
 

 

 

HAKEMUS 
VAMMAISTEN / KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT 

 

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 
Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Lähiosoite Puhelinnumero 

Postinumero ja –toimipaikka 

Sähköpostiosoite 

Kotikunta Ammatti 

Tilinumero 

 

TIEDOT VAMMASTA TAI SAIRAUDESTA 
Lyhyt kuvaus terveydentilasta; vamma tai sairaus, missä ja milloin aiheutunut, vamman 

vaikeusaste, käytössä olevat apuvälineet ym. 

HAETTAVAT PALVELUT 

⬜ Asunnon muutostyöt 

⬜ Asuntoon kuuluva väline tai laite 

⬜ Palveluasuminen 

⬜ Apuväline, kone tai laite 

⬜ Työtoiminta 

⬜ Kehitysvammaisten tutkimus ja asiantuntijapalvelut 

⬜ Perhehoito 

⬜ Henkilökohtainen apu 

⬜ Tukihenkilö 

⬜ Muu palvelu tai tukitoimi 

Täsmennetty selvitys haettavasta palvelusta (esim. minkälainen muutostyö, mikä väline, 
minkälainen sopeutumisvalmennus, mihin palvelutaloon, tiedot avustajasta 

 

 

 



 

 

HAKEMUS 
VAMMAISTEN / KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT 

 

HAETTAVA PALVELU 

Oma perustelu hakemukselle (esim. miten haettava palvelu vähentää vamman aiheuttamaa haittaa) 

 

LIITTEET 

☐ Lääkärintodistus. Haettaessa vammaispalvelulain mukaisia palveluja ensimmäistä kertaa tarvitaan 

lääkärintodistus, josta vamma tai sairaus käy ilmi, ellei sellaista ole aikaisemmin jätetty vammaispalveluihin. 

☐ Asiantuntijalausunto. Tarvittaessa hakemukseen voi liittää kuntoutusohjaajan, toimintaterapeutin tai 

muun asiantuntijan lausunnon haettavasta palvelusta. 

☐ Kustannusarvio. Haettaessa asunnon muutostöitä tai apuvälineitä tulee hakemukseen liittää 

erillinen kustannusarvio. 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 

 

Paikka ja päivämäärä 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Palautusosoite: 
Hattulan kunta 
Vammaispalvelut 
Juteinintie 3 
13720 PAROLA 
 
13880 HATTULA 
Kunnan sosiaali-ja terveyslautakunta rekisterinpitäjänä tallentaa henkilötietonne vammaispalvelun asiakasrekisteriin. 
Rekisteriseloste on saatavissa asiaanne hoitavilta viranhaltijalta. 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§). 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut perustuvat lakiin ja asetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä 

palveluista (VpL ja VpA). 

VpL:n 2§:ssä säädetään, että vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden 

johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. 

VpA:N 5§:ssä säädetään, että kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä 

vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman 

kohtuuttoman suuria vaikeuksia. 
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