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VAMMAISPALVELUIDEN SOSIAALITYÖN JA VERKOSTOITUNEEN 
ERITYISOSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

 
 

 
 
TARKISTUSLISTA    
PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS 
alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän  
perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008  
 

Äänekoski 
(vammaispalvelutiimin yhteystiedot löydät viimeiseltä sivulta) 
 

� Alle 16-vuotiaan vammaistuki  
 

• Sairaan lapsen kotihoidon tukemiseksi vanhemmat voivat hakea vammaistukea Kelalta. Tukea 
maksetaan alle 16-vuotiaan lapsen sairauden laadun sekä lapsen hoidosta, huolenpidosta ja 
kuntoutuksesta aiheutuvan rasituksen ja sidonnaisuuden määrän perusteella 

• Vammaistuki voidaan myöntää määräajaksi tai siihen asti kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Tuen 
pituus riippuu siitä, miten pysyvä lapsen erityisen hoidon ja kuntoutuksen tarve on 

• Muiden etuuksien tai korvauksien saaminen ei estä tuen saamista. Tuki on verotonta tuloa, eikä 
sen saaminen riipu vanhempien tai lapsen tuloista tai varallisuudesta 

• Vammaistuki jaetaan kolmeen tukiluokkaan: 

• Perusvammaistuen edellytyksenä on, että lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta 
aiheutuu tavanomaista suurempaa, vähintään viikoittaista rasitusta ja sidonnaisuutta. 

• Korotettua vammaistukea maksetaan silloin, kun lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntou-
tuksesta aiheutuva rasitus ja sidonnaisuus on vaativaa tai vie päivittäin huomattavasti aikaa. 

• Ylin vammaistuki  on tarkoitettu lapsille, joiden hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta ai-
heutuu perheelle vaativaa ja ympärivuorokautista rasitusta ja sidonnaisuutta.  

• haetaan Kelasta (www.kela.fi). Hakemukseen liitetään C- tai B-lääkärintodistus 
• voidaan hakea 6 kk taannehtivasti 
 

� Erityishoitoraha  
• korvaus lyhytaikaisesta ansionmenetyksestä vanhemmalle, jonka on tarpeellista osallistua lap-

sensa hoitoon tai kuntoutukseen sairaalassa, sairaalan poliklinikalla, kuntoutus- tai sopeutu-
misvalmennuskurssilla tai sairaalahoitoon liittyvässä kotihoidossa ja joka on tämän vuoksi es-
tynyt tekemästä työtään eikä saa poissaolon ajalta palkkaa 

• suuruus määräytyy sairauspäivärahan tapaan saajan työtulojen perusteella, eikä se kata täysin 
tulojen menetystä. Erityishoitoraha on veronalaista tuloa  

• haetaan Kelasta (www.kela.fi). Hakemukseen liitetään D-lääkärintodistus 
• Jos lapsi on 7-15-vuotias ja aina kotihoitotilanteissa edellytetään vaikeaa sairautta, mm. vaike-

aa kehitysvammaa, leukemiaa, vaikeasti tasapainotettavaa diabetesta jne. 
• voidaan hakea 4 kk taannehtivasti 

 

� Omaishoidon tuki 
• omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnai-

nen palvelu 
• omaishoidontuki on kokonaisuus, joka koostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä 

omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista 
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• kuukausittaisen hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteel-
la, omaishoidon tuki on veronalaista tuloa  

• haetaan tarkoitukseen varatulla lomakkeella ja voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen jät-
tämispäivästä seuraavan kuukauden alusta. 

