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Käsitteitä
Määrärahasidonnaiset palvelut
MÄÄRÄRAHASIDONNAISTEN palvelujen 
myön   täminen on sidoksissa kunnan talous
arviossa varattuihin määrärahoihin. Kunnan 
tulisi kuitenkin varata riittävästi määrärahoja 
palveluihin vastaamaan kunnassa esiintyvää tar
vetta. Palveluja myönnetään määrärahojen puit
teissa yksilöllisen tarveharkinnan perusteella.

Subjektiivinen oikeus palveluihin
SUBJEKTIIVINEN OIKEUS tarkoittaa sitä, että 
kunnan on aina myönnettävä haettu palvelu, 
mikäli palvelun saamisen edellytykset täyttyvät. 
Palvelun myöntämisen edellytykset ja vaikea
vammaisuuden kriteerit on laissa määritelty jo
kaisen palvelun osalta erikseen.

Kelan myöntämä korotettu tai ylin vammaistuki 
ei automaattisesti oikeuta saamaan tarjolla olevia 
palveluita.

Asiakkaan ja potilaan oikeusturva
MUUTOKSENHAKUOIKEUS tarkoittaa, että vi
ranomaisen tekemään kielteiseen päätökseen 
voi hakea muutosta. Päätöksen liitteenä on aina 
muutoksenhakuosoitus, jossa kerrotaan mille ta
holle valituskirjelmä toimitetaan ja milloin sen 
on oltava perillä. Kirjelmä voi olla vapaamuotoi
nen. Siinä tulee kertoa, miksi on tyytymätön saa
maansa päätökseen, millä perusteilla muutosta 
haetaan ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 
tehtäväksi. Sosiaaliturvaan liittyvä muutoksen
haku on pääsääntöisesti maksutonta. 

MUISTUTUS JA KANTELU ovat sosiaali tai 
ter veydenhuollossa annettuun kohteluun tai 
hoitoon liittyviä virallisia oikeussuojakeinoja. 
Muistutus osoitetaan toiminnasta vastaavalle 
viranhaltijalle tai johtajalle. Kantelu osoitetaan 
valvontaviranomaiselle, joita ovat AVI, Valvira ja 
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia. 

Perustietoa cp-, mmc- ja 
hydrokefaliavammaisen lapsen ja 
hänen perheensä palveluista 

Tässä oppaassa on tiivistettynä tietoa tyypillisistä 
palvelutarpeista jaoteltuna lapsen ikäkauden ja ai
healueen mukaan.  

Jokainen julkinen palvelu pohjautuu laissa mää
riteltyihin myöntämisperusteisiin. Lähtökohtana 
ovat ensisijaisesti lapsen ja perheen tarpeet, jotka 
palvelusta päättävä viranomainen asianmukaisesti 
arvioi. 

Palvelun saamiseksi tehdään kirjallinen hakemus. 
Palvelun myöntämisestä tai epäämisestä tehdään 
aina kirjallinen päätös, jossa on liitteenä ohje muu
toksen hakuun.  

Samassa elämäntilanteessa olevat perheet voivat an
taa toisilleen arvokasta tietoa ja keskinäistä tukea 
monin eri tavoin. Oppaan lopussa on linkkejä verk
kosivuille, joilta löydät yhteyksiä vammaisten lasten 
perheiden ryhmiin ja keskustelupalstoille.
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Vaikka taustalla on neurologinen 
diagnoosi…
CP-VAMMA ON LIIKUNTAVAMMA, jonka aiheut
tajana on pysyvä vaurio aivojen liikettä sääteleväl
lä alueella. Siihen saattaa liittyä aistitoimintojen, 
näön, hahmottamisen, syömisen ja kommuni
kaation ongelmia, epilepsiaa ja kognitiivisiin toi
mintoihin vaikuttavien fysiologisten mekanismien 
poikkeavuuksia.

MMC ELI MENINGOMYELOSEELE ON LIIKUNTA-
VAMMA, joka hidastaa tai estää lapsen motorista 
kehitystä. Vamma ilmenee erilaisina halvausoireina 
jaloissa. Se voi aiheuttaa häiriöitä peräsuolen, rakon 
ja sukuelinten toiminnassa. Yleensä kädet toimivat 
hyvin. Mmcvammaan voi myös liittyä kognitiivisia 
toimintahäiriöitä sekä tuntopuutoksia iholla.

HYDROKEFALIA ON AIVOSELKÄYDINNESTEKIER-
RON HÄIRIÖ, jonka aiheuttamat toimintakyvyn ra
joitteet riippuvat sen syntysyystä. Hydrokefalia voi 
ilmetä pelkästään tai se voi esiintyä muiden vam
mojen, esimerkiksi mmc:n tai cpvamman, liitän
näisoireena. Hydrokefalia voi aiheuttaa ongelmia 
mm. tasapainon hallinnassa, hahmottamisessa sekä 
muistin toiminnassa.  

… jokainen on aina yksilö 
vahvuuksineen ja tarpeineen
Lapsuus on monin tavoin elämän ratkaisevinta ai
kaa. Eri ikäkausilla on omat kehitystehtävänsä. 

Lapsi kasvaa, oppii ja kuntoutuu leikkimällä. Hän 
kehittyy omaksi itsekseen vain ja ainoastaan tois
ten ihmisten kanssa. Tähän tarvitaan koko perheen 
osallistumista. 

Kunnan ja valtion tehtävänä on tukea perhettä ja 
edistää sen hyvinvointia järjestämällä tarvittavia 
palveluja. 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koske
va yleissopimus velvoittaa edistämään vammaisten 
henkilöiden yhdenvertaisuutta, yksilöllistä itsemää
räämisoikeutta ja täysimääräistä osallistumista kai
killa elämän osaalueilla. 

Vammaisilla lapsilla on oikeus vapaasti ilmaista nä
kemyksensä kaikissa heihin vaikuttavissa asioissa. 
Lapsen näkemykselle on annettava asianmukainen 
painoarvo lapsen iän ja kypsyyden mukaisesti.  
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2 PALVELUIDEN SUUNNITTELU

Palvelusuunnitelma
Palvelusuunnitelma on kirjallinen suunnitelma ar
jessa selviytymiseen tarvittavista palveluista ja tuki
toimista. Palvelusuunnitelmakäsitettä käytetään 
ensisijaisesti vammaispalveluissa. Muissa sosiaali
palveluissa käytetään käsitteitä asiakassuunnitelma 
tai asiakas ja palvelusuunnitelma.

Palvelusuunnitelma laaditaan perheen ja sosiaali
toimen yhteistyönä. Hyvä suunnittelu on vuoro
vaikutteista ja keskustelevaa. Lapsen ja perheen elä
mäntilanne, arki ja kaikenlaiset tuen ja avun tarpeet 
käydään laajaalaisesti läpi. 

