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HAKEMUS IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIHIN 
☐  
☐

    
 
    HAKIJANHENKILÖTIEDOT 

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 

 
    HAKIJAN TERVEYDENTILA JA AVUN TARVE 

Miksi haette palveluasumista / tehostettua palveluasumista (avuntarve päivisin/öisin, apuvälineet, kotona asumista haittaavat tekijät)? 

 
 

 
 
 

Terveydentila ja avun tarve (omin sanoin) 
 

Saatteko apua ulkopuolisilta?  Minkälaista apua ja keneltä?  

 

 

 

 

 

 

Oletteko tehneet edunvalvontavaltuutuksen? Hoitaako joku puolestanne asioitanne valtakirjalla (esim. KELA, pankki, apteekki, 
kauppa-asiat...)  

 

Hakijan käytössä olevat apuvälineet 

☐ pyörätuoli (itsenäisesti) ☐ pyörätuoli (avustettuna) ☐ rollaattori ☐ muu apuväline, mikä 

 

Käytössä olevat koti- ja tukipalvelut (määrät, tiheys…) 

☐Omaishoito ☐Kotihoito____krt/vko  ☐Päivätoiminta ☐Intervallihoito/kuntoutus ________________Missä?  

☐Ateriapalvelu ☐Turvapalvelut 

 
 

Hakemus saapunut 
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HUOM! Hakemuksen liitteeksi oltava tarvittavat asiakirjat, jotta se voidaan käsitellä SAS-ryhmässä (Tehdyt valtakirjat asioiden hoitoon, 
edunvalvontavaltuutus, todistus maistraatin vahvistamasta edunvalvonnasta) 

 
Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen myöntämisperusteet: Hyvinvointipalvelulautakunta 18.12.2019  
§ 99 LIITE 4 

 

Myöntämisperusteet kokonaisuudessaan löytyvät myös Sallan kunnan verkkosivuilta www.salla.fi. 
 
 

LISÄTIETOJA 

Kotihoidon sosiaaliohjaaja, Laura Sääskilahti puh. 040 192 9839 laura.saaskilahti@salla.fi  

 
HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN

Hakemus palautetaan osoitteeseen: 

Sallan kunta 

Kotihoidon sosiaaliohjaaja 

Salla sosiaali- ja terveyskeskus 

Jungintie 3 

98900 Salla 

 Muuta huomioitavaa 
 
 

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

 

☐ Suostun vastaanottamaan asumispalvelujen palvelusetelin (setelillä voi valita sopivan asumisyksikön Sallan kunnan 
palvelutuottajarekisteristä, muussa tapauksessa kunta osoittaa myönnetyn tasoisen asumispalvelun)                                   

  

☐ 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. 
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