• lisätietoja ja lomakkeita: palveluohjaaja Päivi Pulli 
 

� Sosiaalityö ja palveluohjaus 
• sosiaaliturvaa ja palveluihin hakeutumista koskeva neuvonta ja ohjaus, yksilökohtainen palve-

luohjaus, perhekohtainen palveluohjaus, palvelu- ja tukisuunnitelman laatiminen 
• yhteydenotto vammaispalveluiden palveluohjaaja Päivi Pulliin tai sosiaalityöntekijä Auli Savo-

laiseen 
• kehitysvammaisia lapsia, autistisia ja asperger -lapsia ja heidän perheitään varten on kuntou-

tusohjaaja Nina Oksanen 
• sairaaloiden sosiaalityöntekijät ja kuntoutusohjaajat ovat käytettävissä niiden lasten osalta, joi-

den hoito- tai kuntoutusvastuu on sairaalassa; lisäksi vammaisjärjestöillä on kuntoutusohjaajia 
 

� Palvelusuunnitelma 
• Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja/tai hänen edustajansa kanssa yhteistyössä arvioitu yhteen-

veto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden tarpeesta. 
Palvelusuunnitelma toimii tiedon välittäjänä eri organisaatioiden ja toimijoiden välillä asumi-
sesta, päivähoidosta, opetuksesta, kuntoutuksesta, terveyden- ja sairaanhoidosta, työllistämi-
sestä jne. vastaavien välillä. 

• Palvelusuunnitelmaa voidaan käyttää vammais- ja/tai kehitysvammapalveluissa asioidessa kun 
järjestetään monen organisaation tai toimijan yhteistyönä toteutettavia palveluita tai kun on ky-
symys ensitapaamisesta ja tilanteen kartoittamisesta. Tarvittaessa voidaan tehdä täsmällisempi 
kartoitus tai liittää esimerkiksi omaishoidon, päivähoidon ja opetuksen jne. täsmällisemmät 
suunnitelmat liitteeksi. 

• Palvelusuunnitelman tarkistamisesta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Viimeistään palvelu-
suunnitelman tarkistamisen yhteydessä asiakkaan kanssa yhdessä arvioidaan, miten palvelu-
suunnitelma on toteutunut. 

 

� Päivähoito 
• kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää päivähoito kaikille alle kouluikäisille lapsille; 

kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita lasten kotihoidon tuen tai yksityisen 
hoidon tuen, joita haetaan Kelasta 

• vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen päivähoito voidaan järjestää tavallisessa päiväkodissa 
tai perhepäivähoidossa 

• Päivähoito hakemuksia saa päiväkodeista ja päivähoitotoimistosta. Päivähoitohakemus jätetään 
siihen päiväkotiin, josta paikkaa haetaan tai päivähoitotoimistoon. Päivähoitoon voi hakea ko-
ko kalenterivuoden ajan. Keskitetysti haku järjestetään keväällä ja siitä ilmoitetaan paikallis-
lehdessä ja kaupungin internetsivuilla 

• kehitysvammaisten lasten osalta päivähoito voi olla osittain kuntouttavaa, mikäli se on vahvis-
tettu erityishuolto-ohjelmassa (ks. kohta ”Päivähoito kehitysvammaisille lapsille”) 

• Päivähoitotoimisto sijaitsee Äänekosken kaupungintalolla pohjakerroksessa osoitteessa Hallin-
tokatu 1, 44100 Äänekoski. Postiosoite PL 24, 44101 Äänekoski. Puh. (014) 574 2407 

 

� Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito 
• vammaiselle lapselle voidaan tarvittaessa järjestää hoitoa aamulla ennen koulupäivän alkua, il-

tapäivällä koulupäivän jälkeen ja koulun loma-aikoina; hoito toteutetaan ensisijaisesti koulu-
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toimen järjestämässä aamu- ja iltapäivähoidossa tai päivähoitona perhepäivähoidossa tai päi-
väkodeissa 

• tiedustelut: opetustoimesta ja päivähoidosta  
 

� Tilapäishoito 
• Mannerheimin lastensuojeluliitolla on lastenhoitopalvelua; osa hoitajista on koulutettu myös 

vammaisten lasten hoitoon. Hoitajan tilaus arkisin klo 8-12.00 puh. (014) 860 1321. Hoitajan 
voi tilata myös internetin kautta 3 arkipäivää ennen hoitotapahtumaa www.mll.fi . Perhe on 
MLL:n hoitajan työnantaja ja maksaa hoitajalle korvauksen tehdystä työstä. Lastenhoitajien 
välitysalueet: Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muurame, Uurainen ja Äänekoski. 