Tarvittavat palvelut ja niiden järjestämistavat mieti
tään yhdessä. Lopulliseen suunnitelmaan kirjataan 
sekä asiakkaan (perheen) että ammattilaisen arvio 
tuen tarpeesta, tarvittavista palveluista ja toimenpi
teistä. 

Jokaista suunnitelmassa mainittua palvelua tu
lee vielä hakea erikseen. Viranomaisen on tehtävä 
palvelusta kirjallinen päätös muutoksenhakuohjei
neen. Suunnitelma voidaan tarvittaessa päivittää 
joko perheen tai viranomaisen aloitteesta.

Varhaiskasvatuksessa erityistä tukea tarvitsevalle 
lapselle voidaan laatia myös sosiaalihuoltolain mu
kainen hoidon ja huolenpidon turvaava päätös, 
joka on luonteeltaan erityishuoltoohjelmaa muis
tuttava kokoava päätös tarvittavista sosiaalihuollon 
palveluista.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (lapsiperheiden 
palvelut, vammaisten palvelut)

Palveluiden suunnittelu

Erityishuolto-ohjelma EHO 
kehitysvammaiselle lapselle
Erityishuoltoohjelmaan (EHO) kirjataan ne palve
lut, jotka lapsi saa kehitysvammalain nojalla. Se on 
hallintopäätös näistä palveluista ja siihen voi hakea 
muutosta aluehallintovirastosta. EHO laaditaan 
yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa. Laatimisesta 
vastaa kunta ja/tai kuntayhtymä. 

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut)

Kuntoutussuunnitelma
Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä lapsen 
ja hänen läheistensä kanssa julkisessa terveydenhuol
lossa, käytännössä sairaalan lastenneurologian polik
linikalla. Työryhmään voivat kuulua lääkärin lisäksi 
psykologi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, toimin
taterapeutti, puheterapeutti ja neuroortopedi. 

Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan kaikki tarvitta
vat terapia ja muut kuntoutusmuodot sekä tera
pioiden toteuttamistapa (kotona tai vastaanotolla)

 
Lisätiedot: terveydenhuolto, sairaala 
(lastenneurologian poliklinikka)

Muita lapselle ja nuorelle laadittavia 
suunnitelmia
Muita lapselle laadittavia suunnitelmia ovat esi
merkiksi varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), 
perusopetuksen henkilökohtainen opetuksen jär
jestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) sekä 
omaishoitotilanteissa omaishoitosopimuksen liit
teeksi laadittava hoito ja palvelusuunnitelma.

 
Lisätiedot: opetustoimi/koulutoimi 
(VASU ja HOJKS); perusterveydenhuolto 
(omaishoidon tuki)
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män sosiaalityöntekijöiden sekä kuntoutus, palve
lu ja sosiaaliohjaajien vastuulla. 

Työntekijällä on velvollisuus kertoa erilaisista pal
veluvaihtoehdoista vaikutuksineen mukaan lukien 
palveluista perittävät maksut.

 
Lisätiedot: sosiaalitoimi (lapsiperheiden 
palvelut, vammaisten palvelut) ja 
terveydenhuolto (kuntoutusohjaus)

Arkea tukevat palvelut

Nuorelle laaditaan perusopetuksen jälkeen henki
lökohtainen opiskelu ja kuntoutussuunnitelma 
(KHOPS) varmistamaan ammatillista kuntoutu
mista ja edistämään hänen työllistymistään.

 
Lisätiedot: sosiaalitoimi, koulutoimi/
opetustoimi

Neuvonta ja ohjaus
Cpvammaisen lapsen ja hänen perheensä tarvitse
ma neuvonta ja ohjaus ovat kunnan tai kuntayhty

3ARKEA TUKEVAT PALVELUT

Perhetyö
Perhetyö on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja 
pitkäjänteistä perheiden tukemista. Se voi olla per
heen kotona tehtävää työtä, esimerkiksi ammatillis
ta keskusteluapua, tukea, ohjausta ja apua erilaisissa 
arjen toiminnoissa.  Perhetyö muokataan sisällöl
tään perheen tarvetta vastaavaksi.

Kuntien on järjestettävä maksutta perhetyötä eri
tyistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyden 
ja kehityksen turvaamiseksi. Lapsiperheellä on oi
keus saada lapsen terveyden ja kehityksen kannal
ta välttämätön perhetyö. Perhetyötä on annettava 
myös erityistä tukea tarvitseville nuorille.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (lapsiperheiden 
palvelut, vammaisten palvelut) ja neuvola

Lapsiperheiden kotipalvelu 
Lapsiperheillä on subjektiivinen oikeus saada lapsen 
hyvinvoinnin turvaamiseksi välttämätöntä kotipal
velua, lasten tai kodinhoitoapua jaksamisen tueksi 
ja erilaisissa kriisitilanteissa.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (lapsiperheiden 
palvelut)

Tukihenkilö- ja tukiperhe toiminta, 
vertaistoiminta
Lapsen terveyden tai kehityksen turvaamiseksi jär
jestetään yleisinä perhepalveluina vertaisryhmätoi
mintaa sekä tukihenkilö ja tukiperhetoimintaa. 

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (lapsiperheiden 
palvelut)

Palveluasuminen kotona
(vaikeavammaisen subjektiivinen oikeus) 
Jotta lapsi voi asua kotona, perhe voi saada erilaisia 
palveluita. Palveluasuminen voidaan käytännössä to
teuttaa omaishoidon tuen, kotipalvelun, kotisairaan
hoidon, henkilökohtaisen avun, asunnon muutos
töiden, lyhytaikaishoidon ja tarvittavien yksilöllisten 
tukimuotojen avulla tai näitä palveluja yhdistellen. 
Kaikki nämä kotiin annettavat erityispalvelut ovat 
perheelle maksuttomia, jos lapselle on tehty päätös 
vammaispalvelulain mukaisesta palveluasumisesta. 

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut)
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Palveluasuminen kodin ulkopuolella
(vaikeavammaisen subjektiivinen oikeus)
Viimesijainen mutta joskus ainoa vaihtoehto on 
lapsen asuminen kodin ulkopuolella, perhehoidossa 
tai alaikäisille tarkoitetussa asumisyksikössä. Kun
nasta saa tietoa vaihtoehdoista ja niiden vaikutuk
sista, esimerkiksi mahdollisista asiakasmaksuista. 

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut)

Kehitysvammaisen lapsen 
lyhytaikaishoito ja loma-ajan hoito
Perheen jaksamisen tai lapsen kuntoutuksen tuke
miseksi lapselle voidaan tarvittaessa järjestää lyhyt
aikais tai tilapäishoitoa.

