
  
SALLAN KUNTA                                                                                                                    HAKEMUS 
Erityisryhmien palvelut 

                Hakemus saapunut
 

☐ PALVELUASUMINEN  

☐ TEHOSTETTU 

PALVELUASUMINEN 

☐ VAATIVA TEHOSTETTU 

PALVELUASUMINEN   

 

 

    HAKIJAN  HENKILÖTIEDOT 

 

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

Nykyinen osoite Postinumero ja –toimipaikka Puhelin kotiin Kotipaikka 

Siviilisääty 
☐ naimaton    ☐ naimisissa    ☐ avoliitossa    ☐ rekisteröity parisuhde    ☐ eronnut    ☐ leski    ☐ asuu yhdessä, kenen kanssa 
 

    AVIO-/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT (tarvittaessa) 
 

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Kotipaikka 

Nykyinen osoite Postinumero ja –toimipaikka Puhelin kotiin Asuu hakijan kanssa 
☐kyllä ☐ ei 

☐ puoliso tekee oman hakemuksen 

 
    LÄHIOMAISEN / EDUNVALVOJAN YHTEYSTIEDOT 
 

Sukunimi Etunimet Kotipaikka 

Nykyinen osoite Postinumero ja –toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin toimeen 

Sukulaisuussuhde 
☐ lapsi ☐ muu, mikä ☐ edunvalvoja 

 
    HAETTAVA ASUMISPALVELU 

Kuvaus hakijan avuntarpeesta 

Haettava asumispalvelu 

Perustelut haettavalla asumispalvelulle 

Mistä alkaen haette asumispalvelua? 

 
    HAKIJAN TERVEYDENTILA JA AVUN TARVE 

Toimintakykyynne vaikuttavat vammat tai sairaudet? 
 



  
Vamman tai sairauden vaikutus jokapäiväiseen elämään? 
 

 
   NYKYISET PALVELUT JA APUVÄLINEET 

Saatteko apua ulkopuolisilta?   
☐ En  ☐ Minkälaista apua ja keneltä? 
 

 
Hakijan käytössä olevat apuvälineet 
☐ pyörätuoli (itsenäisesti)         ☐ pyörätuoli (avustettuna) ☐ rollaattori ☐ muu apuväline, mikä 
 
Käytössä olevat koti- ja tukipalvelut (määrät, tiheys…) 
☐Omaishoito    ☐Kotihoito____krt/vko     ☐Päivätoiminta    _Krt/vko  

☐Intervallihoito/kuntoutus, Missä? _______________________________________________________________________ 

☐Ateriapalvelu ☐Turvapalvelut 
 

 
 
    MUUTA HUOMIOITAVAA 

 

   
Hakemuksen liitteet: hakemukseen voitte halutessanne liittää terveydenhuollon lausunnon tai muun dokumentin tarkentamaan 
hakemuksessa kuvaamanne palvelun tarvetta. Palvelutarpeen arvioinnin aikana teiltä pyydetään hakemuksen käsittelyn kannalta 
tarvittavat tiedot. 
 

☐ Suostun siihen, että SAS-työryhmä hankkii tarvittaessa tietoja hakijan sairauskertomuksista päätöksentekoa varten. 
☐ Suostun vastaanottamaan palvelusetelin 
 

 
☐ Vakuutan alla olevan henkilön saamaan tähän hakemukseen ja sen käsittelyyn liittyviä salassa pidettäviä tietoja 
 
Nimi______________________________________________________ henkilötunnus___________________ 
 
Valtuutetun postiosoite, jonne päätös lähetetään: 
 
 
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 
 
Päiväys:____/____ 20___  Paikka:___________________ 
 
Hakijan allekirjoitus______________________________ 
 
Hakemuksen voi allekirjoittaa hakija tai hänen laillinen edustajansa. Mikäli hakemuksen allekirjoittaa hakijan puolesta 
joku muu, tulee hakemuksen liitteenä toimittaa allekirjoitettu valtakirja sekä tieto valtuutuksen laajuudesta. 
 

 
Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen myöntämisperusteet: Hyvinvointipalvelulautakunta 12.6.2018, § 60 Liite 7 
 
Myöntämisperusteet kokonaisuudessaan löytyvät myös Sallan kunnan verkkosivuilta www.salla.fi. 

 
LISÄTIETOJA 
Kotihoidon sosiaaliohjaaja  

 
 
HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN 
Hakemus palautetaan osoitteeseen: 
Sallan kunta / Kotihoidon sosiaaliohjaaja Museotie 6-8, 98900 Salla 


