Leppävirran kunta

VAMMAISPALVELUT -esite

Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille
-joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessaan ja
-joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria
vaikeuksia
Vaikeavammaiselle voidaan myöntää vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa
matkaa kuukaudessa työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi.
Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalveluna voidaan myöntää enintään 8 yhdensuuntaista matkaa/kk
(tulosidonnainen).
Kuljetuspalvelumatkoja ei voi käyttää terveydenhuollon matkoihin.

Tulkkipalvelut
Tulkkipalvelua myönnetään kuuroille, kuuroutuneille ja puhevammaisille vähintään 180 tuntia sekä vaikeasti
kuulo- ja näkövammaisille henkilöille vähintään 360 tuntia vuodessa. Tulkkipalvelu on käyttäjälleen
maksutonta.
Tulkkipalvelut siirtyvät Kelalle 1.9.2010 lukien.

Henkilökohtainen apu/ avustaja
Henkilökohtainen apu on tarkoitettu niihin toimintoihin, jotka henkilö itse tekisi ilman vammaansa tai
sairauttansa.
Apua myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun, harrastuksiin,
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen.
Leppävirralla henkilökohtaista apua järjestetään pääsääntöisesti korvaamalla asiakkaalle avustajan
palkkaamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Vammainen itse toimii avustajan työnantajana.
Kenelle palvelu on tarkoitettu
Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilöille, jotka tarvitsevat pitkäaikaisen tai etenevän
vamman tai sairauden johdosta toisen henkilön apua. Avun tarpeen arvioinnin lähtökohtana on henkilön
toimintakyky.
Palvelun hakeminen
Henkilökohtaista apua haetaan vapaamuotoisella hakemuksella tai valmiilla lomakkeella vammaispalveluja
hoitavan sosiaalityöntekijän kautta.

Välineet, koneet ja laitteet
Vammainen voi saada joissakin tapauksissa korvausta tarvitsemiensa apuvälineiden hankkimisesta.
Vammainen voi saada korvausta muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden,
koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin, jos hän tarvitsee niitä vammansa tai
sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaaajan toiminnassa.

Korvauksen määrä on puolet hankinnasta aiheutuvista todellisista kustannuksista. Vakiomalliseen
välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt korvataan
kuitenkin kokonaan.
Kunta voi myös antaa välineitä, koneita tai laitteita korvauksetta vammaisen henkilön käyttöön.
Esimerkkejä korvattavista välineistä: auto ja muut kulkuvälineet, ajonhallintalaitteet, kodinkoneet, atk-laitteet
ja tekstipuhelin.
Kenelle palvelu on tarkoitettu
Korvausta voi saada henkilö, joka tarvitsee välineitä, koneita tai laitteita vammansa tai sairautensa johdosta
suoriutuakseen välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista, eikä ole oikeutettu saamaan niitä jonkun muun
lain perusteella.
Välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia korvataan käytettävissä olevien
määrärahojen puitteissa.

Asunnon muutostyöt
Asunnon muutostöinä korvataan vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät muutostyöt sekä
asuntoon kiinteästi kuuluvat välineet, koneet ja laitteet.
Muutostöitä voivat olla esim.
 asunnon ovien leventäminen, keittiön kaappien alentaminen ja alakaappien poistaminen sekä
tarpeellisten tukikahvojen asentaminen itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi
 kylpyammeen poisto ja tilan muuttaminen suihkutilaksi tai peseytymistilan rakentaminen
omatoimisen peseytymisen mahdollistamiseksi
Korvattavia tai käyttöön myönnettäviä koneita, välineitä ja laitteita voivat olal esim. kattonosturit, hissi,
erilaiset hälytyskeskukset, oven aukaisukoneisto tai kiinteä induktiosilmukka.
Vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin ei kuulu peruskorjaus, asunnon laatutason nostaminen,
lisätilan rakentaminen tai saunan muutostyöt, jos henkilöllä on muutoin asiallinen peseytymistila.
Kenelle palvelu on tarkoitettu
Avustusta asunnon muutostöihin voidaan myöntää vammaispalvelulain mukaisesti.
Vammaispalvelulain mukaan avustusta asunnon muutostöihin voidaan myöntää henkilölle, joa todetaan
vaikeavammaiseksi ja asunnon muutostyö on välttämätön hänen omatoimisen suoriutumisensa kannalta.
Vaikeavammaisuus ja palveluiden tarve arvioidaan lääkärinlausunnon pohjalta tarvittaessa palveluverkoston
ja asiakkaan yhteisessä palvelusuunnitelmaneuvottelussa. Vammaispalvelulain mukaisesti myönnetyissä
asunnon muutostöissä ei ole varallisuusharkintaa. Vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät
muutostyöt korvataan kokonaan.
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