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Vammaispalvelu 
Kalevankatu 4 
08100 Lohja  

Vammaispalveluhakemus 

Saapunut: _____________________

1. Hakijan henkilötiedot

Suku- ja etunimet:

Henkilötunnus: Ammatti:

Osoite:

Postinumero: Postitoimipaikka:

Puhelin kotiin: Puhelin toimeen:

Matkapuhelin: Sähköpostiosoite:

Kotipaikka väestötietolain mukaan:

Asutko Yksin Toisen henkilön kanssa

Äidinkieli Suomi Ruotsi Viittomakieli Muu, mikä?

2. Terveydentilaan, vammaan tai sairauteen liittyvät tiedot
Hakijan oma selvitys terveydentilasta.  Liitteeksi selvitys vamman tai sairauden vaikeusasteesta. 
Muita asiantuntijalausuntoja voi myös liittää mukaan. 
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3. Haettavat palvelut

Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet.

Mitä töitä tai välineitä ja arvioidut kustannukset?

Palveluasuminen, oma selvityksesi tarpeestasi

Henkilökohtainen apu. Mihin tarvitset apua? Mistä saat apua tällä hetkellä?
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Mihin aikaan vuorokaudesta tarvitset apua?

 Kuljetuspalvelut           Haetaan erillisellä hakemuslomakkeella

 Sopeutumisvalmennus

 Vaatetuksen erityismenot. Mitä ja arvioidut kustannukset?

 Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittava väline, kone tai laite.

Mikä ja arvioidut kustannukset?

 Muuta, mitä?
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Saatko korvausta tai palvelua jonkin muun lain nojalla? (esim. kotipalvelua)

Kyllä. Mitä ja kuinka usein?

En

Hakemus on vireillä. Mihin?

4. Suostumus
Hakemustani käsitellään moniammatillisessa arviointityöryhmässä, jossa on viranhaltijoita 
sosiaali- ja terveystoimesta. 
Hakemustani käsittelevät työntekijät voivat pyytää muilta viranomaisilta sellaisia minua koskevia 
lisätietoja, jotka ovat hakemukseni käsittelyssä välttämättömiä.

Suostun En suostu

5. Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä: _____________________________________________

Allekirjoitus ja nimenselvennys

6. Hakemuksen täyttämisessä avustanut henkilö

Nimi:

Virka-asema tai sukulaisuussuhde:

Puhelinnumero:
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7. Liitteet

Epikriisi (= hoidon päätyttyä asiakkaalle lähetetty selostus taudin kulusta ja hoidosta) 

KustannusarvioMuu liite, mikä?

8. Mahdollisia lisätietoja

Hakemuslomakkeen lisäksi hakijan tulee antaa selvitys terveydentilastaan ja toimintakyvystään.  
Vain pyydettäessä tulee toimittaa lääkärinlausunto.
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