Apuvälineanomuskaavake vammaisen oppilaan henkilökohtaisesta apuvälineestä
Kunnan nimi  /  Opetusvirasto
Lukuvuosi 20___ - 20___
3

Oppilaan henkilötiedot
Oppilaan nimi     
                                                                                                                                  
 
Syntymäaika          
Luokkamuoto  
Luokka-aste
Koulu 
 
Koulun virallinen osoite (PL-osoite myös)
 

Oppilaan opettaja  
Email: 
Puh.                                                                                                                                                                                                          
Rehtori                                                  
Email;        
Puh.                                                 
Kanslian puh.

ATK-tukihenkilö
Email
Puh.

Liitteeksi laitettavat lausunnot
Lausunnon antajan nimi ja nimike:
 Yhteystiedot



 

Yhteenveto: (Opettajan lyhyt selostus oppilaan ongelmista luokkatilanteessa ja miten anottava apuväline auttaa)















_________________________________   _____________
Rehtorin allekirjoitus                                  Pvm.

Hankintaesitys: Tiedot hankittavan tuotteen mallista, hankintapaikasta sekä hinnasta.  
 


 


 
Pedagoginen yhteyshenkilö/apuvälineet
Email.

Puh.

Onko oppilaan apuvälineasioissa oltu yhteydessä johonkin muuhun henkilöön tai tahoon (ero, terapiakeskus, erityiskoulu tms.) 

Mikä taho ja kuka henkilö

Lähetä anomus ja liitteet osoitteella (ei sähköisesti): 
Vastuuheknkilön nimi, Kunnan nimi/ perusopetus, Katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka




Ohjeistus:

	Täytä anomuskaavake. 
Täytä yhteystiedot huolellisesti, sillä niiden perusteella apuvälineet toimitetaan oppilaalle ja mahdolliset lisäkyselyt asian tiimoilta sujuvat joustavasti.

Liitä mukaan asiantuntijan lausunto, mikä voi olla lasta kuntouttavan tahon, terapeutin, lääkärin tms. suositus apuvälineen tarpeellisuudesta.
Oman opettajan selostus luokkatilanteesta ja oppilaan ongelmista  
Hankintaesitykseen laita tarkat tiedot, mitä hankitaan ja mistä sekä yhteystiedot.
Apuvälinettä voidaan anoa nimetylle oppilaalle (tai esim. kahdelle oppilaalle yhteiseksi) henkilökohtaiseen käyttöön opetuksen apuvälineeksi.
Tietokonehankintoina kouluun ja opintoihin hankitaan pääsääntöisesti pöytäkoneita. Kannettavien tietokoneiden hankita tulee perustella erikseen. Koneen merkkiä ei tarvitse nimetä, mutta mikäli käyttäjä vammansa vuoksi tarvitsee muuta kuin perustietokoneen, -varustuksen tai -ohjelmiston, niin siitä tulee olla oman opettajan, terapeutin, muun suosittelijan tai erityisasiantuntijan lausunto ja suositus.
Lähetä anomus sisäisessä postissa, ei sähköisesti.
	Jos oppilaalle myönnetään tietokone, tulee siitä tehdä oppilaan huoltajien kanssa kirjallinen sopimus. 

Kun apuväline saapuu koululle, ilmoitetaan siitä pedagogiselle yhteyshenkilölle (mieluiten sähköpostilla).
Apuvälineet ovat opetusviraston omaisuutta ja ovat oppilaalla lainassa. Mikäli oppilas siirtyy toiseen luokkaan tai kouluun saman kunnan peruskoulussa tai yksityisessä sopimuskoulussa, siirtyvät apuvälineet hänen mukanaan. 
Kun oppilas siirtyy pois edellä mainitunlaisesta koulusta tai lopettaa koulunsa, apuväline tulee palauttaa.  Asiasta tulee ilmoittaa pedagogiselle yhteyshenkilölle tarkempien ohjeiden saamiseksi. 
