Kunnissa on käytössä erilaisia lyhytaikaishoidon 
järjestämistapoja: perhehoito, perhelomitus tai 
hoito lapsille tarkoitetussa asumisyksikössä.  Ke
hitysvammaiselle lapselle tulee kehitysvammalain 
perusteella järjestää myös tarvittava hoito koulujen 
lomaaikoina.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (lapsiperheiden 
palvelut, vammaispalvelut)

Asunnon muutostyöt ja asuntoon 
kuuluvat välineet ja laitteet 
(vaikeavammaisen subjektiivinen oikeus) 
Vaikeavammaiselle henkilölle on korvattava asun
non muutostöistä sekä asuntoon kiinteästi kuulu
vien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheu
tuvat kohtuulliset kustannukset. Edellytyksenä on, 
että niitä tarvitaan lapsen vamman tai sairauden 
johdosta välttämättä hänen suoriutumiseensa ta
vanomaisista elämän toiminnoista.

Korvattavia muutostöitä voivat olla ovien leventä
minen, luiskien rakentaminen, valaistuksen paran
taminen, kahvojen asentaminen sekä wc ja pesu
tilojen välttämättömät muutostyöt. Korvattavia 
asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voivat olla 
esimerkiksi turvahälytysjärjestelmät, nostolaitteet, 
porrashissi tai muut asuntoon kiinteästi asennetta

vat välineet ja laitteet. Asunnon muutostöiksi lue
taan myös niiden suunnittelu sekä esteiden poista
minen asunnon välittömästä läheisyydestä, kuten 
porraskäytävästä tai pihalta. 

Asunnon muutostöitä ja uudisrakennuksiin tarvit
tavia ratkaisuja suunniteltaessa kannattaa ottaa hy
vissä ajoin yhteyttä kuntaan.

Nykyisen käytännön mukaan asunnon muutostöitä 
korvataan yhteen kohteeseen eli siihen, jota pide
tään lapsen ensisijaisena asumispaikkana.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut)

Henkilökohtainen apu
(vaikeavammaisen subjektiivinen oikeus)
Lapsen kasvaessa hänen toimintapiirinsä laajenee 
ikäkauden mukaisesti. Lapsen on muiden ikäistensä 
tavoin saatava toimia itsenäisesti erilaisissa ympäris
töissään.

Vammaisella lapsella on oikeus saada harrastuksiin 
ja vapaaajatoimintaan henkilökohtaista apua, jota 
myönnetään normaalisti vähintään 30 tuntia/kk. 
Esimerkiksi jo 8–10vuotias lapsi voi käydä henki
lökohtaisen avustajan kanssa uimassa, jääkiekkope
leissä tai jossain muussa harrastuksessa.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut)

Omaishoidon tuki
(määrärahasidonnainen tukitoimi)
Omaishoidon tuki muodostuu lapselle annettavista 
palveluista, hoitajan hoitopalkkiosta ja vapaapäivis
tä (3 vrk/kk) sekä omaishoitoa tukevista palveluista, 
kuten lakisääteisen vapaan lisäksi myönnettävis
tä virkistysvapaista. Omaishoidon tuesta tehdään 
omaishoitosopimus, johon liitetään hoito ja pal
velusuunnitelma. Hoitopalkkio määräytyy vam
maisen lapsen hoidon sitovuuden ja vaativuuden 
perusteella.

Arkea tukevat palvelut



Lasten ja nuorten palvelut | 9

Omaishoidon tuen kuntakohtaiset myöntämiskri
teerit saa kunnan kotisivuilta tai sosiaalitoimesta.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi ja/tai 
terveydenhuolto

Päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumiseen tarvittavat välineet, 
koneet ja laitteet
(määrärahasidonnainen tukitoimi)
Vammaisen lapsen kotiin voidaan arjessa selviyty
misen tueksi tarvita välineitä tai teknisiä ratkaisuja. 
Tavanomaisten välineiden, koneiden ja laitteiden 
hankkimisesta on mahdollista saada korvausta puo
let niiden kohtuullisista hankintakustannuksista. 
Vammaiselle lapselle tärkeitä harrastus ja toimin
tavälineitä voidaan korvata samojen periaatteiden 
mukaan. Terveydenhuollosta saatavista apuvälineis
tä ks. kohta ”Apuvälineet”.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut)

Ylimääräiset 
erityisravintokustannukset
(määrärahasidonnainen tukitoimi)
Lapsen tarvitsemasta erityisravinnosta aiheutuvista 
kustannuksista voi saada korvausta, kun erityisra
vinnon tarve on lääketieteellisesti selvitetty ja vält
tämätön.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut)

Ylimääräiset vaatekustannukset
(määrärahasidonnainen tukitoimi)
Joissakin tilanteissa lapselle on tarpeen vamman 
johdosta hankkia erikoisvaatteita tai kenkiä. Kunta 
voi harkinnanvaraisena vammaispalveluna korvata 
samankaltaisen normaalin vaatteen ja erikoisvaat
teen hinnan erotuksen.  

Korvausta voi saada myös kustannuksista, jotka 
aiheutuvat vammasta johtuvasta vaatteiden tavan
omaista suuremmasta kulumisesta.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut)

Sopeutumisvalmennus
Uudessa tilanteessa vammaiselle lapselle ja hänen 
perheelleen voidaan myöntää sopeutumisvalmen
nusta terveydenhuollon, Kelan tai vammaispalvelui
den kautta. Kursseille tarvitaan yleensä lääkärinlau
sunto, jossa suositellaan sopeutumisvalmennusta.

Kunta voi myöntää vammaispalvelulakiin perus
tuvana sopeutumisvalmennuksena esimerkiksi tu
kiviittomaopetusta tai muuta kommunikaatiooh
jausta puhevammaisen henkilön lähiihmisille.  

Suomen CPliitto järjestää cp, mmc ja hydroke
faliavammaisten lasten perheille STEArahoitteista 
sopeutumisvalmennusta. 

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut), Kela, terveydenhuolto 
(kuntoutusohjaus) ja CP-liitto (sosiaalinen 
kuntoutus)

Kuntoutusraha
Sopeutumisvalmennus ja kuntoutuskurssien ajal
ta vanhemmille voidaan maksaa kuntoutusrahaa. 
Omaisen tai läheisen kuntoutukseen osallistumisen 
tarpeellisuus on aina perusteltava terveydenhuollon 
laatimassa kuntoutussuunnitelmassa.

 Lisätiedot: Kela

Erityishoitoraha sairaan alle 
16-vuotiaan lapsen vanhemmalle
Kelan maksama erityishoitoraha korvaa vanhemman 
ansionmenetystä siltä ajalta, jona hän osallistuu alle 
16vuotiaan vaikeasti sairaan tai vammaisen lapsen 
sairaanhoitoon tai kuntoutukseen. Erityishoitorahan 
suuruus määräytyy vanhempien työtulojen perus
teella. Sitä on haettava takautuvasti neljän kuukau
den kuluessa lapsen hoidon alkamisesta.