• omaishoidon tuen vapaapäivien lomittajasta sovitaan omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitel-
massa. Lomittaja voi olla itse hankittu, jolloin kaupunki korvaa lomittajalle 20 
€/hoitovuorokaudelta lakisääteisen vapaan ajalta. Omaishoidon lyhytaikaisissa lomituksissa 
terveydenhuollon tai kaupassa käynnin ajaksi arkipäivisin voi tiedustella myös Äänekosken 
kaupungin palkkaamaa omaishoidon lomittajaa puh. 040 507 0211. Omaishoidon lomitusta jär-
jestetään myös kaupungin omissa yksiköissä, perhehoidossa ja ostopalveluna. Tiedustelut: pal-
veluohjaaja Päivi Pulli 

• kehitysvammaisille lapsille järjestetään erityishuoltona tilapäistä perhehoitoa ja laitoshoitoa, 
nuorille myös asumisharjoittelua; haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kautta. Tila-
päishoidon tai asumisharjoittelun tulee sisältyä erityishuolto-ohjelmaan. Alle 16-vuotiaan tila-
päishoito on maksutonta perheille  

• kunnan kotipalvelua järjestetään aluejaon mukaan. Äänekosken Alueesta 1 (solut 2-4) ja alu-
eesta 2 (solut 5-7) vastaa kotihoidon esimies Päivi Tuomainen puh. (014) 574 2413, Kongin-
kankaan alueesta vastaa kotihoidon esimies palvelukeskuksen johtaja Erja Pohjonen puh. (014) 
574 2511, Sumiaisten alueesta vastaa kotihoidon esimies Saara Paananen puh. (014) 574 3645 
ja Suolahden alueesta vastaa kotihoidon esimies Anne Harjula puh. (014) 574 3270. Kotihoi-
don esimiehille on puhelinaika arkisin 8-10.00 

• muulla tavoin vammaisten lasten tilapäishoitomahdollisuuksia voi tiedustella vammaispalvelun 
sosiaalityöntekijältä 

 

� Tukihenkilö  
• kouluikäiselle ja sitä vanhemmalle vammaiselle lapselle ja nuorelle, joka vaikeavammaisuu-

den, yksinäisyyden tai muun syyn vuoksi tarvitsee erityistä tukea sosiaalisissa suhteissa, har-
rastustoimintaan osallistumisessa tai muussa vapaa-ajan vietossa 

• perhe voi itse etsiä sopivan tukihenkilön 
• tukihenkilöitä voi tiedustella sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksesta (Poke), SPR:stä, seura-

kunnasta tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kautta 
• mikäli tukihenkilö järjestetään vammaispalveluna, tukihenkilölle voidaan maksaa pieni palkkio 

ja kulukorvaus toimintaan varattujen määrärahojen puitteissa. Lisätietoja: vammaispalvelun 
sosiaalityöntekijä 

 

� Tulkkipalvelut  
• tulkkipalveluja voi saada vaikeasti kuulovammainen, kuulo- ja näkövammainen tai puhevam-

mainen henkilö; tulkkaus voi tapahtua viittomakielellä tai muilla kommunikaatiota selventävil-
lä menetelmillä 

• vaikeasti kuulo- ja näkövammaisella on oikeus saada tulkkausta vähintään 360 h/vuosi, vaike-
asti kuulovammaisella ja puhevammaisella vähintään 180 h/vuosi 

• haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kautta erillisellä hakemuksella, liitteenä lääkärin 
tai hoito-/ kuntoutustahon lausunto vammasta. Puhevammaisten kohdalla liitteenä oltava puhe-
terapeutin lausunto ja selvitys kommunikaatiomenetelmästä 

• lisätietoja puhevammaisten tulkkipalveluista: www.papunet.net 
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� Kuljetuspalvelu 
• myönnetään vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaisille kuljetuspalveluja tarvitseville, 

jotka eivät voi vammansa / sairautensa takia käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman 
kohtuuttoman suuria vaikeuksia 

