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IKAALISTEN SOSIAALI- JA    

TERVEYSLAUTAKUNTA     

Vammaispalvelut 

PL 33 

39501 Ikaalinen   Saapumispäivämäärä: 

 

HENKILÖKOHTAISEN AVUN HAKEMUS     

 

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 

 

Sukunimi ja etunimet:______________________________________ Hetu:___________________ 

 

Osoite:__________________________________________________________________________ 

 

Postinumero ja -toimipaikka:________________________________________________________ 

 

Puhelin kotiin:____________________________ Matkapuhelin:____________________________ 

 

Kotipaikka väestötietolain mukaan:___________________________________________________ 

 

PERHESUHDE (ympyröi oikea vaihtoehto):  naimaton   avio-/avoliitossa   eronnut     leski     lapsi 

 

ASUUKO SAMASSA TALOUDESSA HENKILÖ, JOKA VOI AVUSTAA TEITÄ 

TARVITTAESSA? (ympyröi oikea vaihtoehto) 

• kyllä    

• kyllä, vain päivällä 

• kyllä, vain illalla 

• kyllä, vain viikonloppuisin 

• ei ole avustaja 

 

SAAKO TEITÄ AVUSTAVA HENKILÖ OMAISHOIDONTUKEA? (ympyröi):  kyllä     ei 

 

OLEN (ympyröi oikea vaihtoehto) 

• eläkkeellä 

• työssä 

• opiskelija/koululainen 

• kotiäiti/-isä 

 

VAMMA TAI SAIRAUS 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

LIIKKUMISEN APUVÄLINEET (ympyröi oikea vaihtoehto) 

• keppi 

• kyynärsauvat 

• pyörätuoli 

• sähköpyörätuoli 

• muu, mikä?________________________________________________________________ 

 

TARVITSEN APUA (ympyröi oikea vaihtoehto) 

• liikkumisessa sisällä 

• liikkumisessa ulkona 

• syömisessä 
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• pukeutumisessa 

• peseytymisessä 

• asioiden hoitamisessa 

• muissa päivittäisissä toiminnoissa, missä?________________________________________ 

• harrastuksissa, mitä harrastat?__________________________________________________ 

• opiskelussa, opiskelupaikka?___________________________________________________ 

• työssä, työpaikka?___________________________________________________________ 

• jossakin muussa, missä?______________________________________________________ 

 

TOIVON SAAVANI AVUSTAJAPALVELUA_____________________TUNTIA 

VUODESSA/KUUKAUDESSA/PÄIVÄSSÄ (ympyröi oikea vaihtoehto) 

 

MINULLE ON AIKAISEMMIN TEHTY HENKILÖKOHTAISEN AVUN PÄÄTÖS (ympyröi oikea 

vaihtoehto) 

• Kyllä, vuonna _______________   Päätös oli   • myönteinen 

                                                                               • kielteinen 

• Minulle ei ole aikaisemmin tehty avustajapäätöstä. 

 

KUVAUS VAMMAN AIHEUTTAMASTA HAITASTA (haitat esimerkiksi jokapäiväisissä 

toiminnoissa) JA AVUNTARPEESTA. Huom! Hakemukseen on liitettävä myös avuntarvekartoitus, 

johon kirjataan erityisesti se, mihin toimintoihin nyt haettavaa henkilökohtaista apua haetaan. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

LISÄTIETOJA (jatkakaa tarvittaessa erilliselle liitteelle) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

SUOSTUMUS: Hakemustani käsittelevä työntekijä voi muilta viranomaisilta pyytää sellaisia minua 

koskevia lisätietoja, jotka ovat hakemukseni käsittelyssä tarpeellisia 

 

kyllä  ei  (ympyröi oikea vaihtoehto) 

 

ALLEKIRJOITUS 

 

Paikka ja päivämäärä            Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

________________________________________________________________________________ 

 
LIITTEET 

• LÄÄKÄRINLAUSUNTO, josta ilmenee avun tarve päivittäisissä toiminnoissa 

• AVUNTARVEKARTOITUS Liite 1 

• (MUU ASIANTUNTIJALAUSUNTO, ei pakollinen, mutta toivottava) 

 
REKISTERÖINTI 

Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta rekisteripitäjänä tallentaa henkilötietojanne asiakasrekisteriin. 

Rekisteriseloste on saatavissa sosiaalitoimiston kansliasta. Teillä on oikeus tarkastaa itseänne koskevat tiedot sekä 

oikeus vaatia virheellisten tai tarpeettoman tiedon korjaamista. Vaatimuksen voitte esittää asiaanne hoitavalle 

viranhaltijalle. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 13 §, henkilötietolaki 24 §) 


