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Salon kaupungin vammaistyö
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammaisten palvelut sekä alle 65-vuotiaiden
omaishoidon tuki
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VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT

1.1. Vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet
Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla.
Vammaispalvelulain mukaan palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään
seitsemäntenä arkipäivänä palvelua koskevan yhteydenoton jälkeen. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen
kuukauden kuluessa. Palvelusuunnitelma laaditaan tarpeen mukaan.
1.2. Kuljetuspalvelut
Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä kuljetuspalveluja siten, että vaikeasti vammainen henkilö voi tehdä vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa välttämättömien työhön ja opiskeluun
liittyvien matkojen lisäksi.
1.3. Palveluasuminen
Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti palvelua. Palveluasumista voidaan toteuttaa muun muassa yksityisten ylläpitämissä palvelutaloissa tai kaupungin omissa palvelutaloissa. Palveluasumista voidaan järjestää myös henkilön omassa asunnossa esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan, omaishoidon tuen ja kotipalvelun avulla.
1.4. Asunnon muutostyöt
Vammaispalvelulain mukaiset välttämättömät asunnon muutostyöt on tarkoitettu vaikeavammaiselle
henkilölle, jolla omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa erityisiä vaikeuksia. Korvattavia muutostöitä ovat esimerkiksi oviaukkojen leventäminen, luiskien rakentaminen ja pesuhuoneen
muutostyöt. Vakituisen asunnon välttämättömien muutostöiden suunnittelu ja arviointi edellyttää, että
asiakas hakee asunnon muutostöitä ennen töiden aloittamista. Muutostöiden käytännön toteuttamisesta
vastaa asiakas itse. Asiakas myös selvittää ja hankkii tarvittavat luvat ja suostumukset esimerkiksi taloyhtiöltä.
1.5. Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita korvataan vaikeavammaiselle henkilölle, jos hän välttämättä tarvitsee niitä selviytyäkseen kotona. Välineitä ja laitteita ovat esimerkiksi kiinteästi huoneistoon asennettavat nostolaitteet, porrashissi. tekstipuhelin sekä kuulovammaisten optiset hälytysjärjestelmät.
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1.6. Päivätoiminta
Vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä
henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.
1.7. Henkilökohtainen apu
Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden
johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista, eikä
avuntarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista tai toimintarajoitteista.
Henkilökohtaiseen apuun kuuluu vaikeavammaisen henkilön välttämätön avustaminen päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin. Jos avun tarve perustuu pääosin
hoivaan, hoitoon ja valvontaan tai ikääntymiseen liittyviin sairauksiin ja toimintarajoitteisiin, ei henkilökohtaista apua myönnetä.
1.8. Muut vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet
Kunta järjestää muut vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet toiminta-suunnitelman ja toimintaan
varattujen määrärahojen puitteissa. Näitä ovat
- sopeutumisvalmennus
- autoavustus
- autoon kuuluvat välineet ja laitteet
- muut välineet ja laitteet
- ylimääräiset vaatetuskustannukset