 Lisätiedot: Kela

Arkea tukevat palvelut
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Tarvittavat kohtuulliset 
mukautukset
Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisen, kou
lutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden 
ja palveluiden tarjoajan on tehtävä asianmukaiset 
ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset 
mukautukset vammaisen henkilön yhdenvertaisuu
den turvaamiseksi.

Mukautustoimenpide voi esimerkiksi olla sopivan 
hiljentymistilan järjestäminen päiväkodissa sitä tar
vitsevalle lapselle, toimintakykyä edistävän apuväli
neen hankkiminen, henkilökohtainen avustaminen 
tai kouluaterian tarjoaminen PEGnapin kautta an
nettavana kliinisenä ravintovalmisteena. 

Yhdenvertaisuuslain noudattamista valvovat yhden
vertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus ja tasaar
volautakunta sekä työsuojeluviranomaiset.

 Lisätiedot: Yhdenvertaisuuslaki 
1325/2014

Esteettömyys
Esteettömyys tarkoittaa muun muassa ympäristöjen 
ja palvelujen saavutettavuutta, välineiden käytettä
vyyttä ja tiedon ymmärrettävyyttä. Esteettömyyden 
lisäämiseksi tarvitaan jatkuvaa työtä yhteiskunnan 
kaikilla sektoreilla.

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyy
destä (241/2017) koskee 1.1.2018 alkaen kaikkea 
luvanvaraista hallinto, palvelu, toimisto, liike, 
varasto, tuotanto ja asuinrakennuksen rakenta
mista sekä korjaus ja muutostyötä. 

 Lisätiedot: Invalidiliitto 
(esteettömyyskeskus ESKE), asuinkunnan 
rakennusvalvonta

Liikkuminen

4 LIIKKUMINEN

Vammaispalvelulain mukaiset 
kuljetuspalvelut
(subjektiivinen oikeus)
Kuljetuspalveluun on oikeutettu sellainen vaikea
vammainen lapsi, joka ei ilman kohtuuttomia vai
keuksia voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. 
Vaikeavammaisuus voi johtua liikuntavammasta, 
hahmottamisvaikeuksista, pelkotiloista tai käytös
häiriöistä. Tarvittaessa tulee saada myös kuljetuspal
veluun liittyvää saattajapalvelua. 

Kuljetuspalvelua myönnetään vähintään 18 yh
densuuntaista asiointi ja vapaaajan matkaa käy

tettäväksi kotikunnassa ja sen lähikunnissa. Kulje
tuksista voidaan periä enintään julkisen liikenteen 
maksua vastaava omavastuuosuus.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut)

Kuljetukset erityishuollon 
toteuttamiseksi
Kehitysvammalain nojalla erityishuoltona myön
nettyjen palveluiden (esimerkiksi lyhytaikaishoito) 
toteuttamiseksi välttämättömät matkat ovat lapselle 
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maksuttomia. Ne kirjataan myös erityishuoltooh
jelmaan.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut)

Esikoulu- ja koulukuljetukset 
saattajineen
Esikoulu ja kouluikäisellä lapsella on oikeus mak
suttomaan kuljetukseen perusopetuslain mukaises
ti, kun matka on viittä kilometriä pidempi. Kulje
tuksissa tulee ottaa huomioon myös lapsen ikä ja 
muut olosuhteet. Jos matka on liian vaikea, rasittava 
tai vaarallinen, lapsella on oikeus kuljetukseen myös 
lyhyemmällä matkalla. Tarvittaessa järjestetään saat
taja matkan ajalle.

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen 
saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas 
lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, koulu
matka saa kestää enintään kolme tuntia.

 Lisätiedot: opetustoimi/koulutoimi 
(varhaiskasvatus, perusopetus)

Kuljetukset aamu- ja 
iltapäivätoimintaan 
Koululaisten aamu ja iltapäivätoimintaan osallistu
van oikeus maksuttomaan kuljetukseen määräytyy 
matkan pituuden, kokonaiskeston tai vaikeuden pe
rusteella, kuten esikoulu ja koulukuljetuksissakin. 
Tämä tulee ottaa huomioon toimintaa järjestettäessä. 

Jos aamu ja iltapäivätoiminta on järjestetty kehitys
vammaisten erityishuoltona, lapsella on oikeus saa
da maksutta välttämättömät kuljetukset tarvittavine 
saattajapalveluineen.

 Lisätiedot: opetustoimi/koulutoimi, 
sosiaalitoimi (vammaisten palvelut)

Sairaudesta tai kuntoutuksesta 
johtuvat matkakustannukset
Sairausvakuutus korvaa matkat lähimpään sairaa
laan, poliklinikalle tai kuntayhtymän terveyden
huollon toimintayksikköön ja Kelan myöntämiin 

terapioihin. Myös sairauden hoitoon kuuluvien 
apuvälineiden hankkimiseen ja ylläpitämiseen liit
tyvistä matkoista voi saada korvausta. Näistä mat
koista korvataan matkakohtaisen omavastuun ylit
tävä osuus. Kun itse maksetut osuudet ylittävät 
tietyn omavastuuosuuden kalenterivuoden aikana, 
ylittävä osa korvataan kokonaan. 

Oikeus vakiotaksiin
Vammaiselle lapselle myönnetään yleensä oikeus 
käyttää tuttua taksinkuljettajaa, vakiotaksia Kelan 
korvaamilla matkoilla.

 Lisätiedot: Kela (matkakorvaukset - 
vakiotaksi)

Avustus auton hankintaan
(määrärahasidonnainen tukitoimi)
Kunta voi korvata puolet uuden tai käytetyn auton 
todellisista hankintakustannuksista, jos auto on tar
peen vaikeavammaisen lapsen kuljettamista varten 
ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseksi. Koti
kunnasta kannattaa hakea päätös asiasta ennen au
ton ostoa.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut)

Auton muutostyöt
(määrärahasidonnainen tukitoimi)
Vamman vaatimista välttämättömistä muutostöis
tä vakiomalliseen autoon (esimerkiksi pyörätuolin 
nostolaite) voi saada korvausta.

Auton käyttöä helpottavista laitteista (esimerkiksi 
lisälämmitin) aiheutuvista kustannuksista voidaan 
korvata puolet.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut)

Vammaisen henkilön pysäköintilupa
Vammaisen pysäköintiluvan voi saada myös vai
keasti vammaisen henkilön kuljettamista varten. 
Pysäköintilupa on henkilökohtainen ja se voidaan 
myöntää myös lapselle, jolla on itsenäisen liikkumi
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sen estävä vamma. Luvan myöntämisedellytysten 
täyttymisen arvioi lääkäri. 

