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Mikä on asunnonsopeuttamisavustus?

Asunnonsopeuttamisavustus on taloudellinen avustus, jota
yksityishenkilö voi hakea sopeuttaakseen asuntonsa. Laki (2018:222)
asunnonsopeuttamisavustuksesta. Avustus on henkilökohtainen ja on
voimassa riippumatta siitä, omistaako hakija asuntonsa vai ei, tai asuuko
hän vuokraoikeus- tai asumisoikeusasunnossa.
Lain tarkoituksena on antaa toimintarajoitteisille mahdollisuus
itsenäiseen elämään omassa asunnossaan. Yksi avustuksen saamisen
edellytyksistä on, että toimenpide on välttämätön toimintarajoitteen
johdosta, ja tämä tulee vahvistaa työterapeutin, lääkärin tai jonkun
muun lääketieteellisen asiantuntijan antamalla todistuksella. Tarvetta
ei voida täyttää millään yksinkertaisemmalla tavalla, esimerkiksi
maakäräjien tai kunnan terveyden- ja sairaanhoitolain mukaisesti
tarjoamalla apuvälineellä tai asunnon tilojen käyttötapaa muuttamalla.
Lisätietoja on sivustolla boverket.se.

Kuka voi hakea
asunnonsopeuttamisavustusta?

Asunnonsopeuttamisavustusta voi hakea henkilö, jolla on
toimintarajoite ja joka omistaa asunnon tai asuu vuokraoikeus- tai
asumisoikeusasunnossa. Avustus kattaa periaatteessa kaikentyyppiset
toimintarajoitukset, esimerkiksi liikuntaesteet, heikentyneen näön tai
kehitysvamman. Toimintakyvyn heikennyksen tulee olla pysyvä tai
ainakin pitkäaikainen.

Avustusta voi saada seuraaviin
toimenpiteisiin

Voit saada avustusta sopeuttamiseen, joka on välttämätöntä jokapäiväiselle elämällesi kotonasi, esimerkiksi voidaksesi liikkua asunnossa,
nukkua, hoitaa henkilökohtaisen hygieniasi ja ruoanlaiton sekä voidaksesi päästä ulos asunnosta ja sisään sinne. Asunnon sopeuttamisella tulee
olla suora yhteys toimintarajoitteeseen. Voit saada avustusta ainoastaan
vakituisen asuntosi sopeuttamiseen. Asunnonsopeuttamisavustusta
myönnetään välttämättömiin toimiin pysyvien toimintojen sopeuttamisessa asunnossa tai sen yhteydessä. Pysyvillä toiminnoilla tarkoitetaan
1. normaalisti sellaista, mitä ei voi ottaa mukaansa asunnosta muutettaessa.

Seuraaviin toimenpiteisiin ei voi saada
avustusta

Asunnonsopeuttamisavustusta ei myönnetä asunnon normaalin tason
parantamiseen tai sen tavalliseen kunnossapitoon tai toimenpiteisiin,
jotka pitää suorittaa muista syistä kuin toimintarajoite, tai tilapäisten
toimintarajoitteiden vuoksi.

Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisen yhteydessä asunnonsopeuttamisavustusta
myönnetään vain, jos on erityisiä syitä sopeuttamista vaativan asunnon
tietyn muotoilun valitsemiseen. Uudisrakentamisen yhteydessä on
myös käytössä nk. yleinen sopivuusvaatimus, ts. että asunnon tulee olla
sopiva ottaen huomioon henkilön tarpeet.

Asuntoa vaihdettaessa

Toiseen asuntoon muutettaessa asunnonsopeuttamisavustusta ei
myönnetä toimenpiteisiin, jotka johtuvat siitä, että uusi asunto
on toimintarajoite huomioon ottaen kokonsa, pohjaratkaisunsa,
asumiskerrostasojensa lukumäärän tai muiden korkeuserojensa suhteen
ilmeisesti sopimaton hakijalle.

Miten avustusta haetaan?

