
 

 

   HAKEMUS 
   HENKILÖKOHTAISEN AVUN SAAMISEKSI 
 
    ___ Ensimmäinen hakemus 
    ___ Jatkohakemus 
    ___ Lisätuntihakemus/muutoshakemus 
   
   Hakemus vastaanotettu _____ / _____ 20 _____ 

                       (viranomainen täyttää) 
Henkilötiedot 
 
Nimi:________________________________________  Henkilötunnus:__________________ 
 
Osoite:______________________________________________________________________ 
 
Puhelinnumero:_______________________ Sähköposti:______________________________ 
 
 
Yhteyshenkilö, jos ei hakija itse 
 
Nimi:________________________________________________________________________ 
 
Osoite:______________________________________________________________________ 
 
Puhelinnumero:_______________________ Sähköposti:______________________________ 
 
Suhde hakijaan:_______________________________________________________________ 
 
 
Asuminen: 
 
___ yksin   ___ avio/avopuolison kanssa   ___ vanhempien kanssa   
 
___ muun sukulaisen kanssa   ___ muun henkilön kanssa  
 
 
Vakituiseen asuntoon tehdyt vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt, milloin ja 
minkälaisia muutostöitä on tehty: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Saatko muuta vammaispalvelulain mukaista palvelua, mitä  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 



Vamma tai sairaus 

Haettavaan palveluun vaikuttava vamma ja/tai sairaudet (lääkärinlausunto liitteeksi haettaessa ensi kertaa 
palvelua tai vedotaan vamman tai sairauden muutoksiin) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Päivittäisissä toimissa käytössäni olevat apuvälineet 

___ kuulolaite   ___ turvapuhelin   ___ rollaattori   ___ pyörätuoli   ___ tukikeppi 

___ kyynär/kainalosauva(t)   ___ muu,mikä____________________________________________________ 

Henkilökohtaisen avun tarve: 

Oma arvioni henkilökohtaisen avun määrästä, tuntia/viikossa 
henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen _____ 
ruuanlaitto ja ruokailutilanne  _____ 
vaatehuolto  _____ 
kodin siisteydestä huolehtiminen _____ 
kaupassa käynti _____ 
muussa asioinnissa ja siihen liittyvässä liikkumisessa _____ 
liikkuminen/ulkoilu _____ 
muussa avustamisessa, missä _________________________________________ _____ 

Oma näkemykseni siitä, millaista avuntarpeeni on yllä mainituissa asioissa 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Ehdotus avustajaksi, jos tiedossa __________________________________________ 



 

 

 
 
 
 
Kotihoito 
 
 ___ saan kotihoidon palveluja ___ en saa kotihoidon palveluja 
 
Mitä apua saatte kotihoidolta ja kuinka usein _________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Aika ja paikka: ____________________________________________________________ 
 
 
Allekirjoitus ja nimen selvennys:  
 
 
 
 
___ Hakemuksen tekemisessä avustanut henkilö 
 
___ Hakemuksen tekijä, jos muu kuin hakija 
 
Nimi:________________________________________________________________________ 
 
Osoite:______________________________________________________________________ 
 
Puhelinnumero:_______________________ Sähköposti:______________________________ 
 
Suhde hakijaan:_______________________________________________________________ 
 
 
Lomakkeen palautusosoite: Joutsan kunta, sosiaaliosasto, Länsitie 5, 19650 Joutsa 
Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem p.040 358 0009, paivi.boualem@joutsa.fi 

mailto:paivi.boualem@joutsa.fi
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