VAMMAISPALVELUT

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT
Vammaisille järjestettävien palveluiden ja tukitoimien tarkoitus on auttaa vammaista henkilöä toimimaan tasavertaisena
yhteiskunnan jäsenenä. Palveluiden saaminen edellyttää, että hakijan vamma tai sairaus on vaikea ja aiheuttaa hänelle
pitkäaikaista, vähintään vuoden kestävää haittaa. Alla listattujen palveluiden järjestäminen on kaupungille lakisääteistä.

ASUNNON MUUTOSTYÖT

KULJETUSPALVELUT

Muutostöillä tarkoitetaan asiakkaan vakituiseen asuntoon
tehtäviä kiinteitä muutostöitä, jotka ovat välttämättömiä omatoimisen kotona selviytymisen ja liikkumisen kannalta. Muutostyöt voivat olla esimerkiksi oviaukkojen leventämisiä, tukikahvojen
ja luiskien asennuksia sekä pesutilojen muutostöitä.

Kuljetuspalvelua voi hakea, jos pitkäkestoinen sairaus tai vamma
tuottaa erityisiä vaikeuksia liikkumiseen ja tekee julkisen joukkoliikenteen käytöstä kohtuuttoman hankalaa. Asiakas maksaa
matkoista itse julkisen liikenteen kustannuksia vastaavan osan.

HENKILÖKOHTAINEN APU

Asiakas voi päästä palveluasumisen piiriin, jos hän vamman
tai sairauden vuoksi tarvitsee toisen ihmisen apua vuorokauden
eri aikoina, jatkuvaluonteisesti tai muuten erityisen runsaasti.
Palveluasumista järjestetään sekä palvelutaloissa että kotiin
annettavien palveluiden ja tukitoimien avulla.

Henkilökohtaista apua voidaan myöntää normaaleihin arjen toimiin,
joista asiakas ei vammansa tai sairautensa vuoksi selviydy
itsenäisesti. Apua voi saada esimerkiksi arkiaskareisiin, työhön,
opiskeluun, harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen
tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen.

PALVELUASUMINEN

VAIKEAVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINTA
Vaikeavammaisille järjestettävä päivätoiminta on aktivoivaa ja
tavoitteellista ja tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä.
Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työikäistä työkyvytöntä henkilöä, joka vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei voi osallistua
työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden
tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

HARKINNANVARAISET PALVELUT
Vammaispalvelulain mukaan myönnettävät harkinnanvaraiset
palvelut ovat määrärahasidonnaisia, ja niitä myönnetään

käytettävissä olevien määrärahojen ja hakijoiden yksilöllisten
tarpeiden perusteella.
Asiakas voi saada avustusta sellaisten välineiden, koneiden
ja laitteiden hankintaan, jotka ovat oleellisia arjen sujumisen
kannalta. Kyseessä voivat olla esimerkiksi vamman tai sairauden
takia välttämättömät kodinkoneet, viestinnän, vapaa-ajan
toiminnan tai autoilun apuvälineet, ylimääräiset vaatekustannukset tai erityisravinnosta aiheutuvat kustannukset.
Lisäksi järjestetään sopeutumisvalmennusta käytettävissä
olevien määrärahojen puitteissa.

ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUKI
Omaishoidon tukea voi hakea henkilö, joka hoitaa kotona
vammaista tai vakavasti sairasta omaistaan tai muuta
läheistään. Tuki muodostuu omaishoitajalle myönnettävistä

hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoidon tuen hakemus liitteineen palautetaan
sosiaaliohjaajalle, jolta voi myös pyytää lisätietoa tuesta.

KEHITYSVAMMAISTEN
PALVELUT
PALVELUOHJAUS
Vammaispalveluiden palveluohjaajat antavat kehitysvammaisille henkilöille ohjausta, neuvontaa ja tukea arjen erilaisiin
toimintoihin.Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen
palvelusuunnitelma, johon kirjataan juuri hänen tarvitsemansa
palvelut.

