
 

 

Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon -kuntayhtymä 
Hyvinvointipalvelut 
Kehitysvammapalvelut 

 

Kehitysvammapalveluhakemus 
 
 
 

 
 
 
Käsittelijä 
täyttää 

Saapunut 
      

Kotikäynti 
      

Päätös 
      

Päivämäärä 
      

Ajalle 
      

Kotikäynnin suorittaja 
      

Päätöksentekijän nimi 
      

Hakijan 
tiedot 

Etu- ja sukunimi 
      

Osoite 
      

Henkilötunnus 
      

Puhelin 
      

Matkapuhelin 
      

Sähköpostiosoite 
      

Mihin aikaan olette parhaiten tavoitettavissa? 
      

Palvelusuunnitelma tehty  kyllä, päiväys        

  ei  

Erityishuolto-ohjelma tehty  kyllä, voimassa       saakka 

  ei 

Edunvalvoja / huoltaja 
      

Puhelin 
      

Osoite 
      
Sähköposti 
      

Haettavat 
palvelut 

Kerro haettavasta palvelusta (esim. minkä verran ja minne, mistä alkaen, minä viikonpäivänä ja mihin 
kellonaikaan, kuljetustarve, ruokavalio, allergiat, päivittäinen avuntarve)? 
      



 Mitä muita palveluja käytätte ja minkä verran tai hakemukset ovat vireillä (esim. omaishoito, 
kotipalvelu, omaishoidon tuki, kotisairaanhoito, vammaispalvelu, lääkinnällinen kuntoutus, terapiat)? 
      

Lisätietoja       

   
 Suostumus: Hakemustani käsittelevä työntekijä voi muilta viranomaisilta pyytää sellaisia 

minua koskevia lisätietoja, jotka ovat hakemukseni käsittelyssä tarpeellisia. 

  Kyllä, suostun  Ei, en suostu 

 Asiakastietonne rekisteröidään Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
asiakastietojärjestelmään kehitysvammapalveluihin. Hakemuslomakkeessa olevia palvelun 
hakemisen kannalta olennaisia tietoja käytetään ja tallennetaan päätöksessä palvelun 
myöntämiseksi tai kieltämiseksi. Asiakirjaan tehdään merkintä, mikäli päätöksen tekemiseksi 
tietoja hankitaan muualta tai tietoja annetaan muualle Asiakaslain 16-22 tai 27 §:n nojalla. 

   
  

      
  

      
 Aika ja paikka  Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 
   
  

      
 

 Hakemuksen täyttämisessä avustanut henkilö ja yhteystiedot 

 HAKEMUSLOMAKE PALAUTETAAN TIIMILLE. 
Yhteystiedot ovat seuraavalla sivulla. 

  

  



  
Tiimien yhteystiedot 

Arviointi Vammaispalvelut / arviointi 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani 
 
 
 Lapset ja nuoret 

(ikä 0 – 25 -vuotiaat) 
Vammaispalvelut / lapset ja nuoret 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani 
 
Vammaispalvelut / lapset ja nuoret 
Keskuskatu 9, 2 krs, 88600 Sotkamo 
 
Vammaispalvelut / lapset ja nuoret 
Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo 
 
Vammaispalvelut / lapset ja nuoret 
Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi 
 
 

Kotiin annettavat palvelut 
(ikä yli 26-vuotiaat) 

Vammaispalvelut / kotiin annettavat palvelut 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani 
 
Vammaispalvelut / kotiin annettavat palvelut 
Keskuskatu 9, 2 krs, 88600 Sotkamo 
 
Vammaispalvelut / kotiin annettavat palvelut 
Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo 
 
Vammaispalvelut / kotiin annettavat palvelut 
Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi 
 

Palveluasuminen 
(ikä yli 26-vuotiaat) 

Vammaispalvelut / palveluasuminen 
Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani 
 
Vammaispalvelut / palveluasuminen 
Keskuskatu 9, 2 krs, 88600 Sotkamo 
 
Vammaispalvelut / palveluasuminen 
Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo 
 
Vammaispalvelut / palveluasuminen 
Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi 
 

 
 
 
*** 
 
Tiimien sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien asiakaspalvelunumerot löytyvät Kainuun soten 
internetsivuilta: 
 
sähköisestä hakupalvelusta osoitteessa 
https://sote.kainuu.fi/kainuun-soten-yhteystiedot  
 
vammaispalveluiden internet-sivuilta osoitteessa 
https://sote.kainuu.fi/palvelut/palvelun-hakeminen-ja-yhteystiedot 
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