• kuljetuspalvelua voidaan myöntää mm. asiointiin ja harrastus- ja virkistystoimintaan tarvitta-
viin matkoihin (matkat terveyden- ja sairaanhoidon saamiseksi korvaa Kela) 

• haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tarkoitukseen varatulla lomakkeella. Liitteeksi 
lääkärinlausunto vammasta / sairauksista ja niiden aiheuttamasta pitkäaikaisesta haitasta liik-
kumisessa 

 

� Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 
• vaikeavammaisen henkilön vakituisen asunnon muutostyöt, muutostöiden suunnittelu ja estei-

den poisto asunnon välittömästä lähiympäristöstä sekä asuntoon kiinteästi asennettavat välineet 
ja laitteet korvataan vammaispalvelulain perusteella, jos henkilö vammansa takia välttämättä 
tarvitsee niitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista 

• haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kautta erillisellä hakemuksella. Liitteeksi lääkä-
rin tms. lausunto, selvitys tehtävistä muutostöistä sekä kustannusarvio 

 

� Henkilökohtainen avustaja 
• erityisistä syistä voidaan kustannukset henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta korvata 

vammaispalvelulain perusteella vammaiselle nuorelle, joka tarvitsee runsaasti toisen henkilön 
apua jokapäiväisissä toiminnoissa; vammainen henkilö (alaikäisen kohdalla huoltaja) hankkii 
itse avustajan ja toimii tämän työnantajana 

• vammaispalvelulain mukainen määrärahasidonnainen taloudellinen tukitoimi 
• haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kautta erillisellä hakemuksella 
• vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen päivähoidossa tarvitseman avustajan järjestää päivä-

hoito ja perusopetuksessa tarvitseman avustajan opetustoimi 
• Paavo-avuntarvekartoitus: www.paavo.fi 

 

� Sopeutumisvalmennus 
• vammaispalvelulain mukaan sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus 

vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi 
• kustannusten korvausta haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kautta erillisellä hake-

muksella 
• vammaispalvelulain mukainen määrärahasidonnainen taloudellinen tukitoimi 
• Kela voi järjestää ja korvata vammaisjärjestöjen kanssa yhteistyönä toteutettavia sopeutumis-

valmennuskursseja ns. harkinnanvaraisena kuntoutuksena; hakemus kurssista riippuen joko 
Kelaan tai vammaisjärjestöön 

 

� Ylimääräiset vaatetuskustannukset 
• vammainen henkilö voi vammaispalvelulain perusteella saada korvausta ylimääräisistä vaate-

tuskustannuksista, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista 
suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostet-
tavia vaatteita tai jalkineita 

• vammaispalvelulain mukainen määrärahasidonnainen taloudellinen tukitoimi 
• haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kautta erillisellä hakemuksella. Liitteeksi lääkä-

rinlausunto vammasta / sairaudesta sekä selvitys ylimääräisistä kustannuksista 
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� Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet 
• muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden 

hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin voi saada korvausta vammaispalvelulain perusteella; 
korvaus on puolet välineiden todellisista kohtuullisista hankintakustannuksista 

• vaikeavammaisen lapsen vanhempi voi saada avustusta auton hankintaan vammaispalvelulain 
perusteella (ns. autoavustus) ja myös tukea auton käyttöä helpottavien laitteiden hankintaan, 
mikäli auto on välttämätön lapsen kuljetuksen vuoksi. Katso myös kohta ”Autoveron palautus” 

• vammaispalvelulain mukainen määrärahasidonnainen taloudellinen tukitoimi 
• haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kautta erillisellä hakemuksella. Liitteeksi lääkä-

rinlausunto sekä selvitys kustannuksista (autoavustuksessa lisäksi selvitys autoveronpalautuk-
sesta) 

 