PÄIVÄTOIMINTA
Päivätoimintaa järjestetään arkisin toimintakeskus Hempankaaressa sekä ostopalveluna. Toiminta tarjoaa onnistumisen
kokemuksia ja osallisuuden tunnetta. Lisäksi se tuo mielekästä
tekemistä, tukee itsenäistä selviytymistä arjessa ja edistää
sosiaalista vuorovaikutusta. Päivätoiminnan sisältö suunnitellaan asiakkaan toimintakyvyn ja mieltymysten mukaan.
Toimintaan kuuluvat erilaiset pajatoimintaryhmät, kuten
kädentaito-, taide- ja kulttuuriryhmät, sekä liikuntaryhmät.
Myös retket ovat osa toimintaa.

TYÖTOIMINTA
Työtoimintaa järjestetään Hempankaaressa ja ostopalveluyksiköissä kuntouttavan työtoiminnan periaatteella. Tehtävät
räätälöidään yksilöllisesti ja mitoitetaan työntekijän osaamiseen,
taitoihin ja kykyihin. Työtehtäviä on sekä talon sisällä,
esimerkiksi kahvilassa, että talon ulkopuolella. Työtoiminta
tukee asiakkaan toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita.

ASUMISPALVELUT
Kehitysvammaisille asiakkaille järjestetään asumista sekä
kaupungin omissa asumisyksiköissä että ostopalveluna yksityisiltä
palveluntarjoajilta. Asuminen voi olla autettua (henkilökunta on
paikalla ympäri vuorokauden), ohjattua (henkilökunta on paikalla
aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin) tai tuettua (asiakkaan
kotona käydään esimerkiksi kerran viikossa).

PERHEHOITO
Perhehoidossa perhehoitaja huolehtii asiakkaasta joko omassa
tai asiakkaan kodissa. Perhehoito voi kestää ennalta sovitun

jakson ajan, tai perhekotiin voi muuttaa pysyvästi asumaan.
Perhehoito sopii eri-ikäisille asiakkaille sekä erilaisiin avun ja
tuen tarpeisiin. Sen vahvuuksia ovat kodinomainen ympäristö,
tuttu hoitaja ja pieni yhteisö. Perhekotien toiminta on valvottua,
ja perhehoitajat valmennetaan tehtäväänsä.

TILAPÄISHOITO
Tilapäishoito tukee kehitysvammaisen asiakkaan perheen
jaksamista. Tilapäishoitoa voi olla esimerkiksi lyhytaikainen
asumisjakso kaupungin omassa tai ostopalveluyksikössä tai
perhehoitajan luona.

SOtoFinFAenRkotI i
se

KEHITYSVAMMAISILLE JA ERITYISTÄ TUKEA
TARVITSEVILLE HENKILÖILLE TARKOITETTU
YKSITYINEN HOIVAKOTI.
• Tuettua ja tehostettua palveluasumista
• Tilapäishoitoa
• Päivä- ja työtoimintaa

Kivimiehenkatu 4, Nokia
p. 044 906 6900
www.sofiakyla.fi

Arvokas elämä.
www.validia.fi

Vammaistyön johtaja, perusturvapalvelut
puh. 050 395 8785
Sosiaalityöntekijä, perusturvapalvelut
puh. 050 395 6446, puhelinaika ma–pe klo 9–10

www.nokiankaupunki.fi

Palveluohjaaja, puh. 050 395 1742
Palveluohjaaja, puh. 040 133 4196

VAMMAISNEUVOSTO
Vammaisneuvosto on Nokian kaupunginhallituksen asettama
yhteistyöelin, jossa ovat mukana vammaisten, heidän omaistensa,
vammaisjärjestöjen ja kaupungin edustaja. Heillä kaikilla on
kokemusta ja asiantuntemusta vammaisuuteen ja vammaisen
ihmisen arkeen liittyvissä asioissa. Vammaisneuvosto vaikuttaa
asenteisiin, edistää vammaisten ja viranomaisten yhteistyötä,
tekee aloitteita, antaa lausuntoja sekä vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen.

• www.jssuomi.fi

NOKIAN KAUPUNKI, VAMMAISPALVELUT

Sosiaaliohjaaja
puh. 050 395 1723, puhelinaika ma–pe klo 9–10