Asunnonsopeuttamisavustusta haetaan kunnalta. Hakulomake ja
lisätietoja on kunnan verkkosivustolla orebro.se. Voit saada lomakkeen
myös ottamalla yhteyden kunnan palvelukeskukseen (Servicecenter),
puh. 019-21 10 00. On tärkeää, että täytät lomakkeen mahdollisimman
tarkasti hakemusta tehdessäsi.

• Todistus

Hakemukseen tulee aina oheistaa työterapeutin, lääkärin tai lääketieteellisen asiantuntijan antama todistus, joka osoittaa, että toimenpiteet, joihin avustusta haetaan, ovat välttämättömiä toimintarajoite
huomioon ottaen.

• Kustannusarvio/tarjous

Sinun tulee itse ottaa yhteys yrittäjään, joka pystyy tekemään
työn. Tällä tulee olla F-veroseteli ja suoritettavaa työtä koskeva
asiaankuuluva pätevyys. Työ tulee suorittaa voimassa olevaa
rakennuslainsäädäntöä ja alan sääntöjä noudattaen.
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•

Kunta saattaa pyytää sinua täydentämään hakemustasi – kopiolla
saamastasi tarjouksesta tai kustannuslaskelmasta, jos niitä tarvitaan
kunnan mielestä kohtuullisen kustannustason päättämiseksi asiassa.

• Suostumus toimenpiteiden suorittamiseen
omistajalta ja käyttöoikeuden haltijalta

Sinun tulee – ennen kuin kunta tekee päätöksen avustuksen
myöntämisestä – jättää kunnalle asiakirjat, jotka todistavat, että
asunnon sopeuttamistoimille on saatu suostumus kaikilta asunnon
omistajilta ja sen käyttöoikeuden haltijoilta.

Selvitys

Kunnan asiankäsittelijät selvittävät lain asunnonsopeuttamisavustuksesta pohjalta, oikeuttaako haettu toimenpide/sopeutus avustukseen
ja että onko todistuksella vahvistettu, että asunnon sopeuttaminen on
välttämätöntä asunnon muuttamiseksi tarkoituksenmukaiseksi.
Tarvittaessa varataan aika kotikäynnille.

Päätös

Kun selvitys on valmis, sinulle lähetetään aina kirjallinen päätös. Siitä
käy ilmi, onko sinulle myönnetty asunnonsopeutusavustus ja mitä
toimenpidettä varten. Avustussumma vastaa kohtuullisia kuluja haettuja
toimenpiteitä varten ja kattaa myönnetyn sopeutuksen kulut.

Valittaminen

Ellet ole tyytyväinen päätökseen asunnonsopeuttamisavustuksesta,
voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen. Kirjallisessa päätöksessä on ohjeet
tämän tekemisestä.

Työn tilaaminen

Jos olet saanut myönteisen päätöksen asunnonsopeuttamisavustuksesta,
voit tilata työn valitsemaltasi yrittäjältä ja tehdä sopimuksen siitä hänen
kanssaan. Yrittäjän tulee olla pätevä ja hänellä tulee olla F-veroseteli. Työ
tulee suorittaa ammattimaisella tavalla ja sen tulee noudattaa voimassa
olevia säännöstöjä. On tärkeää pitää mielessä, että työn tilaajan ja
käytettävän yrittäjän suhteista säädetään kuluttajapalvelulaissa (1985:716).
Siis mitään eroa ei ole sillä, tilataanko työ avustuksen avulla tai ilman
3. sitä. Lisätietoja on (ruotsiksi) sivustolla konsumentverket.se.

Avustuksen maksaminen

Ennen kuin asunnonsopeuttamisavustus maksetaan, sinun on jätettävä
kunnalle lasku, kuitti tai muu kirjallinen selvitys, joilla vahvistat sopeuttamistoimenpiteiden tekemisen ja niiden kustannukset.

Asunnonsopeuttamisavustuksen siirtäminen
kiinteistönomistajalle
Vuokraoikeus- tai asumisoikeusasunnossa suoritettaviin
sopeuttamistoimenpiteisiin myönnetty sopeuttamisavustus voidaan
siirtää kerrostalon kiinteistönomistajalle, jos avustuksen hakija ja
asunnon omistaja ovat samaa mieltä siitä, että avustuksen siirtäminen
voidaan tehdä ja että asunnon omistaja ottaa tehtäväkseen suorittaa ne
toimenpiteet, joita varten avustus on myönnetty.

