
Viranomainen täyttää: 
 
HOPASU/PTA pvm ____/____ 20____ 

MMSE/MOCA pvm ____/____ 20____  ___/30p 

RAI  pvm ____/____ 20____ 

MAPLe5  _____ p.  ABS (0-12)  _____ p. 

ADLH (0-6) _____ p.  DRS (0-14) _____ p. 

IADLCH (0-6) _____ p.  CPS (0-6)   _____ p. 

  
 
 
 
 

Hakemus vastaanotettu pvm___/___20___ 

Käsitelty SAS-työryhmässä pvm___/___20___ 

 

Hyväksytty____/hylätty____  

_______________________________________________________________________________ 

HAKEMUS IKÄIHMISTEN PITKÄAIKAISEEN ASUMISPALVELUUN  
(Tällä hakemuksella haetaan paikkaa jatkuvasta perhehoidosta, yhteisöllisestä asumisesta ja 
ympärivuorokautisesta asumisesta) 
 
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 

Koko nimi                      Henkilötunnus 
________________________________________________________________________________________________ 
Nykyinen osoite                     Kotikunta 
________________________________________________________________________________________________  
Puhelinnumero                      Siviilisääty 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Asutko   (   ) yksin     (   )  puolison   (   )  perheen kanssa  

 
ENSISIJAINEN YHTEYSHENKILÖ   

Nimi 
_______________________________________________________________________________________________ 
Osoite 
_______________________________________________________________________________________________ 
Puhelinnumero   Sähköposti 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Toimin myös  (   ) asianhoitajana           (   ) virallisena edunvalvojana 

 
(   )  ASIANHOITAJA       (   )  VIRALLINEN EDUNVALVOJA    

Nimi 
________________________________________________________________________________________________ 
Osoite 
________________________________________________________________________________________________ 
Puhelinnumero   Sähköposti 

 
KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT JA AVUT  

(   ) säännöllinen kotihoito _____ kertaa/vuorokausi  

(   ) omaishoito, kuka, miten paljon?  __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(   ) läheinen, kuka, miten paljon?  

_____________________________________________________________________ 

(   ) kiertävä perhehoito 

(   ) henkilökohtainen avustaja 

(   ) säännöllinen kuntouttava lyhytaikaishoito/perhehoito, yksikön nimi ______________________________________ 

(   ) turvalaitteet, mitä? _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 



           
PERUSTELUT HAETTAVASTA PALVELUSTA 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

TOIVEET SIJOITUSPAIKASTA 

Hakija voi esittää toiveita palveluasumispaikasta, mutta sitä ei voi valita. Ympärivuorokautista asumispalvelua 

järjestetään myös palvelusetelillä. Paikan määrää palvelun tarve ja vapautuvat paikat. 

Yksikön nimi/palvelun tuottaja 

 

SUOSTUMUS JA ALLEKIRJOITUS 

Suostun tietojen hankkimiseen terveys- ja sosiaalialan tietojärjestelmistä, sekä tarvittaessa muilta minua hoitavilta 

tahoilta ja siihen että tietojani voidaan käsitellä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista muodostuvassa SAS-

työryhmässä. 

 

Paikka ja aika: __________________________________________________________________________________ 

 

Allekirjoitus:  __________________________________________________________________________________ 

 hakija/asianhoitaja/edunvalvoja 

 

Hakemuksen täyttämisessä on avustanut (nimi ja puhelinnumero):  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ONKO HAKIJA TIETOINEN HAKEMUKSESTA? 

(   ) On            

(   ) Ei ole, miksi? _________________________________________________________________________________ 

VALINTAPERUSTEET JA ASIAKASOHJAUS  

1. Asiakasvalinnan ratkaisee palveluiden tarve, joka arvioidaan yksilöllisesti asiakasta kuullen. 

2. Arvioinnit perustuvat yhtenäisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin. 

3. Hakija ohjataan asumispalvelun piiriin, mihin hän palveluntarpeen ja toimintakyvyn arvioinnin perusteella kuuluu. 

4. Asumispalvelupäätöstä voidaan tarkistaa, jos hakijan toimintakyky muuttuu oleellisesti. 

 

HAKEMUKSEN LIITE: TULOSELVITYSLOMAKE 
 

PALAUTUSOSOITE 

 Asiakasohjausyksiköt: 
Lääkärintie 1, 62900 ALAJÄRVI  
p. 06 2412 2277 alviina@hyvaep.fi  
 
Kauppapassi 3, 62200 KAUHAVA  
p. 040 183 4974 asiakasneuvonta@hyvaep.fi  
 
Keskustie 41 D, 63100 KUORTANE  
p. 040-542 1631 asiakasohjaajat@hyvaep.fi  

 
Sairaalantie 5, 62100 LAPUA 
p. 050 4384601 palveluohjaus@hyvaep.fi 
 
Hakemus päivitetty 1.1.2023 

Asiakasohjausyksiköt: 
Hallintoaukio PL 100, 61801 KAUHAJOKI  
P. 040 657 0040 ikaluotsi@hyvaep.fi 
 
Könnintie 34 A, 60800 ILMAJOKI 
p. 044 790 2446 asiakasohjaus@hyvaep.fi  

 
 

Asiakasohjausyksiköt: 
Härkäkiventie 36, 61500 ISOKYRÖ  
p. 050 48 4601 ikakeskus@hyvaep.fi 
 
Valtionkatu 1, 60100 SEINÄJOKI  
p. 06 416 6606 ikakeskus@hyvaep.fi  
 

 
 


