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VAMMAISPALVELUJEN MÄÄRÄRAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN
MYÖNTÄMISPERUSTEET
SOTEL 01.10.2015 § 122
Valmistelu: palvelupäällikkö Leila Eklöv, puh. 040 736
8850 tai leila.eklov@porvoo.fi.
Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksellä 19.12.2013 §
167 päättänyt vammaispalvelulain ja vammaispalvelujen määrärahasidonnaisten palvelujen ja tukitoimien kohdentamisperiaatteista
1.1.2014 alkaen. Kohdentamisperiaatteissa on määrätty sekä vammaispalvelulain mukaisista määrärahasidonnaisista palveluista ja tukitoimista että sosiaalihuoltolain (27 d ja e §) vajaakuntoisten työtoiminnasta, alle 65-vuotiaiden omaishoitajien vapaiden järjestämisestä ja tukihenkilötoiminnasta.
Porvoossa on seudullisessa yhteistyössä valmisteltu yhteisiä kohdentamisperiaatteita, joiden noudattamiseen on tarkoitus sitoutua
seudullisesti Askolassa, Lapinjärvellä, Loviisassa ja Porvoossa. Valmistelluilla kohdentamisperiaatteilla voidaan lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja vähentää eriarvoisuutta seudullisesti ja vastata
paremmin kuntien heikentyneeseen talouskehitykseen. Siitä syystä
kohdentamista koskeva päätös on päivitettävä ja uusittava.
Valmistelutyö on tehty yhteistyössä Askolan, Loviisan ja Porvoon
vammaispalvelujen sekä sosiaalialan osaamiskeskuksen Verson
edustajien kanssa. Valmistelutyössä on huomioitu mm. Kuuma-kuntien, Vantaan, Kirkkonummen, Porvoon ja Loviisan perus-/ tai sosiaali- ja terveyslautakuntien aiemmat päätökset määrärahoista ja valtakunnallisen oikeuskäytännön ennakkotapausten linjaukset. Valmistelutyössä on konsultoitu seudulla toimivaa sosiaaliasiamiestä ja
Porvoon kaupungin lakimiestä. Askolan, Loviisan ja Porvoon vammaisneuvostoilta on pyydetty lausunto valmistelluista kohdentamisperiaatteista. Vammaisneuvostojen lisäys-/ muutosehdotukset on
huomioitu. Käsiteltävät kohdentamisperiaatteet ovat hyväksytty Askolan osalta Askolan perusturvalautakunnan kokouksessa
16.6.2015. Kohdentamisperiaatteet käsitellään Loviisan perusturvalautakunnassa syyskuussa 2015.
Vammaispalvelulain nojalla järjestettäviä määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia ovat:
 kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus
 päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
 ylimääräiset vaate- ja ravintokustannukset ja
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muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut ja tukitoimet.
Vuonna 2015 Porvoossa on talousarviossa varattu vammaispalvelulain mukaisiin määrärahasidonnaisiin palveluihin ja tukitoimiin yhteensä 73 100 euroa, joista valtaosa kohdistuu sopeutumisvalmennuksena järjestettävään kommunikaatio-opetukseen.

Näiden lisäksi vammaispalveluissa on varattu määrärahoja seuraaviin tarkoituksiin:
 vammaisten lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaan (20 100 euroa)
 sosiaalihuoltolain (27 d ja e §) nojalla vajaakuntoisten työtoimintaan (230 800 euroa)
 alle 65-vuotiaiden omaishoidontukeen (700 900 euroa) ja
 em. omaishoidon lomitukseen (5100 euroa).
