
Kehitysvammaisten  

erityishuolto-ohjelma 

Saapumispäivä: 

HAKIJAN TIEDOT 

Nimi Henkilötunnus 

Osoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Holhoojan/ 
huoltajan 
tiedot 

Nimi, puhelinnumero, suhde asiakkaaseen: 

Edunvalvoja Nimi, osoite, puhelinnumero: 

Erityishuolto-ohjelman sisältö: 
Palveluohjaus, neuvonta ja tiedottaminen 

Eskoon asiantuntijapalvelu, kuntoutus- tai arviointijakso 
Kuntouttava päivähoito 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä loma-ajan hoito 
Työ- ja päivätoiminta 
Asumispalvelut 
Muu, mikä________________________________________________________ 

Lisätietoja 

Lisätietojen 
kysely ja 
palautusosoite 

Neuvonta ja ohjaus: 
Sosiaaliohjaaja Jaana Rintala 044 4191257            
Vastaava sosiaalityöntekijä Kirsti Yli-Ojanperä 044 4191255 

Hakemuksen palautusosoite: 
Ilmajoen kunta / Sosiaalitoimisto / Vammaispalvelut 
PL 23 
60801 Ilmajoki 



Hakemuksen 
vahvistaminen 

Asiakas suostuu siihen, että Ilmajoen sosiaalitoimi voi tehdä 

keskinäistä yhteistyötä ja vaihtaa palveluiden järjestämisen kannalta 

oleellisia ja tarpeellisia tietoja muiden viranomaisten kanssa. 

Kyllä   Ei 

Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi 

______________________________________________________ 
Aika ja paikka 

______________________________________________________ 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta. Erityishuollon tarkoituksena on edistää 

kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista 

toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja 

muu huolenpito. (1 §) Erityishuollon yksilölliseksi toteuttamiseksi erityishuollon johtoryhmän tai 

sen määräämissä rajoissa toimintayksikön vastaavan johtajan tulee hyväksyä erityishuolto-

ohjelma jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten. Ohjelma on mahdollisuuksien 

mukaan laadittava yhteistyössä henkilön itsensä ja hänen laillisen edustajansa tai 

sosiaalihuollon asiakaslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa henkilön laillisen 

edustajan taikka hänen palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvan omaisensa 

tai muun läheisensä sekä sosiaalilautakunnan tai muun sosiaalihuollosta vastaavan 

toimielimen kanssa. Ohjelmaa on tarpeen mukaan tarkistettava. (34 §)  

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 13 §; Henkilötietolaki 24 §. 
Ilmajoen kunnan sosiaalitoimi rekisterinpitäjänä tallentaa henkilötietojanne 
kehitysvammahuollon asiakasrekisteriin. Rekisteriseloste on saatavissa asiaanne hoitavalta 
kehitysvammahuollon työntekijältä. Teillä on oikeus tarkastaa itseänne koskevat tiedot sekä 
oikeus vaatia virheellisen tai tarpeettoman tiedon korjaamista. Vaatimuksenne voitte esittää 
asiaanne hoitavalle kehitysvammahuollon työntekijälle 

Valitus. Kehitysvammalain perusteella laaditusta erityishuolto-ohjelmasta voi valittaa 30 
päivän kuluessa tiedoksisaannista aluehallintovirastoon, jonka päätöksestä voi valittaa 
edelleen hallinto-oikeuteen. Vammaispalvelulain mukaisista erityiseen 
järjestämisvelvollisuuteen kuuluvista palveluista ja tukitoimista voi hallinto-oikeuden kielteiseen 
päätökseen hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Muutoksenhaku korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedoksi 
hallinto-oikeuden päätöksen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen ei ole 
muutoksenhakuoikeutta. 

Oikaisu. Mikäli asiakas katsoo, ettei erityishuolto-ohjelma ole tarkoituksenmukainen, hänellä 
on oikeus pyytää sitä oikaistavaksi aluehallintovirastolta. Oikaisupyyntö ei ole sidottu 
määräaikaan ja se voidaan tehdä vapaamuotoisesti. Aluehallintoviranomainen voi valituksen 
tai oikaisuvaatimuksen johdosta kumota tai muuttaa alemman viranomaisen päätöksen, jos se 
on lainvastainen. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519#a519-1977

