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Vammaispalveluhakemuksen liiteluettelo   
  

 

Ohje lääkärinlausunnosta:  
Kaikissa vammaispalveluhakemuksissa tarvitaan liitteeksi lääkärinlausunto ensi kertaa 
palveluita tai taloudellisia tukitoimia haettaessa. Lausunnossa tulee kuvata hakijan vam-
ma- ja/tai pitkäaikainen sairaus, sekä niiden tuoma haitta päivittäisissä toimissa. Hake-
mukseen voi liittää myös epikriisin. Näkövammaisuudesta tulee olla erikoislääkärin lausun-
to, josta ilmenee näön tarkkuus (visusarvo), mahdolliset näkökenttäpuutokset, hämäränä-
kö yms.  
 
Uusi lääkärinlausunto tarvitaan hakijan tilanteen muuttuessa tai haettaessa esimerkiksi 
auton apuvälineitä. Uusi lääkärinlausunto tarvitaan myös silloin, jos päätös on ollut mää-
räaikainen ja palvelua haetaan uudelleen. 
 
 

Palveluasuminen 

- Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto ja muu asiantuntijalausunto hakijan vai-
keavammaisuudesta ja palvelun tarpeesta.  

- Palveluasumisen tarve ja toteutumistapa suunnitellaan yhdessä hakijan kanssa 
ja laaditaan palvelusuunnitelma.  

 

Sopeutumisvalmennus  

- Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto sekä selvitys haettavan kurssin ohjelmasta 

tai yksilöllisen sopeutumisvalmennuksen tarpeesta. Lausunnon antaja voi olla pu-

heterapeutti, kuntoutusohjaaja tai muu asiantuntija.  

  

Vammasta aiheutuvat erityskustannukset 

- Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto sekä selvitys säännöllisistä vammasta joh-

tuvista erityisvaate- tai erityisravintokustannuksista.  

   

Asunnonmuutostyöt 

- Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto ja fysioterapeutin tai muun asiantuntijan 

lausunto esimerkiksi toimintaterapeutin lausunto, haettavista muutostöistä sekä 

vaikeavammaisuudesta.  

- Valaistusmuutostöitä haettaessa tarvitaan liitteeksi näkövammaisten kuntoutusoh-

jaajan lausunto tarvittavista muutoksista.  

- Lisäksi hakemukseen tulee liittää asunto-osakeyhtiölain mukainen taloyhtiön- tai 

isännöitsijän lupa sekä asunnonomistajan lupa muutostöiden tekemiseen.  

- Asunnon muutostöistä aiheutuvia kustannuksia voi hakea myös jälkikäteen kuuden 

kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä, jos asiakas on itse teettänyt muu-

tostyöt. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tositteet tehtyjen muutostöiden kustannuk-

sista.  
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Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 

- Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto ja muu asiantuntijalausunto esimerkiksi 
fysioterapeutin tai kuulovammaisten kuntoutusohjaajan lausunto haettavista 
asunnon välineistä tai laitteista ja vaikeavammaisuudesta.  

- Lisäksi hakemukseen tulee liittää asunto-osakeyhtiölain mukainen taloyhtiön- tai 
isännöitsijän lupa sekä asunnonomistajan lupa välineen tai laitteen asentamista 
varten.  

- Asunnon välineitä ja laitteita ovat esimerkiksi sähköinen ovenavauslaitteisto, kat-
toon asennettava nostolaite tai kuulovammaisten hälytinkeskus.  

  

Henkilökohtainen apu 

- Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto ja tarvittaessa muu asiantuntijalausunto 
esimerkiksi kuntoutusohjaajan lausunto hakijan päivittäisissä toimissa tarvittavasta 
toisen henkilön avun tarpeesta ja vaikeavammaisuudesta.  

- Hakemuksessa tulee kertoa arvio henkilökohtaisen avun tuntimäärästä.   

- Henkilökohtainen apu voidaan järjestää työnantajamallina (asiakas toimii itse henki-
lökohtaisen avustajan työnantajana) ja tarvittaessa myös ostopalveluna.   

- Henkilökohtaisen avun hakijat tavataan ja laaditaan yhteinen palvelusuunnitelma 
avun tarpeesta.  

 

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, laitteet ja koneet  

- Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto ja esimerkiksi fysioterapeutin, toiminta-
terapeutin tai kuntoutusohjaajan lausunto hakijan vammaisuudesta sekä sen 
tuomasta haitasta päivittäisiin toimintoihin.   

- Liitteeksi tarvitaan arvio välineen, laitteen tai koneen hinnasta tai maksukuitti jo 
ostetusta välineestä, josta haetaan tukea jälkikäteen kuuden kuukauden takau-
tuvan hakuajan puitteissa.  

   

Päivätoiminta  

- Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto ja muu asiantuntijalausunto, jossa il-
menee hakijan vaikeavammaisuus ja päivätoiminnan tarve.  

- Päivätoiminnan tarve ja toteutumistapa suunnitellaan yhdessä hakijan kanssa ja 
laaditaan palvelusuunnitelma. 
 

Muu palvelu 

- Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto ja muu asiantuntijalausunto haettavasta 

palvelusta.  

 

 

Lisätietoja saa vammaispalvelutoimistosta.  

 