Korjaukset ja huolto

Jos sinulle on myönnetty asunnonsopeuttamisavustus, omistat myös
laitteistoon/sopeutukseen liittyvät varusteet, joita varten olet saanut
avustuksen, mikä merkitsee myös, että sinulla on vastuu niiden hoitamisesta ja huoltamisesta. Asunnonsopeuttamisavustusta voidaan tietyissä tapauksissa myöntää teknisesti pitkälle kehitetyn varustuksen
huoltoon ja korjaukseen. Avustus ei tavallisesti kata vahingonteon,
käytön tai asunnon normaalin kunnossapidon puutteen johdosta syntyneitä kustannuksia.

Jos toimenpiteen tarve loppuu

Jos asunnonsopeuttamistoimenpiteen tarve loppuu, voidaan palauttamisavustus tietyissä tapauksissa myöntää vuokraoikeus- tai asumisoikeustalon omistajalle asunnonsopeuttamisavustuksella asennettujen
varusteiden tai toimenpiteiden poistamiseksi. Asumisoikeusasunnon
haltija, jonka asunnossa on suoritettu sopeuttamistoimia, ja pientalon
omistaja saavat itse maksaa sopeuttamistoimenpiteiden ja -laitteiden
purkamisen ja asunnon palauttamisen alkuperäiseen kuntoon.
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Kuka tekee mitäkin?
Olen yrittäjä ja suoritan
sopeuttamistoimet
hakijan jätettyä
tilauksen.

>

>

Olen kunnan
asiankäsittelijä
ja maksan
avustuksen
hakijalle,
kun sopeutus
on hyväksytty.

>

>

Maksu suoritetaan, kun työ on hyväksytty.

Sopimus toimenpiteiden suorittamiseta
solmitaan hakijan ja
yrittäjän välille.

>
Olen hakija ja tilaan
työt itse tai pyydän
kunnalta apua.

5.

>

>

Olen hakija
ja haen
käteisavustusta.

Olen työterapeutti tai
muu asiantuntija ja
kirjoitan todistuksen.

>

>

Jos vastaus hakemukseen on
EI, kirjallinen päätös, josta voi
valittaa, lähetetään hakijalle.

Olen kunnan
asiankäsittelijä ja
arvioin hakemuksen
sekä myönnän
avustuksen.

>

>

Jos vastaus
hakemukseen on
KYLLÄ,
kirjallinen päätös
hyväksytyistä toimista
ja avustussummasta
lähetetään hakijalle.

Olen henkilö, joka omistaa asunnon tai jolla on sen käyttöoikeus, ja
annan suostumuksen toimenpiteiden
suorittamiselle. Omistajana vahvistan
myös sen, ettei hakijan tai käyttöoikeuden haltijan tarvitse maksaa
toimenpiteiden palauttamista.
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Lisätietoja hakemuksesta ja avun
saamiseksi sen jättämisessä ota
yhteys Örebron kunnan asunnonsopeuttamisasioiden käsittelijään
(bostadsanpassningshandläggare).
Puhelinnumero palvelukeskuksen kautta 019-21 10 00
Sähköposti
bostadsanpassningsbidrag@orebro.se
Verkkosivusto orebro.se
Osoite
Myndighetsavdelningen
		
Bostadsanpassningsbidrag
		
Box 34670
		
701 35 Örebro
Lisätietoja laista (2018:222) asunnonsopeuttamisavustuksesta ja rakennuslaista on sivustolla
boverket.se.
Lisätietoja siitä, mikä on voimassa yrittäjien kanssa
solmittavissa sopimuksissa, on sivustolla
konsumentverket.se.
Ruotsin kansallisia vähemmistökieliä ovat saame,
meänkieli, jiddiš, suomi ja romani. Örebron kunta on
päättänyt käsitellä myös ruotsalaista viittomakieltä
kansallisena vähemmistökielenä.
Lisätietoja: orebro.se/nationellaminoriteter
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