Apuvälineiden myöntämisen periaatteet: 

Oppimisen apuvälineet ja oppimiseen liittyvät harjoitusohjelmat kuuluvat perusopetuslain mukaan kunnan opetustoimen kustannettavaksi. Tyypillistä harjoitusohjelmille on, että niitä käytetään jaksoina esim. osana erityisopetusta. Niitä kustannetaan useimmiten opetustoimen normaaliin koulujen varustamiseen liittyen ja pääasiassa opetettavan ryhmän tarpeisiin perustuen, mutta myös henkilökohtaisin syin perusteltuna. Kompensoivat apuvälineet taas ovat laitteita tai ohjelmia, joita käyttäjä tarvitsee jatkuvasti selviytyäkseen normaaleista päivittäisistä tehtävistään, samoista tehtävistä, joita muut oppilaat tai opiskelijat tekevät ilman apuvälineitä. Kompensoiva apuväline mahdollistaa suorituksen tai helpottaa sitä niin merkittävästi, että se vaikuttaa hänen oppimiseensa. Joskus 

Henkilökohtaisten apuvälineiden kustantamista ei yleensä rajata siihen, onko oppilas kunnan omistamassa koulussa vai perus- tai toisen asteenopetusta antavassa korvaavas-sa koulussa. Katsotaan, että kuntalaisella on oikeus veronmaksajille suunnattuihin julkisiin tukipalveluihin, kuten terveydenhuoltoon ja siihen rinnastettaviin apuvälinepalveluihin, valitsemastaan koulumuodosta riippumatta. Nuoren syrjäytyminen neurologisen pohjan toimintaan perustuvien oppimisvaikeuksien vuoksi on yhtä kallista kunnalle riippumatta siitä mistä koulusta hän jatko-opintoihin ja yhteiskunnan osallisuuteen pyrkii. Ennalta-ehkäisy on sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta kannattavampaa kuin jälkihoito.  

Kustannettavat laitteet ja ohjelmat ovat opetuksen apuvälineitä. Yleensä ne ovat tietokoneita, erityisnäppäimistöjä, erikoishiiriä, erilaisten taitojen harjoitusohjelmia jne. Pohjanmaan maakunnassa voi koulu lainata osan tarvittavista harjoitusohjelmista kirjastoissa toimivista Datero - ohjelmalainauspisteistä (ks. http://www.datero.fi). Kompensoivat henkilökohtaiset erikoisapuvälineet, joita käyttäjä tarvitsee jatkuvasti selviytyäkseen normaalien tehtäviensä hoitamisesta, kuuluvat terveydenhuollon, Kelan tai työvoimahallinnon kustannettavaksi. 
Yleensä oppilaan henkilökohtaisiin tarpeisiin perustuen kustannetaan pöytäkone tai kannettava tietokone ja siihen paikallinen printteri. Hankinta on perusteltava oppilaan tarpeista käsin.  

Lukioissa opiskeleville lukivaikeuksisille lukiolaisille voidaan kustantaa lainaksi opetusviraston omistamia kannettavia tietokoneita, jos heillä on päätös yo-tutkinnossa käytettävästä tietokoneesta. Koulu voi antaa koneen opiskelijan käyttöön jo lukion alemmilla luokilla, jotta hänellä on mahdollisuus hyötyä siitä opiskeluvaiheessa ja hän on tottunut sen käyttöön hyvissä ajoin ennen ylioppilaskirjoituksia. 

Muut sairauden tai vamman vuoksi kustannettavat henkilökohtaiset apuvälineet tulevat muilta hallintokunnilta, lähinnä terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen kautta työvoimahallinnolta tai Kelalta ammatilliseen kuntoutukseen perustuen kunkin lapsen tai nuoren tilanteen ja historian mukaisesti. Perusasteella voi Kela tapauskohtaisesti olla henkilökohtaisten apuvälineiden kustantajana yläasteelta alkaen. Tällöin kustantaminen liittyy aina ammatilliseen kuntoutukseen ja sen tulee perustua oppilaan tai opiskelijan, hänen perheensä, terveydenhuollon ja opetuksen ym. asianosaisten kanssa yhteistyössä tehtyyn ammatilliseen kuntoutussuunnitelmaan.   