Pysäköintilupaa haetaan Liikenteen turvallisuusvi
rasto Trafin palveluntuottajan Ajovarman palvelu
pisteestä. Hakemukseen tarvitaan lääkärintodistus. 

 Lisätiedot: Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafi

Autoveronpalautus ja -huojennus
Autoveronpalautusta tai veron harkinnanvaraista 
huojentamista voi hakea uutena ostettuun tai ulko
mailta käytettynä ostettuun ja Suomessa ensi kertaa 
rekisteröitävään autoon. On voitava osoittaa, että 
autoa käytetään pääsääntöisesti vammaisen henki
lön kuljettamiseen.

 Lisätiedot: Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafi/Palauttaminen invaliditeetin 
perusteella

5 KOMMUNIKOINTI

Vapautus ajoneuvoverosta
Ajoneuvoveron perusverosta voidaan myöntää va
pautus vammaisuuden perusteella. Vapautus ei kos
ke ns. dieselveroa eli käyttövoimaveroa.

Vapautuksen saa ilman hakemusta, jos ajoneuvolii
kennerekisterissä on merkintä myönteisestä autove
ropäätöksestä tai jos Trafi on myöntänyt ajoneuvon 
omistajalle, haltijalle tai ajoneuvolla kuljetettavalle 
henkilölle vammaisen pysäköintiluvan. Jos auto
veronpalautus ei ole Trafin tiedossa, vapautusta on 
haettava erikseen.

 Lisätiedot: Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafi

Kieli ja kommunikaatio alkavat kehittyä pian synty
män jälkeen. Varhaisen vuorovaikutuksen tärkeyttä 
ei voida kyllin korostaa.

Puhevammaisen lapsen 
kommunikaatio-opetus
(määrärahasidonnainen palvelu)
Puhevammaiselle lapselle voidaan myöntää vam
maispalvelulain mukaisena sopeutumisvalmennuk
sena kommunikaatioopetusta, jos puheen tuotta
minen on vaikeutunut tai puheen kehitys viivästyy. 
Kommunikaatioopetus voi sisältää tukiviittomien 
ja erilaisten kuvakommunikaatiomenetelmien ope

tusta ja ohjausta lapselle ja hänen läheisilleen. Kom
munikaatioopetusta voidaan järjestää yksilö, per
he tai ryhmämuotoisena.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut)

Kommunikaation apuvälineet
Kommunikoinnin apuvälinepalvelut kuuluvat lää
kinnälliseen kuntoutukseen. Kommunikoinnin 
apuvälineet kuuluvat yleensä erikoissairaanhoidosta 
luovutettaviin apuvälineisiin.

Kommunikointi
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”AIVOT ovat paikka, jossa 
ympäristötekijät ja geneettiset 

tekijät kohtaavat. Kun puhutaan 
kuntoutumisesta, puhutaan lähes 

aina aivojen kuntoutumisesta, 
vaikka kuntoutumistarve olisikin 
motoriikassa tai suoriutumisessa.” 

Aarne Ylinen,  
neurologisen kuntoutuksen professori 

Aivojen merkittävin ominaisuus on muovautuvuus. 
Lapsen ja nuoren sosiaalista, kielellistä, taidollista, 
kognitiivista ja motorista kehitystä voidaan monin 
tavoin tukea. 

Neuvolapalvelut
Jokaisella lapsella on oikeus kunnan neuvola ja ter
veyspalveluihin.  Lapsen neuvola vastaa yhteistyössä 
muiden tarvittavien tahojen kanssa lapsen kehityk
sen ja kuntoutuksen seurannasta. 

Kaikille lapsille tehdään koulukypsyysarvio 4vuo
tisneuvolatarkastuksessa. Sen perusteella voidaan 
tukitoimiksi suunnitella varhennettua esiopetusta, 

Kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuväli
nepalveluita tarjoavat Tikoteekkiverkostoon kuu
luvat erikoissairaanhoidon yksiköt.

 Lisätiedot: terveydenhuolto 
(lääkinnällinen kuntoutus)

Tulkkauspalvelut
Kuulo tai puhevammaisella lapsella on oikeus käyt
tää Kelan tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia 
vuodessa. Kuulonäkövammaisella lapsella on oi
keus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 360 tuntia 
vuodessa. Palveluja voi saada esimerkiksi opiskelun, 
asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen ja vir
kistyksen yhteydessä tapahtuvaan tulkkaukseen. 
Tulkkaustunteja voi saada enemmänkin kuin vä
himmäismäärän, jos se on tarpeen.

Opintoihin liittyvää opiskelutulkkausta voi saada 
siinä laajuudessa kuin sitä välttämättä tarvitsee. 

 Lisätiedot: Kela

6TERVEYDENHUOLTO JA 
KUNTOUTUS

Terveydenhuolto ja kuntoutus
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pidennetyn oppivelvollisuuden tarvetta tai koulun 
aloitusiän myöhentämistä.

 Lisätiedot: kunnan terveydenhuolto ja 
opetustoimi/koulutoimi

Kouluterveydenhuolto
Jokaisella lapsella on oikeus kunnan koulutervey
denhuollon palveluihin.

 Lisätiedot: opetustoimi/koulutoimi ja 
terveydenhuolto

Hammashuolto
Jokaisella lapsella on oikeus kunnan hammashuol
lon palveluihin. Tarvittaessa voi saada lähetteen eri
tyispalveluihin. 

 Lisätiedot: kunnan terveydenhuolto

Terveydenhoito
Kiireellistä hoitoa on annettava potilaalle hänen 
asuinkunnastaan riippumatta. Kiireettömän hoi
don hoitopaikan valinnasta säädetään terveyden
huoltolaissa. 

Vuodesta 2014 alkaen terveysaseman ja erikoissai
raanhoidon yksikön on voinut valita kaikista Suo
men julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Tosin 
Kela korvaa terveydenhuoltomatkan yleensä lähim
pään hoitopaikkaan hakeutumisen kustannuksia 
vastaavasti. 

Terveysaseman valinta
Perusterveydenhuollon palveluista vastaavan ter
veysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella 
enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yh
den terveysaseman asiakkaana.

Erikoissairaanhoitopaikan valinta
Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä 
lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kans
sa. Erikoissairaanhoitoon tehty matka korvataan 
enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheu
tuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

Kuntoutussuunnitelma
Kuntoutussuunnitelma laaditaan julkisessa tervey
denhuollossa hoidosta vastaavan lääkärin, tarvitta
vien kuntoutustyöntekijöiden ja perheen yhteistyö
nä. Se voidaan kirjata Kelan lomakkeelle (KU 207), 
Blääkärilausuntoon tai terveydenhuollon potilas
tietoihin. 

Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan kaikki ne tera
piat, apuvälineet, kuntoutusjaksot ja muut toimen
piteet, joita lapsi tarvitsee voidakseen osallistua eri 
elämänalueilla ikäkauttaan vastaavalla tavalla. Eri 
toimenpiteiden tarve, tavoite ja toteuttamistapa pe
rustellaan hyvin. 

Kuntoutussuunnitelma tarvitaan aina liitteeksi, 
kun lapselle haetaan Kelan vaativaa lääkinnällistä 
tai harkinnanvaraista kuntoutusta. Suunnitelma on 
hyödyllinen asiakirja myös laadittaessa sosiaalitoi
men palvelu tai asiakassuunnitelmia.  

Kuntoutussuunnittelussa tulee hyvissä ajoin en
nakoida nuoren tilannetta peruskoulun jälkeen. 
16–19vuotiaalle laaditaan aina myös erillinen 
opiskelu ja kuntoutumissuunnitelma. (KHOPS, 
ks. sivu 17). 

 Lisätiedot: terveydenhuolto, opetustoimi/
koulutoimi, TE-palvelut, Kela

Lääkinnällinen kuntoutus ja terapiat
Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, 
harkinnanvaraista kuntoutusta sekä maksaa kun
toutustoimenpiteiden ajalta toimeentulon turvaksi 
kuntoutusrahaa. 

Lääkinnällistä kuntoutusta ovat fysioterapia, puhe, 
musiikki ja ratsastusterapiat, neuropsykologinen 
kuntoutus, sopeutumisvalmennus sekä kuntoutus
jaksot ja kurssit. Näiden myöntäminen perustuu 
siihen, että lapsen sairauteen tai vammaan liittyvä 
suoritus ja osallistumisrajoite aiheuttaa hänelle 
huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoissa.

Terveydenhuolto ja kuntoutus
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Harkinnanvaraisena kuntoutuksena lapsille ja nuo
rille voidaan myöntää kuntoutus ja sopeutumisval
mennuskursseja sekä neuropsykologista kuntoutusta.  

Kelan järjestämisvastuulla oleva kuntoutus perus
tuu aina edellä kuvattuun, julkisen terveydenhuol
lon yksikössä laadittuun kuntoutussuunnitelmaan.

Jos kuntoutus ei kuulu Kelan tai vakuutusyhtiön 
järjestettäväksi, siitä vastaa kunta. 

 Lisätiedot: Kela, terveydenhuolto 
(kuntoutusohjaus ja kuntoutuspoliklinikat)

Apuvälineet
Apuvälineet ovat lapselle maksuttomia. Niistä tulee 
olla suositus kuntoutussuunnitelmassa. 

Liikkumiseen, suoriutumiseen ja kommunikointiin 
tarvittavista apuvälineistä vastaa julkinen tervey
denhuolto. Käytännössä apuvälineet luovutetaan 
kuntien tai keskussairaaloiden apuvälineyksiköistä. 

Vammaiselle lapselle tärkeitä harrastus ja toiminta
välineitä voidaan korvata harkinnanvaraisena palve
luna kunnan sosiaalitoimesta.

Kela myöntää ammatillisen kuntoutuksen apuväli
neitä aikaisintaan peruskoulun 7. luokalta alkaen. 
Ammatillisen kuntoutuksen apuväline voi olla esi
merkiksi opiskelun edellyttämä tietokone.  

 Lisätiedot: terveydenhuolto 
(lääkinnällinen kuntoutus ja 
kuntoutuspoliklinikat), sosiaalitoimi 
(vammaisten palvelut), Kela

Hoitotarvikkeet
Terveyskeskuksen maksuttomia hoitotarvikkeita 
ovat esimerkiksi katetrit, ravitsemukseen liittyvät 
erityistarvikkeet tai normaalin vaippaiän jälkeen 
tarvittavat vaipat.  Niiden tarve perustuu aina lää
kärin arvioon. 

 Lisätiedot: terveydenhuolto

Lääkekorvaukset
Lääkkeistä saa joko peruskorvausta tai erityiskor
vausta prosenttiosuutena suoraan lääkkeen hinnas
ta. Vuonna 2016 käyttöön otettua alkuomavastuuta 
ei peritä alle 18vuotiailta. 

Kun tietty omavastuuosuus vuodessa (ns. lääkekat
to) ylittyy, jokaisesta korvattavasta lääkkeestä mak
setaan enää minimiomavastuu.

 Lisätiedot: Kela

Terveydenhuollon asiakasmaksujen 
maksukatto
Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalente
rivuosittainen maksukatto. Sen täyttymisen jälkeen 
asiakasmaksuja ei enää peritä lukuun ottamat
ta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua. 
Perheen alaikäisten lasten asiakasmaksut otetaan 
huomioon huoltajan/huoltajien maksukaton kerty
mään.

 Lisätiedot: terveydenhuolto

Terveydenhuolto ja kuntoutus
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7 VARHAISKASVATUS, KOULU JA 
JATKO-OPINNOT

Varhaiskasvatus
Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen 
oikeus varhaiskasvatuslain mukaiseen varhaiskasva
tukseen. 

Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitel
ma (VASU), jonka tekemiseen lapsen huoltajat osal
listuvat. Tässä suunnitelmassa ja lapselle tehtävässä 
kuntoutussuunnitelmassa otetaan huomioon lapset 
erityistarpeet varhaiskasvatuksen aikana ja mahdol
lisuudet päiväkotipäivän aikaiseen kuntoutukseen 
(mm. avustajan tarve tai kommunikaation tuki). 

Lapselle, jonka varhaiskasvatusoikeus muutoin oli
si 20 h/vko, varhaiskasvatus voidaan lapsen edun, 
kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden 
niin vaatiessa järjestää kokopäiväisenä.

Kehitysvammaisen lapsen 
kuntouttava päivähoito
Siltä osin kuin kehitysvammaisen lapsen varhaiskas
vatus järjestetään kuntoutuksellisista syistä, se tulisi 
järjestää maksuttomana erityishuollon palveluna.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi (vammaisten 
palvelut), opetustoimi/koulutoimi 
(varhaiskasvatus)

Esiopetus
Jokaisella lapsella on oikeus esiopetukseen sinä 
vuonna, kun hän täyttää 6 vuotta. Lapsen on osal
listuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen 
tavoitteet saavuttavaan toimintaan vuotta ennen 
oppivelvollisuuden alkamista. 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lap
sen esiopetus voi vanhempien sitä halutessa alkaa jo 
sinä vuonna, kun lapsi täyttää 5 vuotta. Tätä mah
dollisuutta kannattaa hyödyntää, mikäli lapsella 
todetaan esimerkiksi neuropsykiatrisia oireita, hah
motushäiriöitä tai näkövamma/kuulovamma. 

