
 
 
 
 
 
HAKEMUS VANHUSPALVELUIHIN 
 
 
Vanhuspalveluihin (kotihoito, asumispalvelut) saapuvat hakemukset käsitellään moniammatillises-
sa SAS-työryhmässä. Lyhenne SAS muodostuu sanoista selvitä, arvioi, sijoita. SAS-ryhmän tehtävä-
nä on yksilöllinen hoidon tarpeen arviointi Viitasaaren perusturvalautakunnan hyväksymiä myön-
tämisperusteita apuna käyttäen. SAS-ryhmä kokoontuu noin 2-4 kertaa kuukaudessa. Jokainen 
työryhmän jäsen voi tarvittaessa kutsua ryhmän koolle.  
 
SAS-ryhmä tekee hakemuksen ja tarvittavien lisäselvitysten pohjalta kirjallisen arvion palveluiden 
tarpeesta. Koti- ja asumispalvelujohtajat tekevät palvelupäätökset kotihoidon ja asumispalvelui-
den asiakkaaksi ottamisesta.  
 
SAS-ryhmän arvion mukaisesta, tarjotusta palvelusta voi niin halutessaan kieltäytyä kirjallisesti 
erillisellä lomakkeella. Lisätietoa saa tarvittaessa SAS-ryhmän jäseniltä.  
 
Hakemuksen liitteet 
 viimeisin selvitys ennakonpidätysperusteista (verotuspäätös) 
 todistukset eläkkeistä 
 tiedot sijoitusrahastoista ja säästövakuutuksista 
 viimeisin tiliote pankkitileistä. 
 
Hakemukset palautetaan osoitteella 
Viitasaari   Pihtipudas 
Viitasaaren kaupunki  Pihtiputaan kunta 
Vanhuspalvelut  Vanhuspalvelut 
Keskitie 10   Kisatie 1 
44500 Viitasaari  44800 Pihtipudas    
044 733 5666  044 709 1829 
  



 
 

 Hakemus kotihoitoon 
 Hakemus asumispalveluihin 

 
Hakemus saapunut _____ . _____ . 20_____ 

 
HAKIJAN TIEDOT 

Nimi __________________________________________ Hetu ___________________________ 

Osoite _________________________________________  Puh ____________________________ 

             _________________________________________ 

 

Tämänhetkinen asuinpaikka ________________________________________________________ 

Asuminen  Yksin  Jonkun kanssa, kenen?__________________________________ 

Lähiomainen/asioiden hoitaja (nimi) __________________________________________________ 

                                                                  __________________________________________________ 

Päätös lähetetään   Asiakkaalle      

   Lähiomaiselle / yhteyshenkilölle (osoite ja puhelinnumero) 

  ________________________________________________________ 

Toimintakyky 

Näkö         normaali heikko sokea silmälasit 

Kuulo normaali heikko kuuro 

Puhe normaali epäselvä puheen tuottamisen häiriö  

Liike  normaali epävarma kaatuilu teline  talutettava

  itse pyörätuoliin nostettava pyörätuoliin  vuode 

Virtsa normaali autettava WC:hen kastelu         katetri 

Uloste normaali ei tiedosta ulostamisen tarvetta tuhriva toimitettava 

Syönti itse autettava/ohjattava  syötettävä     letku 

Lääke itse autettava valvottava 

Pukeutuminen itse autettava/ohjattava puettava 

Peseytyminen itse autettava/ohjattava pestävä 

Nukkuminen normaali avun tarvetta yöllä öisin levoton 

Muisti normaali alentunut  muistamaton 

Psyyke normaali masentunut    aggressiivinen  sekava 

  



 
 
Apuvälineet 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Perustelut hoitopaikan hakemiselle: (fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset perustelut) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Haettavat kotihoidon palvelut, tukipalvelut, turvalaitteet jne. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Käytössä olevat kotihoidon palvelut, tukipalvelut, turvalaitteet jne. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Hakijan/omaisen toive hoitopaikasta perusteluineen asumispalveluja haettaessa 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



 
 

Asiakkaan/hänen edustajansa allekirjoitus ja nimenselvennys 

______________________________________________ 

 

Paikka ja aika 

______________________________________________ _____ . _____ . 20_____ 

 

 Suostun siihen, että SAS-ryhmän jäsenet voivat hankkia hakemuksen kannalta oleelliset asiakastiedot muilta vi-

ranhaltijoilta 

 

  

Hoitohenkilöstö täyttää 

 Ravatar-indeksi__________, pvm ___________  MMSE __________, pvm __________ 

 Cerad __________, pvm __________   Audit ___________, pvm __________ 

Lisätietoja 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
  



 
 
TULOSELVITYS / VANHUSPALVELUT 

 Kotihoito  Palveluseteli kotihoidossa 
 Asumispalvelut / Palveluseteli asumispalveluissa  Kuljetuspalvelut (SHL)/Palveluseteli kuljetuspalveluissa 

 
Asiakkaan sukunimi ja etunimet  Henkilötunnus 

      
 

      

Ammatti        Puhelinnumero 
      
 

      

Kotiosoite      
      
 

      

Avio-/ avopuolison sukunimi ja etunimet  Henkilötunnus 
      
 

      

Ammatti        Puhelinnumero 
      
 

      

Kotona asuvat lapset / ruokakunnan jäsenet, nimi      Henkilötunnus 
      
 

      

      
 

      

TULO- JA MENOTIEDOT                1)Viranomainen täyttää 
 
BRUTTOTULOT / KK 

 
€/ kk 

 
Tark. 1) 

  
€/ kk 

 
Tark. 1) 

Asiakkaan palkkatulot 
 

            
Lasten kotihoidon tuki 

            

Asiakkaan työeläkkeet 
 

            
Päivä- ja äitiysraha 

            

Asiakkaan kansaneläke 
            

Muut tulot, mitkä 
      

            

Asiakkaan hoitotuki      

Avio-/ avopuolison palkkatulot 
 

            
Varallisuus 

            

Avio-/ avopuolison työeläkkeet 
 

            TULOT YHTEENSÄ             

Avio-/ avopuolison kansanelä-
ke 

            VÄHENNETTÄVÄT ERÄT             

Avio-/ avopuolison hoitotuki 
 

                         

Työttömyyskorvaus 
 

            
Elatusapu 

            

Elatusapu tai elatustuki 
 

            
Edunvalvonnan palkkio 

            

Korko- ja osinkotulot 
 

                         

Metsän pinta-ala 
 

            HUOMIOITAVA TULO             

Vuokratulot 
 

               

Liitteet:  
- viimeisin selvitys ennakonpidätysperusteista (verotuspäätös) 
- todistukset eläkkeistä 
- tiedot sijoitusrahastoista ja säästövakuutuksista 
- viimeisin tiliote pankkitileistä 
 En halua antaa tulotietoja, jolloin hakemusta ei käsitellä eikä palveluseteliä myönnetä. 

 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen 
Paikka ja päiväys   Tietojen antajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

  


