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Mihin tarkoitukseen avustusta voidaan hakea?
Asunnossa on kyettävä siirtymään, nukkumaan ja lepäämään, huolehtimaan hygie-
niasta sekä laittamaan ruokaa.  Asunnosta on pystyttävä poistumaan ja saapumaan 
siihen takaisin. Haettava avustus koskee niin kutsuttujen kiinteiden toimintojen 
sopeuttamista ja täydentämistä, toisin sanoen sellaisia kohteita, joita ei muutettaes-
sa normaalisti oteta mukaan. Avustusta ei myönnetä asunnon tavalliselle kunnossa-
pidolle tai vapaa-ajanasunnolle.

Esimerkkeinä tavallisista sisätiloissa tehtävistä toimenpiteistä ovat oviaukkojen 
leventäminen, kynnysten poistaminen, tukikahvojen ja liesivahtien asentaminen, 
suihkun järjestäminen kylpyammeen sijaan sekä keittiön sopeuttaminen. Asunnon 
ulkopuolella avustusta annetaan tavallisesti sisääntuloluiskiin, kaiteisiin, hisseihin ja 
automaattisiin ovenavaajiin.

Kuka avustusta voi hakea?
Asunnonsopeuttamisavustusta voi hakea henkilö, jolla on pysyvä toimintarajoite. 
Avustus on henkilökohtainen riippumatta siitä, kuka asunnon omistaa, vai onko se 
vuokra-asunto tai asunto-oikeusasunto. Jos paikka on myönnetty erityisasunnossa, 
tai jos sellaisessa jo asutaan, avustusta ei myönnetä sen johdosta, että asuntotalo 
vastaa tarpeiden mukaisesta esteettömyydestä.

Avustuksen myöntäminen vuokra- tai asunto-oikeusasuntojen sopeuttamiseen edel-
lyttää, että kiinteistönomistaja ja mahdolliset käyttöoikeudenhaltijat antavat luvan 
sopeuttamiselle ilman ennalleenpalauttamista koskevaa vaatimusta. 

Kiinteistönomistajan suostumus toimitetaan yhdessä hakukaavakkeen ja muiden 
asiakirjojen kanssa. Toimenpiteiden laajuus on säädetty vuokra- ja asunto-oikeus-
asuntoa koskevassa laissa.

Voiko asunnonsopeuttamisavustusta saada muuton yhteydessä?
Asunnon huolellinen valinta on tärkeää. Asunnon vaihdon yhteydessä asunnonso-
peuttamisavustusta ei myönnetä toimenpiteille, jotka johtuvat siitä, että uusi asunto 
on ilmeisen sopimaton toimintarajoitteen kannalta. Ota yhteyttä meihin muuttoa 
koskevissa kysymyksissä.

Miten hakemus tehdään?
Asunnonsopeuttamisavustusta haetaan erityisellä kaavakkeella, jonka saa kunnan 
verkkosivuilta www.uppsala.se. Kaavakkeen saa myös ottamalla yhteyttä meihin. 
Hakemukseen liitetään todistus, joka vahvistaa toimenpiteiden tarpeellisuuden 
toimintarajoitteen kannalta.  Toimintaterapeutit, lääkintävoimistelijat ja lääkärit ovat 
esimerkkejä ammattiryhmistä, jotka voivat antaa sellaisen todistuksen. Voidakseen 
tehdä avustuspäätöksen asunnonsopeuttamisavustusyksikön käsittelijä tarvitsee 
kustannuslaskelman tai urakoitsijan tarjouksen. Se on hakijan tapa selvittää, miten 
paljon hakemuksessa olevat toimenpiteet maksavat. Jos päätökseen ei olla tyyty-
väisiä, siitä voidaan valittaa hallinto-oikeudelle. Avustus säännöstellään asunnonso-
peuttamisavustuksesta ym. 
säädetyssä laissa (2018:222).

Onko asunnonsopeuttamisavustusta koskevia kysymyksiä?
Lisätietoja saa sivustolta www.uppsala.se/bostadsanpassning. 
Meille saa myös soittaa numerossa 018-727 44 26 
tai lähettää kysymyksen osoitteeseen bostadsanpassning@uppsala.se
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Onko sinulla pysyvä toimintarajoite, minkä johdosta asuntoa on 
sopeutettava siten, että siinä asumista voidaan jatkaa? Sitä varten 
on mahdollista hakea asunnonsopeuttamisavustusta. Avustuksen 
saamiseksi on sopeuttamistarpeen oltava sellaisen, ettei sitä voida 
tyydyttää apuvälineillä.
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