Jos lapsi aloittaa esiopetuksen 5vuotiaana, hän 
aloittaaa koulun 7vuotiaana. Jos lapsen perusope
tuksen aloittamista myöhennetään, hänellä on oi
keus esiopetukseen myös sinä vuonna, jolloin täyt
tää 7 vuotta.

 Lisätiedot: opetustoimi/koulutoimi 
(varhaiskasvatus)

Pidennetty oppivelvollisuus
Lapsen tavanomainen oppivelvollisuus alkaa hä
nen täyttäessään 7 vuotta ja päättyy viimeistään 
sinä vuonna, kun hän täyttää 17 vuotta (kesto 10 
vuotta). Vaikeasti vammainen tai vaikeaa sairautta 
sairastava lapsi voi kuulua pidennetyn oppivelvolli
suuden piiriin (kesto 11 vuotta). Hän on aina myös 
erityistä tukea saava oppilas.

Pidennetyssä oppivelvollisuudessa lapsi osallistuu 
esiopetukseen kaksi vuotta. Hän voi aloittaa sen 
5tai 6vuotiaana ja mennä kouluun 7 tai 8vuo
tiaana. 

Lapselle tehdään pidennetystä oppivelvollisuudesta 
ja erityisestä tuesta yksilöllinen hallintopäätös.

 Lisätiedot: oph.fi/pidennetty 
oppivelvollisuus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 
Perusopetuslaissa on kolmiportainen oppimisen ja 
koulunkäynnin tukijärjestelmä. Tuki jaetaan yleiseen, 
tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tukea annetaan 
niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.

Ensisijainen opetuksen järjestämispaikka on aina 
lähikoulu riippumatta oppilaan tarvitseman tuen 
tasosta. 

Varhaiskasvatus, koulu ja jatko-opinnot
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Tehostettu tuki
Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia esi 
ja perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta 
erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa eri
tyisopetusta.

Opetus voi olla yksilö tai pienryhmäopetusta ryh
män opettajan, erityisopettajan tai erityislastentar
hanopettajan kanssa vai erityisopettaja voi tulla oh
jaamaan lasta opetusryhmään.

Erityinen tuki ja HOJKS
Erityisen tuen päätöksessä määritellään oppilaan 
pääsääntöinen opetusryhmä, tarvittavat tulkitse
mis ja avustajapalvelut, muut tukitoimet, esimer
kiksi apuvälineet ja mahdollisesti tarvittava opetuk
sen yksilöllistäminen. Tuen suunnittelussa voidaan 
hyödyntää Oppimis ja ohjauskeskus Valterin oh
jauskäyntejä ja tukijaksoja. Peruskoulun, lukion ja 
ammatillisten opintojen oppikirjat voi tilata kuun
neltavassa muodossa maksutta Opetus ja kulttuu
riministeriön hallinnoimasta  Celiasta. 

Erityisestä tuesta tehdään aina muutoksenhakukel
poinen hallintopäätös. Ennen päätöksen tekemistä 
on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa. Päätöstä 
tarkistetaan ainakin toisen luokan jälkeen ja ennen 
seitsemännelle luokalle siirtymistä. 

Kaikille erityisen tuen päätöksen saaneille oppilail
le tehdään HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma. HOJKS:sta ei 
voi valittaa.

 Lisätiedot: opetustoimi/koulutoimi,  
oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, 
saavutettavan kirjallisuuden ja 
julkaisemisen asiantuntijakeskus Celia 

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu ja il
tapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan 
oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetuk
seen otetuille tai siirretyille oppilaille. Toiminnasta 
voidaan periä kunnan määrittelemä kuukausimaksu.

Kehitysvammaisen lapsen tarvitsema aamu ja ilta
päivätoiminta tulisi viimeistään 3. luokalta alkaen 
järjestää maksuttomana erityishuollon palveluna.

 Lisätiedot: opetustoimi/koulutoimi ja 
sosiaalitoimi

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen
Nuorisotakuuseen sisältyy koulutustakuu, jonka 
tarkoituksena on taata kaikille peruskoulun päättä
neille nuorille koulutuspaikka.

Cpvammaisten nuorten koulutuspolut ovat yk
silöllisiä. Osa suuntautuu lukioon. Vaihtoehtoina 
ovat myös erilaiset ammatilliset koulutukset tai val
mentava koulutus. Jos jatkoopiskelupaikkaa ei jär
jesty, on mahdollisuus kunnan tarjoamaan työ tai 
päivätoimintaan. 

Tulevaisuutta, jatkoopintomahdollisuuksia ja opin
topolkua mietitään opintoohjaajan tuella jo hyvissä 
ajoin, viimeistään peruskoulun viimeisillä luokilla. 

 Lisätiedot: opetustoimi/koulutoimi, 
sosiaalitoimi, 2. asteen oppilaitokset, 
Nuorisotakuu.fi

Opiskelu- ja kuntoutumis-
suunnitelma (KHOPS)
Henkilökohtainen opiskelu ja kuntoutumissuunni
telma (KHOPS) laaditaan 16–19vuotiaalle nuorelle. 

Suunnitelmaan tulee sisältyä:
 arvio, jossa perustellaan sairauden, vian 

tai vamman vaikutus nuoren ammatillisen 
kuntoutumisen mahdollisuuksiin

 arvio ammatillisen kuntoutumisen tavoit
teista

 suunnitelma nuoren opiskelun järjestämi
sestä ja toteuttamisesta 

 suunnitelma tarvittavista tukitoimista am
matillisen kuntoutumisen edistämiseksi.

 Lisätiedot: opetustoimi/koulutoimi, 
terveydenhuolto

Varhaiskasvatus, koulu ja jatko-opinnot
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Nuoren kuntoutusraha ja 
ammatillinen kuntoutus
Nuoren kuntoutusrahan tavoitteena on varmistaa 
ammatillisen kuntoutumisen ja sen tuloksena työl
listymisen edellytykset. Kuntoutusraha on aina en
sisijainen työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. 

16–19vuotias nuori voi KHOPS:n perusteella ha
kea nuoren kuntoutusrahaa ajalle, jolloin osallistuu 
kuntoutumiseen tähtäävään toimintaan (esim. opis
kelu, valmentava koulutus, työpaja tai työharjoitte
lu).

Samassa yhteydessä voi hakea myös päätöstä amma
tillisesta kuntoutuksesta. Kela voi kuntoutusrahan 
lisäksi myöntää toiminnan ammatillisena kuntou
tuksena. Tällöin Kela korvaa myös koulutarvikkeis
ta aiheutuneita kustannuksia. 

Koulutuskokeilut
Ammatilliset erityisoppilaitokset järjestävät 12 vii
kon mittaisia koulutuskokeiluja. Koulutuskokeilu
jen tarkoituksena on selvittää nuoren kiinnostusta, 
soveltuvuutta ja valmiuksia valitsemallaan koulu
tusalalla.