� Lääkinnällinen kuntoutus 
• lääkinnällistä kuntoutusta ovat esimerkiksi erilaiset terapiat, neuropsykologinen kuntoutus ja 

sopeutumisvalmennus 
• Kela kustantaa lääkinnällisen kuntoutuksen niille vaikeavammaisille lapsille, joilla vammas-

taan / sairaudestaan johtuen on vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve ja vammansa vuoksi 
huomattavia vaikeuksia selvitä arjen tilanteista ja jotka lisäksi saavat Kelan maksamaa lapsen 
hoitotukea korotettuna hoitotukena tai erityishoitotukena. Kela ei korvaa välittömästi sairaala-
hoitoon liittyvää lääkinnällistä kuntoutusta (Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista (566/2005) 9 §) 

• Kela korvaa sen myöntämään kuntoutukseen liittyvät matkat omavastuun ylittävältä osalta  
• muiden kuin vaikeavammaisten (=jotka saavat korkeintaan Kelan perusvammaistukea) lääkin-

nällisestä kuntoutuksesta vastaa kunnallinen terveydenhuolto 
• vammaisen lapsen tarvitsemat liikkumisen, toimimisen ja kommunikoinnin apuvälineet kus-

tantaa pääsääntöisesti terveydenhuolto 
• lisätietoja: www.kela.fi 
 

� Kuntoutusraha 
• korvaus lyhytaikaisesta ansionmenetyksestä vanhemmalle, joka osallistuu sopeutumisvalmen-

nukseen tai perhekuntoutukseen ja on sen vuoksi estynyt tekemästä työtä 
• kuntoutusraha määräytyy yleensä sairauspäivärahan tavoin työtulojen mukaan ja on veronalais-

ta tuloa  
• haetaan Kelasta (www.kela.fi) 
 

� Sairaalahoidon korvaaminen 
• alle 18-vuotiaan lapsen sairaalahoidosta peritään maksu vain 7 vuorokaudelta kalenterivuodes-

sa; 7 vuorokauden omavastuun jälkeen hoito osastolla on maksutonta (ei koske poliklinikka-
maksuja).( Katso myös kohta ”Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen vuosikatto”)  

 

� Sairaanhoitokustannusten korvaukset 
• perusterveydenhuollon eli terveyskeskuksen lääkärikäynneistä ei peritä maksuja alle 18-

vuotiailta. 
• sairausvakuutus korvaa osan yksityislääkärin palkkiosta, lääkärin määräämistä tutkimuksista ja 

hoidoista sekä lääkärin määräämistä lääkkeistä; haetaan Kelasta (www.kela.fi) 
• Kelan järjestelmä seuraa automaattisesti lääkehoidon kustannuksien kertymistä apteekista saa-

tujen tietojen perusteella ja maksukaton (643,14 € v. 2008) täytyttyä Kela lähettää asiakkaalle 
tästä tiedon, ja samalla lisäkorvausoikeudesta erillisen ilmoituksen apteekissa esitettäväksi. 
Asiakkaan tulee jatkossa esittää Kela-kortti ja Kelan lähettämä ilmoitus apteekissa jokaisen re-
septilääkeoston yhteydessä. 
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• Kela korvaa myös matkakustannukset lääkäriin ja lääkärin määräämiin tutkimuksiin ja hoitoi-
hin omavastuun (9,25 €/sivu v.2008) ylittävältä osalta sekä maksaa yöpymisrahaa, mikäli mat-
ka edellyttää yöpymistä.   

• Matkakustannuksiin on haettava korvausta 6 kk kuluessa kustannusten synnyttyä.  
• Jos matkakustannusten omavastuuosuudet ylittävät kalenterivuoden aikana vuotuisen 157,25 

euron omavastuuosuuden, Kelan toimisto maksaa ylittävän osan kokonaan.  
• Kela seuraa vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä ja lähettää sen täytyttyä asiakkaalle mat-

kakustannusten omavastuukortin. Mikäli matkanjärjestäjä perii omavastuukortista huolimatta 
asiakkaalta maksun, asiakas voi hakea matkakuluista korvausta Kelasta. 

• Vuotuinen omavastuuosuus kertyy sekä matkojen omavastuuosuuksista että niitä pienemmistä 
kertakustannuksista. Matkakustannukset voivat olla potilaan omia, hänen saattajansa tai per-
heenjäsenen kustannuksia. 

