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Miten
haetaan
henkilökohtaista
apua?

•

Henkilökohtaista apua voidaan hakea
esimerkiksi
• koulutukseen ja opiskelun tueksi sekä
oppimisen mahdollistamiseksi
• lapsen harrastustoimintaan
• muuhun vapaa-ajan toimintaan, kuten
kaupungilla hengailuun, shoppailuun, leffoissa
käymiseen, askarteluun jne.
• kavereiden ja ystävien tapaamiseen sekä
muiden lasten kanssa leikkimiseen
• retkeilyyn
• osallistumiseen ilman vanhempia
Henkilökohtainen apu vammaiselle lapselle
ja nuorelle tukee koko perhettä ja vanhempien
jaksamista tehokkaasti ja tukee lapsen
itsenäistymistä.

•

Perusopetuksessa vammaisen lapsen avun
järjestäminen on kunnan opetustoimen
vastuulla. Henkilökohtaista apua vapaa-ajan
toimintoihin haetaan kunnan sosiaalitoimesta.
Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaista apua hakevan on osattava kertoa
avun sisällöstä ja toteutustavasta. Hakijalla on
oltava avun tarpeesta oma mielipide.
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus turvaa
myös lapselle oikeuden ilmaista näkemyksensä
heitä koskevissa asioissa. Avuntarpeen
määrittelyn tulee perustua lapsen kehitystason
ja yksilöllisen tilanteen arviointiin.
Lapsen ja nuoren henkilökohtaisen avun
myöntämistä harkitessa keskeisessä osassa
ovat asiantuntijoiden lausunnot. Oman tahdon
ilmaisua voivat kuvata myös lapsen läheiset
henkilöt.
Lapsen näkemyksen kuulemisessa on
mahdollista käyttää tarvittaessa puhetta
korvaavia ja tukevia kommunikaatiomenetelmiä.
Lapsella ei tarvitse olla kykyä ja voimavaroja
toimia henkilökohtaisen avustajan työnantajana saadakseen henkilökohtaista apua.
Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua
työnantajamallilla, palvelusetelimallilla,
ostopalvelumallilla tai järjestämällä palvelun
itse tai yhteistyösopimuksin muiden kuntien
kanssa. Järjestämistapoja voidaan yhdistellä,
jotta asiakkaan kannalta tarkoituksenmukainen
henkilökohtaisen avun kokonaisuus voidaan
toteuttaa.

YK:n vammaissopimus ja lapsen oikeuksien
sopimus turvaavat lapsen oikeuden yhdenvertaiseen osallisuuteen yhteiskunnassa.
Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain
mukainen palvelu, jonka myöntämiselle ei ole
asetettu ikärajaa. Henkilökohtainen apu kuuluu
siis myös lapselle ja nuorelle.
Lapsille ja nuorille henkilökohtaista apua
on myönnettävä silloin, kun lapsi ei vamman
tai sairauden aiheuttaman toimintarajoitteen
vuoksi kykene ilman apua tekemään asioita,
joita vastaavan ikäiset lapset yleensä tekevät
itsenäisesti.
Henkilökohtainen apu voi sisältää myös
hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Olennaista on
se, että henkilökohtainen apu on hakijalle
palveluna sopiva ja riittävä.
Lapsella on oikeus henkilökohtaiseen
apuun myös silloin, kun toinen vanhemmista
on omaishoitaja.

•

