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1 ASUNNON MUUTOSTYÖT SEKÄ
ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA
LAITTEET
Suoritettaessa korvausta asunnon muutostöistä sekä
asuntoon kuuluvien välineiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa
vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.
Asunnon muutostyönä korvataan vaikeavammaiselle henkilölle vamman tai sairauden vuoksi välttämättömät ja kustannuksiltaan kohtuulliset rakennustyöt, esimerkiksi
ovien levennys, luiskien rakentaminen,
WC:n muutostyöt sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä.
Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat muun muassa nosto- ja hälytyslaitteet, sähköinen ovenavausjärjestelmä ja tekstipuhelin. Kohtuuhintainen laite
korvataan kokonaan tai myönnetään käytettäväksi
vaikeavammaiselle henkilölle.

2 HENKILÖKOHTAINEN APU
Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista ja kodin ulkopuolisista toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa
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ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.
Henkilökohtaisella avulla lisätään ja ylläpidetään vaikeavammaisen henkilön omatoimista suoriutumista
jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa kotona ja
kodin ulkopuolella. Henkilökohtaista apua voidaan
järjestää työnantajamallilla, tuettuna työsuhdepalveluna tai palvelusetelillä.
Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena.
Henkilökohtaista apua ei myöskään myönnetä ikääntymisestä johtuvista syistä.

3 KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT
3.1

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on vammaisen henkilön ja hänen
lähiyhteisönsä neuvontaa ja ohjausta sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen
liittyvistä erityistarpeista tiedottamista. Kuntoutusohjaus on tavoitteellista ohjausta, jonka päätteeksi asiakas pyritään ohjaamaan tarvitsemiinsa palveluihin.
3.2

Kotitiimi

Kotiin annettavien palveluihin kuuluu myös kotitiimi.
Kotitiimi voi toimia muun muassa apuna arjen toimien
ohjaamisessa tai tilapäisenä hoitoapuna. Kotitiimi ei
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kuitenkaan korvaa esimerkiksi henkilökohtaista apua
tai päivähoitoa.

4 LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU
Liikkumista tukevaa palvelua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia
liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa
vuoksi voi käyttää julkisia kulkuvälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.
Liikkumista tukevaa palvelua ei voi käyttää lääkäri-,
kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voit
saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.
Liikkumista tukevaa palvelua myönnetään taksilla tai invataksilla suoritettuihin matkoihin, ei
kuitenkaan omalla autolla suoritettaviin matkoihin. Asiakas tilaa matkat keskitetystä
kyydinvälityksestä. Matkoista maksetaan julkisen liikenteen taksojen mukainen omavastuu,
joka laskutetaan jälkikäteen.
Liikkumista tukevaa palvelua voidaan järjestää myös
sosiaalihuoltolain nojalla henkilölle, joka ei ole vaikeavammainen. Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu on tarkoitettu esimerkiksi henkilölle, joka on ikääntynyt, vähävarainen tai jolla on jokin vamma tai sairaus ja joka ei pysty käyttämään julkista liikennettä ilman erityisiä vaikeuksia.
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HUOM! Yli 65- vuotiaat sosiaalihuoltolain mukaista
kuljetuspalvelua hakevat toimittavat hakemuksensa
ikäihmisten palveluihin. Alle 65- vuotiaat hakevat palvelua työikäisten palveluista tai vammaispalveluista.

5 PALVELUASUMINEN, LYHYTAIKAINEN ASUMINEN JA PERHEHOITO
Asumispalveluita järjestetään sosiaalihuoltolain, kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan. Asiakkaan tuen tarve määrittelee päätöksen lakiperustan.
Esimerkiksi vammaispalvelulain 8§:n mukaan palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi
tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.
Palveluasumisella tarkoitetaan asumista asumisyksikössä tai omassa asunnossa, johon asukas saa tarvitsemansa palvelut.
Palveluasumista järjestetään Porin omissa yksiköissä sekä ostopalveluna. Palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla on esimerkiksi kehitysvamma
tai jokin muu vamma tai sairaus.
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Porin kaupungin asumisyksiköt:
Asuntola Tyrni
Tynkäkujan asuntola
Vastaava ohjaaja: 044 701 9675
Asuntola Apollo
Asuntola Kirjosiipi
Vastaava ohjaaja: 044 701 8822
Poiju
Aurora
Vastaava ohjaaja: 044 701 6433
Asuntola Orvokki
Asuntola Angervo
Asumisyksikkö Olga
Vastaava ohjaaja: 044 701 3673
Jokisuiston palveluasunnot
Kotiranta1
Wassan asuntola
Vastaava ohjaaja: 044 701 8090

Lyhytaikaista asumista (tilapäishoito) järjestetään
perheen jaksamisen tueksi. Tukea tarvitseva henkilö
voi käydä lyhytaikaisessa asumisessa sovittujen
tuntimäärien mukaisesti. Lyhytaikaisen asumisen
järjestämistapa sovitaan yhdessä asiakkaan asioista
vastaavan työparin kanssa.
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Asumista voidaan järjestää myös lyhyt- tai pitkäaikaisena perhehoitona. Perhehoidon toteuttajana toimii Satasairaalaan sosiaalipalvelut.