 

� Ilmaisvaipat 
• terveyskeskus myöntää vaipat ilmaiseksi yli 3-vuotiaalle vaippoja edelleen päivittäin tarvitse-

valle vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle lapselle (rajoitettu 5 kpl/vrk). 
• myönnetään lääkärinlausunnon perusteella 
• lääkärinlausunto toimitetaan oman alueen kotisairaanhoitajalle, jolta asiaa voi tarkemmin myös 

tiedustella. Oman alueen kotisairaanhoitajaan saa yhteyden soittamalla terveyskeskuksen vaih-
teeseen (014) 574 4200. 

 

� Autoveron palautus ja verohuojennus 
• mikäli auto on tarpeellinen vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi, voidaan uutena han-

kittavaan autoon saada Tullihallitukselta autoveron palautus joko osittain tai kokonaan autove-
rolain 50 §:n perusteella (ns. verohuojennus) 

• haetaan Tullihallitukselta (www.tulli.fi ) 
• vammaisen henkilön omaan käyttöön tulevan auton veronpalautukset käsitellään autoverolain 

51 § mukaisesti. Haetaan Eteläiseltä Tullipiiriltä Hangon Tullista (myös tätä kautta on mahdol-
lista saada veronpalautusta, kun auton tarve perustuu vammaisen lapsen kuljettamiseen) 

 

� Vapautus ajoneuvoverosta 
• mikäli auton hankintaan on saatu autoveronpalautusta tai mikäli auton haltijalle on myönnetty 

vammaisen pysäköintilupa 
• haetaan Ajoneuvohallintokeskukselta 
 

� Vammaisen pysäköintilupa 
• lupa oikeuttaa pysäköimään liikuntaesteisille tarkoitetulle pysäköintipaikalle, maksulliselle py-

säköintipaikalle maksutta sekä alueelle, missä pysäköinti on muutoin kielletty pysäköinti kiel-
letty – merkillä  

• luvan saanti voi perustua lapsen liikuntavammaan tai johonkin muuhun lapsen erityisongel-
maan, jonka vuoksi lapsen saattaminen autosta määränpäähän on vaikeaa 

• haetaan oman paikkakunnan poliisilaitokselta, liitteeksi lääkärintodistus 
• pysäköintilupa on voimassa enintään kymmenen vuotta 
 

� Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto  
• Julkisen terveydenhuollon maksuja ei käsitellä Kelassa. Kohtuuttoman suureksi kasvavan 

maksurasituksen estämiseksi on tietyille asiakkaan maksettaviksi tuleville sosiaali- ja tervey-
denhuollon maksuille määrätty vuotuinen enimmäismäärä (590 euroa v. 2008, maksukaton 
määrää saatetaan tarkistaa 8/2008); maksukaton täyttymistä on asiakkaan itse seurattava esim. 
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terveyskeskuksesta saatavalla asiakasmaksukortilla, johon merkitään maksetut maksut. Alku-
peräiset maksukuitit kannattaa säilyttää 

• maksukattoon luetaan tietyt terveydenhuollon maksut (mm. terveyskeskusmaksu, sairaalan po-
liklinikkamaksu, lyhytaikaisen hoidon vuodeosastomaksu, päiväkirurgiamaksu) sekä sosiaali-
huollon maksuista lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu ja maksu vammaiselle laitos-
hoitona tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta 

• alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hä-
nen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa 

• maksukaton täytyttyä asiakas voi pyytää asiakasmaksujen vapaakortin terveyskeskuksesta tai 
muusta julkisesta terveydenhuollosta. Katon täyttymisen jälkeen ja kuluvan kalenterivuoden 
loppuun saakka perheen kaikkien lasten maksut jäävät kokonaan pois ja toisen aikuisen mak-
sutkin alenevat merkittävästi 

 

� Sosiaalipalvelujen maksunalennukset 
• kaikista sosiaalipalvelujen asiakasmaksuista on mahdollista hakea alennusta perheen tulojen 

perusteella tai erityisten sosiaalisten syiden vuoksi 
• haetaan siitä yksiköstä, jossa kyseinen asiakasmaksu on määritetty 
 

