
VIRTAIN KAUPUNKI 
 
Virrat – Ruovesi  
Sosiaalipalvelut 
 

 
 
 
 
 
 
VAMMAISPALVELUHAKEMUS – Vammaispalvelulain mukainen palvelu tai tukitoimi 
 
Hakemus saapunut: _____________________ 
 
Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin. Tulosta lomake ja lähetä se kotikunnan mukaan osoitteeseen  
Virtain kaupunki/ sosiaalipalvelut, PL 85, 34801 VIRRAT (Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 VIRRAT) tai  
Ruoveden kunta/ sosiaalipalvelut, Ruovedentie 30, 34600 RUOVESI 
 
Etuutta haettaessa hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto (alle 6 kk vanha), josta ilmenee hakijan vamma ja 
sairaus sekä selvitys hakijan toimintakyvystä.  

Hakemukseen suositellaan liitettäväksi fysioterapeutin/ toimintaterapeutin tai muun asiantuntijan lausunto/suositus 
muutostöiden tarpeesta. 

Lisätiedot eri palveluiden sisällöstä ja kriteereistä löytyvät hakemuksen lopusta. 

 

HAETTAVA PALVELU 

☐ Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet (vammaispalvelulaki 9§) 

☐ Päivätoiminta (vammaispalvelulaki 8b§) 

☐ Palveluasuminen (vammaispalvelulaki 8§) 

☐ Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet (vammaispalvelulaki 9§) 

☐ Sopeutumisvalmennus (vammaispalvelulaki 8§) 

☐ Muu; mikä 

HENKILÖTIEDOT 

Nimi Henkilötunnus 

Osoite 

Ammatti Puhelinnumero 

☐ Edunvalvoja ☐ Huoltaja ☐ Asioiden hoitaja 

Nimi 

Osoite 

Puhelinnumero  

Asioiden hoitajalla on oltava kirjallinen valtakirja henkilön asioiden hoitamiseen. 



TERVEYDENTILAAN, VAMMAAN JA/TAI SAIRAUTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

Vamma ja/tai sairaus: 

Missä ja milloin aiheutunut? 

Saatteko tämän vamman tai sairauden vuoksi korvausta tapaturmasta, liikennevahingosta, 
potilasvahingosta tai sotilasvammasta? 

☐ ei 

☐ kyllä, mistä? (vakuutusyhtiö ja vahinkonumero) 

 

Lyhyt kuvaus henkilön toimintakyvystä ja terveydentilasta, apuvälineiden käytöstä ym. 

SELVITYS HAETTAVASTA PALVELUSTA TAI TUKITOIMESTA 

Mitä palvelua/ tukitoimea haette ja miksi? 

Mitä muita palveluja ja korvauksia saatte? 

Onko teillä parhaillaan vireillä muita tukipalvelu- tai korvaushakemuksia; mitä? 

Onko teille myönnetty aiemmin tässä hakemuksessa tarkoitettuja palveluja? 

 ☐ kyllä, mitä? 

 ☐ Ei 



LIITTEET 

☐ Lääkärinlausunto (alle 6kk vanha) 

☐ Asiantuntijalausunto tai suositus (alle 6kk vanha) 

Allekirjoituksellani vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun tarvittavien tietojen hankkimiseen muilta viranomaisilta.  

(Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20 §) 

Paikka ja aika 

 

Hakijan allekirjoitus 

 

 

Vammaispalvelulaki 8 § 

Vammaisille tarkoitetut palvelut 

Vammaiselle henkilölle annetaan kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta sekä muita tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi 
tarpeellisia palveluja. Näitä palveluja voidaan antaa myös vammaisen henkilön lähiomaiselle tai hänestä huolehtivalle taikka 
muutoin läheiselle henkilölle. 

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, 
päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee 
palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen 
eikä henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon 
toimenpitein. (19.2.2010/134) 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kuntoutusohjauksen ja sopeutumisvalmennuksen sisällöstä sekä 
kuljetuspalvelujen ja palveluasumisen sisällöstä ja järjestämisestä. (19.12.2008/981) 

 

Vammaispalvelulaki 8 b §  

Päivätoiminta 

Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja 
sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. 

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin 
vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja 
jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. 

Päivätoimintaa on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan siten, että vaikeavammainen henkilö voi osallistua toimintaan viitenä 
päivänä viikossa tai tätä harvemmin, jos vaikeavammainen henkilö kykenee osallistumaan työtoimintaan osa-aikaisesti tai siihen on 
muu hänestä johtuva syy. 

 

Vammaispalvelulaki 9 §  

Taloudelliset tukitoimet 

Vammaiselle henkilölle korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain 
kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista tukitoimista sekä ylimääräiset 
kustannukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden edellyttämän vaatetuksen ja erityisravinnon hankkimisesta. Päivittäisistä 
toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan 
puolet. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan 
kuitenkin kokonaan. 

Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden 
hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä 
toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta kustannusten 
korvaamiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hyväksyttävistä kustannuksista sekä muista 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetun korvauksen määräytymiseen vaikuttavista seikoista. 

 


	Vammaispalvelulaki 8 §
	UVammaisille tarkoitetut palvelut
	Vammaispalvelulaki 8 b §
	UPäivätoiminta
	Vammaispalvelulaki 9 §
	UTaloudelliset tukitoimet

	Hakemus saapunut: 
	Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet vammaispalvelulaki 9: Off
	Päivätoiminta vammaispalvelulaki 8b: Off
	Palveluasuminen vammaispalvelulaki 8: Off
	Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet koneet ja laitteet vammaispalvelulaki 9: Off
	Sopeutumisvalmennus vammaispalvelulaki 8: Off
	Muu mikä: Off
	Nimi: 
	Henkilötunnus: 
	Osoite: 
	Ammatti: 
	Puhelinnumero: 
	Edunvalvoja: Off
	Huoltaja: Off
	Asioiden hoitaja: Off
	Nimi_2: 
	Osoite_2: 
	Puhelinnumero_2: 
	Vamma jatai sairaus: 
	Missä ja milloin aiheutunut: 
	ei: Off
	kyllä mistä vakuutusyhtiö ja vahinkonumero: Off
	Lyhyt kuvaus henkilön toimintakyvystä ja terveydentilasta apuvälineiden käytöstä ym: 
	Mitä palvelua tukitoimea haette ja miksi: 
	Mitä muita palveluja ja korvauksia saatte: 
	Onko teillä parhaillaan vireillä muita tukipalvelutai korvaushakemuksia mitä: 
	kyllä mitä: Off
	Ei: Off
	Lääkärinlausunto alle 6kk vanha: Off
	Asiantuntijalausunto tai suositus alle 6kk vanha: Off
	Paikka ja aika: 
	Hakijan allekirjoitus: 


