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HAKEMUS PALVELUASUMISEEN                                 Taivalkosken sosiaali- ja terveystoimi 

 
Hakemus saapunut       

 
HAKEMUS         ☐ Tuettu palveluasuminen ☐ Tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen   

HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT 

 

Hakija 

Suku- ja etunimet  

   

Henkilö tunnus 

Kötikunta Puhelinnumerö 

La hiösöite ja pöstitöimipaikka 

Perhesuhteet                                                                                                                                                

☐ Naimaton ☐ Avio/avoliitossa ☐ Leski vuodesta                                      ☐ Eronnut   

Perhetiedöt ☐ Asuu yksin ☐ Omaishöidettava  ☐ Puölisön/ kumppanin tai jönkun muun kanssa 

 

Yhteyshenkilö / 

edunvalvöja 

Henkilö , jönka kanssa palvelutarpeesta vöidaan keskustella 

Nimi                                                                     suhde hakijaan 

Osöite 

Puhelin 

Asumismuötö ☐ Omakötitalö     ☐ Rivitalö     ☐ Kerröstalö 

Asunnön varustetasö   ☐ hyva      ☐ köhtalainen     ☐ heikkö 

Asumispaikka Hakija ön hakemuksen teköhetkella  

☐ ömassa ködissa ☐ vuödeösastölla  ☐ muualla, missa ?                

Hakemuksen 

perusteet 

☐ Töimintakyvyn heikkeneminen ☐ Sairaus tai vamma  ☐ Muistisairaus    

☐ Muu syy, mika ?      

Töimintakyky 1.Liikkuminen 

☐ itsena isesti  ☐ itsena isesti apuva lineen turvin  ☐ tarvitsee yhden avustajan            

☐ tarvitsee kaksi avustajaa ☐ vuödepötilas 

2. Ka ytö ssa   ☐ röllaattöri ☐ pyö ra tuöli      ☐ sa hkö ka yttö inen pyö ra tuöli    

☐ nöstölaite ☐ körkeasa a detta va  sa nky 

 

Myö nnetyt 

sösiaali- ja 

terveyspalvelut 

☐ Kötihöidön asiakas sa a nnö llinen krt/vkö                              krt/vrk 

☐ Kötihöidön asiakas tilapa inen            

☐ Kötihöidön tukipalvelut  ☐ ateriapalvelu   ☐ turvapuhelin  ☐ kulunvalvönta 

☐ kuljetuspalvelu  ☐ pa iva töiminta  ☐ tulösidönnainen palveluseteli    

☐ veteraanipalvelut   

☐ Intervallihöitö     ☐ satunnainen   ☐ sa a nnö llinen                             viikön jaksöissa                                                                 

☐ Vammaispalvelu  ☐ kylla    ☐ ei                              
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Kelan etuudet Mita  seuraavista etuuksista Kela ön myö nta nyt höidettavalle? 

☐ höitötuki  ☐ körötettu höitötuki  ☐ erityishöitötuki   ☐ höitötukihakemus vireilla  

Veteraani-

öikeus 

☐ Sötainvalidi %                             ☐ Sötainvalidi puölisö/leski 

☐ Rintamamiesveteraani             ☐ Rintamamiesveteraanin puölisö/leski                 

Lisa tietöja 

 

Lisa tietöja (ömaiset, kötihöidön henkilö stö  tai muun viranömaisen lausuntö):    

 

 

   

 

 

 

                                                                   

 

Hakemuksen 

ka sittely ja 

valintakriteerit 

1. Hakijalle tehda a n palvelutarpeen arviöinti. Ensisijaista ön kötöna asumisen 

tukeminen yhdessa  ömaisten, kötihöidön seka  tukipalvelujen avulla. 

Ympa rivuörökautinen höitö tulee kyseeseen vasta, kun palvelut tukitöimineen 

ön kökeiltu. Hakijan tilannetta arviöidaan möniammatillisessa SAS- 

työ ryhma ssa . Hakija saa kirjallisen pa a tö ksen öikeudestaan palveluasumiseen. 

2. Asukasvalinnan ratkaisee palvelujen tarve, ei esimerkiksi jönötusaika, körkea 

ika  tai sairaudet. 

3. Ennen palveluasumisen jönöön öttamista hakijalle tehda a n töimintakykya  

arviöiva RaVa/ Rai- testi ja tarvittaessa myö s muita testeja . esim. muistia 

mittaava MMSE-testi tai asiöita selvitta a n esim. höitöneuvöttelussa. 

4. Tarvittaessa hakija öhjataan muiden palvelujen piiriin, mihin ha n höidön 

tarpeen arviöinnin perusteella kuuluu huömiöiden asiakkaan 

itsema a ra a misöikeus ja ösallistuminen. (SösLaki 8§ ja 9§) 

5. Asumispaikka ösöitetaan vapautuvaan paikkaan köhtien 1-2 perusteiden 

mukaan, paikkaa ei vöi valita. 

 

Suöstumus, 

allekirjöitus 

 ja pa iva ys 

Suöstun siihen, etta  ta lla  lömakkeella ölevia ja siihen liittyvia  tarpeellisia tietöjani 

saadaan ka ytta a  hakemustani ka sitelta va ssa  SAS- yhteistyö ryhma ssa . Suöstun 

tarvittavien tietöjen tarkistamiseen ja hankkimiseen muilta viranömaisilta 

 

Pa iva ys                                                                  Allekirjöitus ja nimenselvennys 

 

              

                                                      

 

Lisätietoja:     HAKEMUKSEN PALAUTUSOSOITE 

Palveluöhjaaja    Taivalkösken sösiaali- ja terveystöimi 

p. 0400 530 257    Kötihöitö 

Palveluasumisen esimies     Palveluöhjaaja   

p.040 668 4409   Lammentie 4 

93400 Taivalköski 

    

    