6 PÄIVITTÄISISTÄ TOIMINNOISTA SUORIUTUMISESSA TARVITTAVAT VÄLINEET, KONEET JA LAITTEET
Vammasta johtuvan tarpeen vuoksi voidaan myöntää
taloudellista tukea vamman vaatimiin välttämättömiin
apuvälineisiin sekä niiden muutostöihin määrärahan
puitteissa. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä
ei korvata.

7 PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA SEKÄ TYÖHÖNVALMENNUS
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.
Vaikeavammaisille henkilöille järjestetään
virikkeellistä
päivätoimintaa.
Lisäksi
päivä- ja työtoimintaa on tarjolla kehitysvammaisille henkilöille. Toiminnan tavoitteena ovat muun muassa toimintakyvyn
ylläpitäminen, sosiaalisten taitojen karttu-
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minen, osallisuus ja onnistumisen kokemukset. Työja päivätoimintaa järjestetään Porin omissa yksiköissä sekä ostopalveluna.
Työhönvalmennus on yrityksissä ”mittatilauksena”
järjestettyä työtä, joka vastaa henkilön suorituskykyä
ja muita edellytyksiä. Työhönvalmnnus ei ole työsuhteista palkkatyötä, vaan kuntoutustavoitteista asiakassuhteeseen perustuvaa toimintaa. Työhönvalmennusta voi saada myös, kun tarvitsee tukea avoimille työmarkkinoille työllistymiseen.
Työhönvalmennuksessa työvalmentaja tukee ja ohjaa asiakasta hänen tarpeidensa mukaan sekä käy
työpaikkakäynneillä. Työvalmentaja tarjoaa myös tukea työnantajalle asiakkaan työskentelyyn liittyvissä
asioissa.
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Porin kaupungin työ- ja päivätoimintayksiköt:
Monituote
Satakunnankatu 33, 28130 Pori
Päivätoimintakeskus Misteli
Veturitallinkatu 4, 28120 Pori
Vastaava ohjaaja: 044 701 6177
Ojantien toimintakeskus
Ojantie 16, 28130 Pori
Vastaava ohjaaja: 044 701 4125
10+ kerho
Ulvilan työhönvalmennuskeskus
Peltotie 35, 28400 Ulvila
Vastaava ohjaaja: 044 701 6270
Merikarvian työkeskus
Oloneuvoksentie 4 A, 29900 Merikarvia
Vastaava ohjaaja: 044 701 2662

8 SOPEUTUMISVALMENNUS
Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus
ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiympäristönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi.
Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmässä ja tarvittaessa toistuvana. Sopeutumisvalmennuksena voidaan myöntää esimerkiksi
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tukiviittomien opetusta ja liikkumistaidon ohjausta.

9 TUKISUHDETOIMINTA
Tukisuhdetoiminta on tarkoitettu
vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea yhteiskuntaan osallistumisessa sekä sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä,
vaikeassa elämäntilanteessa, yksinäisyyden, itsenäistymisen ja kehityksen tueksi tai
muun syyn takia.
Tukisuhdetoiminnan tarkoituksena ei ole korvata ammattihenkilöä tai vaikeavammaisille tarkoitettua henkilökohtaista apua.
Tukisuhdetoimintaan ei ole subjektiivista oikeutta.
Tämä tarkoittaa sitä, että kunta järjestää tukisuhdetoimintaa määrärahojen puitteissa, eikä henkilöllä ole
automaattisesti oikeutta saada kyseistä palvelua.

10 MUUT PALVELUT
10.1 Omaishoidon tuki
Omaishoito tarkoittaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen
henkilön avulla. Omaishoidon tuesta tehdään hoita-