� Veronmaksukyvyn alentumisvähennys 
• vammaista henkilöä kotona hoitavat perheet voivat verotuksessa hakea veronmaksukyvyn 

alentumisen johdosta myönnettävää vähennystä; vähennys on harkinnanvarainen ja  
sen myöntämiseen vaikuttavat perheen tulot ja varallisuus 

• haetaan veroilmoituksen yhteydessä; liitteeksi tarvitaan todistus vammaisuudesta sekä selvitys 
vammaisuudesta aiheutuneista kuluista 

 

� Vapaaehtoiset vakuutukset ja sairauskassat 
• mikäli lapsella/perheellä on omia vakuutuksia, kannattaa vakuutusyhtiöstä / sairauskassasta 

tarkistaa niiden mahdollisesti korvaamat palvelut tai kustannukset. 
 

� Vapaa-ajan toiminta, leirit, kerhot  
• vammaisille lapsille ja nuorille sopivia kerhoja tai harrastusryhmiä voi tiedustella vammaisjär-

jestöistä, muista järjestöistä ja yhdistyksistä (esim. 4H), nuorisotoimesta, työväenopistosta ja 
seurakunnista 

 

� Sosiaaliasiamies 
• jokaisessa kunnassa on sosiaaliasiamies. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai 

kohteluun, hän voi kääntyä sosiaaliasiamiehen puoleen. Sosiaaliasiamies neuvoo ja avustaa so-
siaalihuollon asiakkaita, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja seuraa, miten asiakkaita kohdellaan 
kunnassa 

• sosiaaliasiamies antaa asiakkaalle tietoja siitä, miten asiasta valitetaan, mutta ei tee valitusta 
asiakkaan puolesta 

• Äänekosken sosiaaliasiamies: Mikko Räsänen, puh. (014) 519 2484, 040 5428845, 
mikko.rasanen@poke.fi  

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
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Kehitysvammaisia lapsia koskevat lisäksi seuraavat: 
 

� Kuntoutusohjaus / palveluohjaus 
• tukea, neuvontaa ja palveluohjausta kotona asuville kehitysvammaisille ja heidän perheilleen 

käytännön hoito-, kasvatus- ja kuntoutustilanteissa 
• kuntoutuksen suunnittelu yhteistyössä muiden tahojen kanssa (osallistuminen kuntoutussuun-

nitelman tekoon). 
• kuntoutusohjaajat: 

Nina Oksanen: lapset ja nuoret.  
Anne Hakala: aikuiset  

 

� Kuntoutuksen suunnittelu 
• kuntoutussuunnitelman laatimiseksi tulee ottaa yhteyttä kuntoutusohjaajaan (Nina Oksanen, 

Anne Hakala) 
• kuntoutusohjaaja kokoaa tarvittavat asiantuntijalausunnot ja päivittää palvelusuunnitelman en-

nen kuntoutussuunnitelman laadintaa 
• kuntoutussuunnitelman laadinnasta vastaa ensisijaisesti oman alueen lääkäri  
• peruspalveluiden tarvitsema konsultaatio ostetaan Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön oh-

jaus- ja neuvontapalvelusta, johon maksusitoumuksen myöntää vammaispalveluiden sosiaali-
työntekijä. Myös vammaispalvelutiimi voi ohjata asiakkaan ohjaus- ja neuvontapalveluihin 

 

� Päivähoito kehitysvammaisille lapsille 
• päivähoito järjestetään Äänekoskella normaaleissa päiväkotiryhmissä tai perhepäivähoidossa  
• avustajaa päivähoitoon haetaan päiväkodin johtajalle tai päivähoitotoimistoon toimitetulla  ha-

kemuksella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan asiantuntijalausunto. Päivähoidon ammattilaiset 
ratkaisevat viimekädessä sen, tarvitseeko lapsi päiväkotiryhmään oman avustajan vai riittääkö 
ryhmäavustajan tuki 