1.9. Palvelun hakeminen
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevaan hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto ja tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä.
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2. OMAISHOIDON TUKI ALLE 65-VUOTIAILLE
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja muun huolenpidon järjestämistä kotona omaisen tai hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen tarkoituksena on
mahdollistaa hoidettavan henkilön asuminen kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtää palveluasumisen tai laitoshoidon tarvetta. Lasten tai nuorten omaishoidon tukeen ovat oikeutettuja vaikeasti vammaiset ja sairaat, joiden hoito terveeseen saman ikäiseen lapseen tai nuoreen verrattuna on erittäin sitovaa
ja vaativaa.
Omaishoitajalle maksetaan kuukausittain hoitopalkkio, jonka suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja
vaativuuden perusteella. Hoitopalkkiossa on kolme maksuluokkaa. Hoitajalla on oikeus pitää vapaata
kaksi tai kolme päivää kuukaudessa. Vapaan aikana hoito voidaan järjestää kotona annettavana sijaishoitona, kehitysvammatyön tilapäishoitoyksikössä, perhehoidossa tai muussa tilapäishoidossa. Kunta on
velvollinen järjestämään omaishoitajan hoitotehtävää tukevia palveluita.
3. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT
3.1. Asumispalvelut
Kehitysvammaisille henkilöille järjestetään heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisia asumispalveluja.
Asumispalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon henkilön yksilöllisen avun, hoidon ja ohjauksen
tarve päivittäisissä toiminnoissa. Asuminen toteutetaan henkilön tarpeen mukaisesti erilaisissa ryhmäkodeissa tai omassa asunnossa.
Autettu asuminen sisältää henkilökunnan tuen ja ohjauksen kaikkina vuorokauden aikoina. Ohjattu asuminen sisältää päivittäin annettavaa tukea. Henkilökunta on asukkaiden tukena pääasiassa iltaisin ja
viikonloppuisin. Tuettu asuminen sisältää tukiasumisen ohjaajan tai ryhmäkotien henkilökunnan antaman
säännöllisen ja tavoitteellisen tuen sekä ohjaamisen.
3.2. Tilapäishoito
Tilapäishoidolla tuetaan perheitä, joissa on kehitysvammainen tai erityistä tukea tarvitseva lapsi, nuori
tai aikuinen perheenjäsen. Perheenjäsenelle voidaan järjestää tilapäishoitoa vanhempien loman tai
omaishoitajan vapaan ajaksi. Tilapäishoito voi kestää muutamasta tunnista viikkoihin.
Tilapäishoitoa järjestetään Isohärjänmäessä tilapäisyksikkö Elmerissä tai Salon alueella sijaitsevissa
muissa ryhmäkodeissa. Tilapäishoitoa järjestetään myös tilapäisenä perhehoitona.
3.3 Työ- ja päivätoiminta
Kehitysvammaisten työtoiminnassa pyritään soveltamaan oikean työpaikan toimintatapoja ja jokaiselle
asiakkaalle etsitään sopivin työskentelymuoto käyttäen hyväksi ammatillisen koulutuksen tuomia valmiuksia, työkokemusta tai aikaisempaa työharjoittelua.
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Avotyöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään tavallisella työpaikalla. Avotyöstä ei makseta palkkaa vaan
työosuusrahaa. Tuettu työ tarkoittaa tuettuna tehtävää palkallista työtä tavallisella työpaikalla. Avotyötä
ja tuettua työtä tukevat työhönvalmentajat.
Päivätoiminta on asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutusta. Se sisältää erilaisia ajan ja paikan sekä kehon
hahmottamista ylläpitäviä toimintoja. Yleisenä tavoitteena on tarjota laadukasta elämänsisältöä toiminnan avulla.
3.4. Muut palvelut
Salon kaupunki ostaa erityishuollon palveluja Varsinais- Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymältä. Palvelu edellyttää kunnan myöntämää maksusitoumusta. Erityishuollon palvelut ovat toissijaisia ja kunnan
normaalipalveluja täydentäviä.
PALVELUJEN HAKUOHJEET JA HAKEMUKSET LÖYTYVÄT SALON KAUPUNGIN NETTISIVUILTA.

© Nea Lakima-Terkola 2018
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VAMMAISPALVELUN YHTEYSTIEDOT
Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, 24100 Salo
Postiosoite: PL 80, 24101 Salo
Aikuis- ja vammaissosiaalityön päällikkö
02 778 3003
Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien puhelinaika
ma-pe klo 11.00–12.00
Pohjoinen alue
Sosiaalityöntekijä
02 778 3390
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut
Eteläinen alue
Sosiaalityöntekijä
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut
02 778 3112
Sosiaalityöntekijöiden palvelualueiden jakolinja 110-tie eli vanha ykköstie.
Sosiaaliohjaaja
02 788 3110
Palveluohjaus
Sosiaaliohjaaja
02 778 3576
Palveluohjaus
Ohjaaja
02 778 3575
avohuollon ohjaus
Perhehoito
Toimistosihteeri
02 778 3109
puhelinaika ma-pe klo 9.00-11.00
Kuljetuspalveluiden järjestelyt
Toimistosihteeri
02 778 3122
Etuuskäsittelijä
02 778 3118
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KEHITYSVAMMAHUOLLON YHTEYSTIEDOT
Kehitysvammahuollon esimies
02 778 3561
Tiimivastaava asumispalvelut
02 778 3534
Supina-Ropina

044 778 3579

Ylermi

02 778 3572

Kalliokoti

02 778 3521

Lehmuskoti

02 778 3590
02778 3591

Tiimivastaava asumispalvelut
02 778 3523
Artturi

02 778 3522

Rakuuna

02 778 3578

Elmeri

02 778 3558

Karpalokoti

02 778 3533

Anjala

02 778 3532
02 778 3567

Tukiasumisen ohjaajat

02 778 3105
02 778 3107

Vastaava ohjaaja, työtoiminta
02 778 3577
Opiskelijakoordinointi.
Salon työ- ja toimintakeskus

02 778 3581

ohjaajat

02 778 3562
02 778 3540

ohjaaja/avotyö

02 778 3592

Perniön toimintakeskus

02 778 3530
02 778 3531

Vastaava ohjaaja, päivätoiminta
02 778 3524
Loma-ajan hoito
Päivähelmi

044 778 3580

Kuusitupa

02 778 3521

Toimistosihteeri
02 778 3563
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