12

jan ja kunnan välillä sopimus. Lisäksi omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan
kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma.
Kaikenikäisten omaishoidon palvelut
Alle 65 vuotiaat
Palveluohjaaja puh. 044 701 6672
Palveluohjaaja puh. 044 701 0532
Yli 65 vuotiaat
Palveluohjaaja puh. 044 701 8560
Palveluohjaaja puh. 044 701 4573
Palveluohjaaja puh. 044 701 0187
Palveluohjaaja puh. 044 701 6617
Omaishoidon tuesta vastaavien palveluohjaajien toimipiste:
avopalvelukeskus Viikkarin Valkama
Juhana Herttuankatu 17, 2.krs, 28100 Pori
Kyseiseen osoitteeseen toimitetaan kaikki omaishoitoa koskevat hakemukset ja muut asiakirjat.
10.2 Satasairaalan sosiaalipalveluiden erityisosaamiskeskus
Satasairaalan sosiaalipalveluiden erityisosaamiskeskuksessa toteutetaan erityisasiantuntijoiden palveluita. Asiantuntijoita ovat muun muassa lääkäri, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Erityisosaamiskeskuksen
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palveluita ovat esimerkiksi psykologin, puheterapeutin ja fysioterapeutin tutkimukset sekä moniammatilliset vastaanotot.
Erityisosaamiskeskuksen palveluihin tarvitaan maksusitoumus, jota haetaan vammaispalvelutoimiston
kautta. Erityisosaamiskeskuksen palvelut on tarkoitettu kehitysvammaisille henkilöille.

11 PALVELUIDEN HAKEMINEN
Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden
kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä
sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia
haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta
on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisen elämisen toiminnoista. Lähtökohtana
on vamman tai sairauden aiheuttama tarve.
Vammaispalveluita haetaan joko sähköisesti Omapalvelun kautta tai perinteisellä kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen on aina liitettävä tarvittavat lausunnot palvelujen tarpeesta. Sähköisen Omapalvelun löytää pori.fi- sivustolta.
Vammaispalveluissa on käytössä aluejako. Alueiden
työparit huolehtivat kokonaisvaltaisesti asiakkaan
palveluista, yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Alueet ovat itäinen, läntinen ja pohjoinen alue.
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Itäinen alue ulottuu Lukkarinsannasta, Tupalasta, Herralahdesta, Uudeltakoivistolta, Koivulasta ja Impolasta Ulvilaan asti. Itäiseen alueeseen kuuluu myös koko Ulvilan
alue sekä Lavia.
Läntinen alue pitää sisällään Porin keskustan alueen
(joen eteläpuolella). Läntinen alue ulottuu myös koko
Meri-Porin alueelle sekä Vähärauman ja Pietniemen
suuntaan.
Pohjoiseen alueeseen kuuluu Kokemäen joen pohjoispuoli Isojoenrannasta Lyttylään ja Luotojen alueelle. Pohjoinen alue ulottuu myös Noormarkun ja Ahlaisten kautta
aina Merikarvialle asti.
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12 YHTEYSTIEDOT
Postiosoite
Porin Perusturva
Vammaispalvelut
Antinkatu 16 B, 4. krs
28100 PORI
Neuvonta puh. 044 701 6192, ma-pe klo 8-16
Vammaispalveluiden päällikkö
Sari Landvik, puh. 044 701 0804
Johtava sosiaalityöntekijä
Tuija Lahtinen, puh. 044 701 6661
Johtava ohjaaja, asuminen, työ- ja päivätoiminta
Tarja Mannila, puh. 044 701 6015

Sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden puhelinaika:
maanantai, tiistai, keskiviikko ja perjantai klo 9-10
torstai klo 13-14
Itäinen alue
Sosiaalityöntekijä
puh. 044 701 6685
Sosiaaliohjaaja
puh. 044 701 6667
Läntinen alue
Sosiaalityöntekijä
puh. 044 701 8571
Sosiaaliohjaaja
puh. 044 701 8570
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Pohjoinen alue
Sosiaalityöntekijä
puh. 044 701 2600
Sosiaaliohjaaja
puh. 044 701 6681
Tukisuhdetoiminta, päivätoiminta- ja oppilaitosyhteistyö,
asiakastyö
Sosiaaliohjaaja
puh. 044 701 8906
Kehitysvammaisten asumisen ostopalvelut
Sosiaalityöntekijä
puh. 044 701 6666
Muut asumispalvelut ja määrärahasidonnaiset palvelut
Sosiaalityöntekijä
puh. 044 701 0456
Sosiaaliohjaaja
puh. 044 701 7053
Kotiin annettavien palveluiden tiimi (ei puhelinaikaa):
Kuntoutusohjaus
Sosiaaliohjaaja Sirkka Aalto
puh. 044 701 0720
Sosiaaliohjaaja Eija Nieminen
puh. 044 701 0721 (myös nepsy-valmennus)
Kotitiimi:
Susanna Paunikallio
Miikka Pörsti
Marita Ramstedt
Annakaisa Rauhalammi

puh. 044 701 2365
puh. 044 701 2366
puh. 044 701 2073
puh. 044 701 2713

Työvalmentajat (ei puhelinaikaa):
Emilia Nurmikko
puh. 044 701 6279
Auli Aittamäki
puh. 044 701 6275
Sähköposti: etunimi.sukunimi@porinperusturva.fi