Liitteet:
Vammaispalvelulain mukaisia määrärahasidonnaisia tukitoimia ja
palveluita koskeva ohje
Vammaisneuvoston lausunto 27.2.2015
Stj:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteen ”Vammaispalvelulain mukaisia määrärahasidonnaisia tukitoimia ja palveluista
koskeva ohje”, jossa määriteltyjä kohdentamisperiaatteita sovelletaan 1.11.2015 alkaen asiakkaan ja hänen perheensä kokonaistilanne huomioon ottaen. Kohdennettavia määrärahoja varataan siten,
kuin ohjeessa määritellään.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vammaispalveluiden
määrärahoja kohdennetaan Porvoossa myös
 vammaisten lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaan
 sosiaalihuoltolain nojalla vajaakuntoisten työtoimintaan
 alle 65-vuotiaiden omaishoidontukeen ja
 em. omaishoidon lomitukseen.
Tukihenkilötoiminta kohdistetaan erityisesti nuorille, kotona asuville
vammaisille henkilöille, jotta he voivat parantaa elämänhallinnan taitojaan, saada tukea itsenäistymiseensä sekä osallistua erilaisiin kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Toiminnalla voidaan tukea myös vammaisen henkilön perheen tilannetta, mutta pääpainon tulee olla nuoren tukemisessa. Toiminnan tulee olla suunnitelmallista, tavoitteellista ja tarkoituksen mukaista huomioon ottaen vammaisen palvelutarve kokonaisuudessa. Tukihenkilötoimintaa järjestetään noin 20 nuorelle henkilölle.
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Sosiaalihuoltolain (27 d ja e §) nojalla voidaan vajaakuntoisten työtoimintaa myöntää yksilöllisen palvelutarpeen perusteella pääsääntöisesti 2-3 päivää/viikko.
Omaishoidontukea myönnetään vammaispalvelujen kautta alle
65-vuotiaille henkilöille laissa ja soveltamisohjeissa määritellyn
mukaisesti. Omaishoidontuen lomitusta järjestetään niille
omaishoidon asiakkaille, joilla on oikeus omaishoitajan lakisääteisiin
vapaisiin.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä liitteen
”Vammaispalvelulain mukaisia määrärahasidonnaisia tukitoimia ja
palveluista koskeva ohje”, jossa määriteltyjä kohdentamisperiaatteita
sovelletaan 1.11.2015 alkaen asiakkaan ja hänen perheensä kokonaistilanne huomioon ottaen. Kohdennettavia määrärahoja varataan
siten, kuin ohjeessa määritellään.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti, että
vammaispalveluiden määrärahoja kohdennetaan Porvoossa myös
 vammaisten lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaan
 sosiaalihuoltolain nojalla vajaakuntoisten työtoimintaan
 alle 65-vuotiaiden omaishoidontukeen ja
 em. omaishoidon lomitukseen.
Tukihenkilötoiminta kohdistetaan erityisesti nuorille, kotona asuville
vammaisille henkilöille, jotta he voivat parantaa elämänhallinnan taitojaan, saada tukea itsenäistymiseensä sekä osallistua erilaisiin kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Toiminnalla voidaan tukea myös vammaisen henkilön perheen tilannetta, mutta pääpainon tulee olla nuoren tukemisessa. Toiminnan tulee olla suunnitelmallista, tavoitteellista ja tarkoituksen mukaista huomioon ottaen vammaisen palvelutarve kokonaisuudessa. Tukihenkilötoimintaa järjestetään noin 20 nuorelle henkilölle.
Sosiaalihuoltolain (27 d ja e §) nojalla voidaan vajaakuntoisten työtoimintaa myöntää yksilöllisen palvelutarpeen perusteella pääsääntöisesti 2-3 päivää/viikko.
Omaishoidontukea myönnetään vammaispalvelujen kautta alle
65-vuotiaille henkilöille laissa ja soveltamisohjeissa määritellyn
mukaisesti. Omaishoidontuen lomitusta järjestetään niille
omaishoidon asiakkaille, joilla on oikeus omaishoitajan lakisääteisiin
vapaisiin.
Otteen oikeaksi todistaa Porvoossa 16.10.2015
Kerstin Eklund, sihteeri