• kuntouttavan päivähoidon osuus voi olla kehitysvammaiselle lapselle maksutonta, mikäli se on 
vahvistettu erityishuolto-ohjelmassa 

• päivähoidon vahvistamista erityishuolto-ohjelmaan haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 
vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kautta 

• liitteeksi kopio lääkärin tai psykologin tms. lausunnosta, josta ilmenee lapsen kehitysvammai-
suus 

 

� Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito 
• järjestetään ikätasoon nähden ensisijaisesti koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoryhmissä pe-

ruspalveluna.  
• suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä perheen, kuntoutusohjaajien ja koulun kanssa 
 

� Vapaa-aika, leirit ja kerhot 
• kuntoutusohjaajilta voi tiedustella järjestöjen, nuorisotoimen ja seurakunnan järjestämiä leirejä 

ja kerhoja 
• Sisä-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry. järjestää myös vapaa-ajan toimintaa. Lisätietoja kun-

toutusohjaajilta 
 

� Erityishuolto-ohjelman laatiminen 
• kehitysvammalain mukaisten palvelujen piiriin pääsemiseksi kehitysvammaiselle henkilölle on 

haettava kehitysvammahuollon asiakkuus ja hänelle on laadittava erityishuolto-ohjelma (EHO) 
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• erityishuolto-ohjelmaan voidaan vahvistaa mm. kuntouttava päivähoito sekä alle 16-vuotiaiden 
lasten aamu- ja iltapäivähoito 

• asiakkuuden hakeminen ja erityishuolto-ohjelman laatiminen käynnistyvät yhteydenotolla 
vammaispalvelun sosiaalityöntekijään. Erityishuolto-ohjelman liitteeksi toimitetaan tarvittavat 
lausunnot. Erityishuolto-ohjelman vahvistaa asiantuntijatyöryhmän esityksen pohjalta sosiaali-
työn johtaja Outi Markkanen 

 

� Lisätietoja kehitysvamma-alan verkkopalvelusta: www.verneri.net 
 

� Lisätietoja vammaispalveluista kuntien työntekijöille: SosKes -yhteisöverkko sosiaalialan 
ammattilaisille 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Äänekosken vammaispalvelutiimin yhteystiedot: 
 
Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Auli Savolainen:  
Hämeentie 1 (PL 24), 44101 Äänekoski, puh. (014) 574 2484 
auli.savolainen@aanekoski.fi 
 
Palveluohjaaja Päivi Pulli: 
Hämeentie 1 (PL 24), 44101 Äänekoski, puh. (014) 574 2459, 040 523 6010 
paivi.pulli@aanekoski.fi 
 
Kuntoutusohjaaja Nina Oksanen: 
Hämeentie 1, (PL 24), 44101 Äänekoski, puh. 0400 889 693 
nina.oksanen@aanekoski.fi 
 
Kuntoutusohjaaja Anne Hakala  
PL 6, 44201 Suolahti, puh. 040 504 6269,  
anne.hakala@aanekoski.fi 
 
Vammaispalvelutiimin tavoittaa parhaiten arkisin kl o 9.00 - 10.00. 
 
 
 
Tekstiviestin tai sähköpostin kautta vastaamme vain yleisluontoisiin kysymyksiin palveluista ja 
sosiaaliturvasta (esim. siitä, millä edellytyksillä ja miten jotain etuutta tai palvelua voi hakea).  
Sähköposti ei ole suojattu, joten arkaluontoisia asiakasasioita ei saa sähköpostitse viestiä. Mikäli 
asiakas tästä huolimatta lähettää henkilökohtaisia asiakkuuteensa liittyviä sähköposteja, emme 
voi vastata viesteihin sähköisesti. Tällaisissa tapauksissa otamme asiakkaaseen yhteyttä joko pu-
helimitse tai kirjeitse. 
 
(Henkilötietolaki 523/1999, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000). 
 
Tarkistuslistan pohjana on käytetty Helsingin kaupungin sosiaaliviraston tarkistuslistaa v. 2006.  