Samalla arvioidaan opetukseen ja oppimiseen liitty
vien tukitoimien tarvetta. Maksusitoumuksen kou
lutuskokeiluun voi saada Kelasta, sosiaalitoimesta 
tai TEpalveluista (ammatinvalinnanohjaus).

Koulutuskokeilujen lisäksi osa oppilaitoksista jär
jestää lyhyempiä tutustumisjaksoja, joista sovitaan 
yleensä yksilöllisesti.

 Lisätiedot: oppilaitokset, Kela, 
sosiaalitoimi ja TE-palvelut

Nuorisotakuu
Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle alle 
25vuotiaalle nuorelle ja alle 30vuotiaalle vasta
valmistuneelle tarjotaan työ, työkokeilu opiskelu, 
työpaja tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumi
sesta. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan 
TEtoimistoon.

Nuorisotakuuta toteutetaan monialaisena ja mo
niammatillisena yhteistyönä. Nuori voi ottaa yh
teyttä koulutus, työvoima tai nuorisoviranomai
siin ja pyytää heiltä apua oikean palvelun piiriin 
pääsemiseksi. Tarvittaessa eri palveluja voidaan 
käyttää myös samanaikaisesti.

 Lisätiedot: TE-palvelut

Työkyvyttömyyseläke
Työkyvyttömyyseläkettä voi saada 16–64vuotias 
henkilö, joka ei sairauden, vian tai vamman vuoksi 
kykene ansaitsemaan toimeentuloaan. Työkykyä ar
vioidaan lääkärinlausunnon perusteella. Aina ensin 
arvioidaan nuoren edellytykset saada kuntoutusra
haa ja/tai ammatillista kuntoutusta.  

 Lisätiedot: Kela
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8MUITA TALOUDELLISIA 
TUKIMUOTOJA

Alle ja yli 16-vuotiaan vammaistuet
Kela voi myöntää lapselle alle 16vuotiaan vammais
tukea. Vammaistuki voidaan myöntää määräajaksi 
tai siihen asti, kun lapsi täyttää 16 vuotta. Tämän 
jälkeen tukimuotona voi olla 16vuotta täyttäneen 
vammaistuki. 

Vammaistukena voidaan myöntää perustukea, ko
rotettua tukea tai ylintä tukea.

 Lisätiedot: Kela

Toimeentulotuki
Toimeentulotuki on viimesijainen ja aina väliaikai
seksi tarkoitettu toimeentuloturvan muoto. Tuki on 
tarveharkintaista. 

Kela huolehtii perustoimeentulotuen myöntämi
sestä ja maksamisesta. Täydentävää ja ehkäisevää 
toimeentulotukea haetaan edelleen kunnan sosiaa
litoimesta.

 Lisätiedot: sosiaalitoimi ja Kela

Veromaksukyvyn 
alentumisvähennys
Jos lapsen vanhempien veronmaksukyky on esimer
kiksi sairaudesta johtuvien poikkeuksellisten suur
ten kulujen vuoksi alentunut, voi tietyin edellytyk
sin saada ansiotuloista tehtävän veronmaksukyvyn   
alentumisvähennyksen.

 Lisätiedot: verohallinto

Suomen CP-liiton tuki lomittajan tai 
avustajan hankkimiseen
Suomen CPliitto voi kustantaa lomittajan per
heille, joihin kuuluu cp, mmc tai hydrokefalia
vammainen henkilö. Ehtona on, että perhe ei saa 
omaishoidontukea.

Lisäksi voimme maksaa palkkion avustajalle, joka 
mahdollistaa vammaisen tai häntä hoitavien omais
ten pääsyn yksittäiseen tilaisuuteen tai virkistystoi
mintaan. Lomittaja tai avustava henkilö on etsittävä 
itse.

 Lisätiedot: cp-liitto.fi/lomittajatoiminta

Muita taloudellisia tukimuotoja



Sosiaaliturvasta
vammaispalvelujenkasikirja.fi
THL:n Vammaispalvelujen käsikirjassa 
on tietoa mm. palvelusuunnitelmasta, 
kuljetuspalveluista ja lainsäädännön 
muutoksista.

sosiaaliturvaopas.fi 
Julkaisuun on koottu pitkäaikaissairaiden ja 
vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva 
pääpiirteittäin. 

kela.fi
Kelan vastuulla olevaan sosiaaliturvaan 
kuuluvat myös lapsiperheiden tuet, kuntoutus, 
vammaisetuudet, yleinen sairausvakuutus ja 
perustoimeentulotuki.

verneri.net
Tietoa ja neuvontaa kehitysvammaisuudesta, 
palveluista ja alan työkäytännöistä, myös 
selkokielellä.

cp-liitto.fi/oikeuksienvalvonta
Tietoa CPliiton oikeuksienvalvonnasta, 
sosiaaliohjauksesta ja neuvonnasta.

Kuntoutuksesta
terveyskyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-
sairauksista/liikuntavammaisuus
HUS:n ylläpitämässä Terveyskylässä on tietoa 
lasten liikuntavammoista, tukitoimista ja 
kuntoutuksesta.

Oppimisesta ja koulunkäynnistä
Valteri.fi
Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa 
toimiva valtakunnallinen oppimis ja 
ohjauskeskus. Se tarjoaa tukea yleisen, 
tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien 
lasten ja nuorten koulunkäyntiin. 

Hahmotushäiriöistä ja 
aivoperäisistä näkövammoista
hahku.fi
Hahkuhankkeen verkkosivuilla on paljon 
tietoa hahmotushäiriöistä.

nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_
nakovammaisille/lapset/naakko-naa
Aivoperäisen näkövamman ammattilaisverkosto 
CVI Finland

Celia.fi
Celia on opetus ja kulttuuriministeriön 
hallinnonalalla toimiva saavutettavan 
kirjallisuuden ja julkaisemisen 
asiantuntijakeskus.

Puhevammaisuudesta ja 
kommunikoinnin tuesta
papunet.fi
Kehitysvammaliiton sivustolla on paljon 
tietoa puhevammaisuudesta, palveluista ja 
tukitoimista.

cp-liitto.fi/puhetupa
CPliiton puhetupakeskus tuottaa 
tulkkauspalveluita ja kommunikaatioohjausta.

Sähköpostilistoja ja keskustelua
erityislastenomaiset.fi 
jaatinen.info 
leijonaemot.fi 
bamsegruppen.org (ruotsin kielellä)

LINKKEJÄ LISÄTIETOON

Suomen CP-liitto ry
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
p. (09) 5407 540
toimisto@cp-liitto.fi
cp-liitto.fi

Teikjät: Anne Heiskanen, Merja 
Partanen, Petra Peltomaa, 
Elina Perttula ja Päivi Ritvanen
Kuvat: Sanni Hallavaara
Taitto: ROKdesign


