammasi tai sairautesi tilanteesta)
Toimintaterapeutin lausunto
Vuokranantajan kirjallinen suostumus, jossa on mukana suostumuksen antajan
henkilön yhteystiedot (jos asut vuokralla)
Asunto-osakeyhtiön kirjallinen suostumus, jossa on mukana suostumuksen antajan
yhteystiedot (jos asut omistusasunnossa)
Lisäksi voit liittää hakemukseesi halutessasi myös muita liitteitä.
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5. Vammaispalvelussa käsitellään hakemuksesi. Sosiaalityöntekijä on sinuun yhteydessä ja arvioi
oikeuttasi muutostyöhön.
Mikäli vaikeavammaisuus suhteessa haettuun palveluun ei täyty saat kielteisen päätöksen
postissa kotiisi. Päätöksen mukana on ohje muutoksenhakuun.
Mikäli sinut arvioidaan vaikeavammaiseksi suhteessa haettuun palveluun, etenee prosessi
seuraavalla tavalla.
•

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä ottaa sinuun yhteyttä ja tekee tarvittaessa kotikäynnin
luoksesi.

•

Rakennustöiden teknistä toteutusta varten luonasi tulee käymään HUSin
erikoisammattimies ja/tai HUSin urakoitsija. Muutostöistä tehdään kustannusarvio. HUSin
erikoisammattimies toimittaa kustannusarvion suoraan vammaispalveluille.

6. Saat postitse vammaispalveluiden kirjallisen päätöksen asunnonmuutostöiden
toteuttamisesta. Päätöksessä lukee, mitkä hakemuksessasi mainitut asunnonmuutostyöt
sinulle on myönnetty.
7. Tämän jälkeen myönnetyt asunnonmuutostyöt tekee HUS apuvälinekeskuksen valitsema
urakoitsija. Urakoitsija ottaa sinuun yhteyttä ja sopii muutostöiden toteuttamisen
ajankohdasta. Vammaispalvelut maksavat sovitut asunnonmuutostyöt.
Voit kysyä tarvittaessa neuvoa vammaispalvelujen neuvontanumerosta 09 816 45285
arkisin klo 9-11 ja klo 12-14.

Taloudellisen tuen hakeminen asunnonmuutostöistä jälkikäteen
Mikäli olet toteuttanut muutostöitä itse voit hakea korvausta vammaispalveluista enintään puoli
vuotta (6kk) laskujen erääntymisestä.
Vammaispalveluihin lähetettävään hakemukseen tulee muiden liitteiden lisäksi liittää kopiot
laskuista ja mahdollisimman tarkka selvitys siitä, mitä on tehty. Liitä selvitykseen myös ”ennen” ja
”jälkeen” valokuvat, jos se suinkin on mahdollista.
Tilanteen arvioimiseksi toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä ja erikoisammattimies tekevät
kotikäynnin. Toimintaterapeutti antaa lausunnon asunnonmuutostöistä ja erikoisammattimies tekee
kustannusarvioin kohtuullisista kustannuksista.
Vammaispalvelulain perusteella korvattavia ovat välttämättömät asunnonmuutostyöt. Korvauksen
euromäärä perustuu HUS erikoisammattimiehen tekemään kustannusarvioon kohtuullisista
kustannuksista.

