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Asunnonsopeuttamiseen tarkoitettu avustus 

Toimintarajoitteen johdosta tehtävään asunnon sopeuttamiseen voi hakea avustusta. 
Avustusta koskevat säännöt on määritelty asunnonsopeuttamisavustusta koskevassa 
laissa (2018:222).
Avustuksen tarkoituksena on itsenäisen elämän mahdollistaminen omassa 
asunnossa. Avustusta ei myönnetä tilapäisen sairauden tai vamman johdosta.

Kuka avustusta voi hakea?

• Toimintarajoitteinen

• Toimintarajoitteisen lapsen huoltaja 

• Pitkäkestoisesti ja säännöllisesti asunnossaan toimintarajoitteisen hoidosta vas-
taava.

Avustus on tarkoitettu henkilöille, joilla on erilaisia toimintarajoitteita. Avustusta 
voi hakea vuokra-asuntoa, asumisoikeusasuntoa tai omakotitaloa varten. Vuokra- 
tai asumisoikeusasunnossa asuvan on saatava kiinteistönomistajalta sopeuttamista 
koskeva lupa.

Avustus myönnetään asunnon sopeuttamista varten 

Avustusta myönnetään asunnon kiinteiden toimintojen sopeuttamiseen. Kiinteillä 
toiminnoilla tarkoitetaan rakenteita, joita ei muutettaessa tavallisesti oteta mukaan.
Sopeuttaminen voi esimerkiksi koskea:

• kynnysten poistoa

• tukikahvojen asentamista

• suihkupaikan järjestämistä

• sisääntuloluiskan asentamista

Avustusta voidaan myöntää muihinkin tarkoituksiin, joille on yhteistä niiden 
välttämättömyys toimintarajoitteen kannalta. Avustuksen myöntäminen 
vaatii myös toimintaterapeutin, lääkintävoimistelijan/fysioterapeutin tai muun 
asiantuntijan kotikäynnin yhteydessä tekemää arviota ja sitä koskevaa todistusta. 
Avustusta myönnetään, kun muita vaihtoehtoja on kokeiltu. Ensisijaisesti 
vaikeuksia pyritään ratkaisemaan harjoittelulla ja apuvälineillä.



Kiinteistönomistajan lupa

Kiinteistönomistajan on aina hyväksyttävä asunnossa tehtävä sopeuttaminen.  
Hyväksyntä on saatava kirjallisena. Jos kiinteistönomistaja tai asunto-oikeusyhdistys 
ei anna sopeuttamislupaa, avustusta ei myönnetä. Vuokrasopimuksen ja/tai 
asunto-oikeuden haltijan/haltijoiden on annettava suostumuksensa. Jos kiinteistö 
omistetaan yhdessä toisen henkilön kanssa, myös toisen osakkaan on hyväksyttävä 
sopeuttaminen. 

Avustusta ei myönnetä 
Uuteen asuntoon muutettaessa sopeuttamisavustuksen saamismahdollisuudet ovat 
rajoitettuja, jos sinullla on jo tiedossa oleva liikuntarajoite.Toimintarajoitteisen 
edellytetään valitsevan toimintarajoitteen kannalta sopivan asunnon.
Avustusta ei myönnetä toimenpiteisiin, joiden katsotaan kuuluvan tavalliseen 
kunnossapitoon tai korjaukseen ja jotka eivät liity asunnonsopeuttamiseen. Avustusta 
ei myöskään myönnetä niin kutsuttuihin talon teknisiin puutteisiin (esimerkiksi 
kosteus- tai homevauriot). Sopeuttaminen ei myöskään saa olla osa asunnon 
laajempaa kunnostusta.
Asunnonsopeuttamisavustusta myönnetään vain asunnon kiinteisiin toimintoihin, 
eikä näin ollen irtaimistoa tai apuvälineitä varten. 

Näin asunnonsopeuttamisavustusta haetaan

Hakemus käsitellään asunnonsopeuttamisavustuksesta säädetyn lain mukaisesti. 
Sopeuttamisavustuksen käsittelijä vastaa selvityksestä ja tekee avustusoikeutta 
koskevan päätöksen. Kotikäynti saattaa joskus olla välttämätön asianmukaisen 
arvioinnin kannalta. Avustuksen tarkoituksena on peittää sopeuttamistoimenpiteen 
aiheuttamat hyväksyttävät kustannukset.
Päätökseen tyytymätön voi valittaa siitä hallinto-oikeudelle.

Sopeuttamisen tilaamisapu

Asunnonsopeuttamisyksikön tekninen käsittelijä voi auttaa tarjousten hankinnassa, 
myönnetyn sopeuttamistyön tilaamisessa sekä laskun maksamisessa myönnetyllä 
avustuksella. Se tapahtuu avustuksen saajan toimeksiannosta, jolloin hakemukseen 
liitetään toimeksiantolomake.



Vaikka asunnonsopeuttamisyksikkö auttaakin yllä mainituissa seikoissa, 
sopeuttamisen tilaaminen ja toteuttaminen on kuluttajapalvelulain mukaan 
aina avustuksen saajan ja sopeuttamisen suorittavan urakoitsijan välinen 
juridinen liiketoimi. 

Tuen hakeminen

Hakemus- ja toimeksiantolomakkeen saa todistuksenantajalta, 
asunnonsopeuttamisyksikön käsittelijältä tai osoitteesta boras.se
Toimita toimintarajoitetta ja sen asunnossa ongelmia aiheuttavia kuvauksia 
koskeva todistus sekä toimenpide-ehdotus yksikköön. Todistuksen ja 
toimenpide-ehdotuksen saa toimintaterapeutilta, lääkintävoimistelijalta/
fysioterapeutilta, näönkäytön opettajalta tai muulta asiantuntijalta. 

Hakemuksen on sisällettävä:

• hakemuskaavake, josta ilmenee, millaisia toimenpiteitä varten avustusta hae-
taan sekä kiinteistönomistajan, vuokra- ja/tai asunto-oikeusasunnon haltijan 
toimenpiteille antama lupa

• toimintarajoitetta koskeva todistus ja haettavan toimenpiteen tarve

• toimenpide-ehdotus

• jos tarvitset asunnonsopeuttamisyksikön apua tarjousten hankinnassa, ura-
koitsijan tilaamisessa, laskun maksamisessa ym, on sinun liitettävä toimeksi-
antokaavake mukaan hakemukseesi

HOITO- JA VANHUSTENHUOLTOHALLINTO

ASUNNONSOPEUTTAMISYKSIKKÖ

PUHELIN 033-35 34 89

Käyntiosoite Ramnåsgatan 1

Verkkosivu boras.se




