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HAKIJAN TIEDOT 
Sukunimi ja etunimet 

      

Henkilötunnus 

      

Lähiosoite 

      

Postinumero ja –toimipaikka 

      

Puhelinnumero kotiin 

      

Asioita hoitavan omaisen/yhdyshenkilön nimi ja puhelinnumero 

      

Osoite, jos posti halutaan muuhun kuin veteraanin omaan osoitteeseen 

      
      

 

HAETTAVAT PALVELUT 

Valitkaa teille sopivat palvelut haluamallanne euromäärällä (Vuonna 2018 yhteensä 3000 €) 

 Siivous- ja ikkunanpesupalvelu 
Käyttämäni 
palveluntuottaja: ___________________ 

Euroa   

      
 Lounassetelit 

 
Euroa   

      

 Kuljetuspalvelu Euroa   

      
 Menumat kotiateriapalvelu 

 
Euroa   

      

 Pesulapalvelu 
Käyttämäni 
palveluntuottaja: __________________ 

Euroa   

      
 Lumi- ja pihatyöt 

 
Euroa   

      

 Jalkahoito kotona 
Käyttämäni  

 palveluntuottaja: __________________ 

Euroa   

      
  

Lisätietoja palveluista kääntöpuolella > 

 

  Haluan tuettua kotona kuntoutumista                       Toivon palvelutarpeen arviointia   
  Tarvitsen apua palvelujen valinnassa                       

                                       

ALLEKIRJOITUS 
Päiväys  
 
 

      

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 

      

 

Saatte hakemistanne palveluista päätöksen ilmoittamaanne osoitteeseen tai teihin otetaan 
yhteyttä.   
 
Hakemuksen palautusosoite:  
Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut 
PL 6705, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 

 

 
  



 
  HAKEMUS KOTONA ASUMISTA TUKEVIEN 

PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 
RINTAMAVETERAANEILLE 
Sosiaali- ja terveystoimi 

 

Te-268    20.2.2018 

 

 

LIITE 1. 

LISÄTIETOA PALVELUISTA 

 

Voitte valita itsellenne sopivat palvelut haluamallanne euromäärällä, yhteensä enintään 3000 
euron arvosta. 

 

Siivous- ja ikkunanpesupalvelu: hinta on noin 25 €/tunti. Käytämme kaupungin kilpailuttamia 
palveluntuottajia.  

Kuljetuspalvelu: Matka pääkaupunkiseudulla maksaa noin 10–30 €/kerta riippuen matkan 
pituudesta. Taksimatkat järjestää Helsingin Matkapalvelu. 

Pesulapalvelut: Hinta määräytyy pyykkimäärän mukaisesti. Osalla palveluntuottajista on myös 
pyykkien kuljetuspalvelu, joka maksaa noin 7-10 €/suunta palveluntuottajasta riippuen. Pesulan 
voitte halutessanne valita itse. 

Jalkahoito: Kotona tapahtuva hoito maksaa noin 50–75 €/kerta palveluntuottajasta riippuen. 
Jalkahoidon palveluntuottajan voitte halutessanne valita itse.   

Lounassetelit: Setelin arvo on á 10,40 €. Niitä voi käyttää palvelukeskusten ja useimpien 
palvelutalojen ravintoloissa sekä lähes kaikissa muissa ravintoloissa. Lounassetelillä voi ostaa 
myös valmisaterioita kaupan palvelutiskiltä, mutta ei tehdasvalmisteisia eineksiä. Varmistakaa 
mahdollisuus maksaa lounassetelillä kauppakohtaisesti.  

Menumat kotiateriapalvelu: Pienen jääkaapin kokoiseen laitteeseen mahtuu 18 ruoka-annosta 
jotka käyttäjä on valinnut ruokalistasta. Valittu ateria lämmitetään laitteen uuniosassa. Valinnasta 
riippuen ateriahinnat ovat noin 6-10 €/kpl. Määrärahaa ei voi käyttää kauppatavaroiden 
ostamiseen.  

Lumi- ja pihatyöt: Palveluntuottaja on Palmia Oy. Arkisin kello 07.00 – 16.00 välisenä aikana 
työn veloitushinta on 44.75 €/tunti.   

Tuettu kotona kuntoutuminen (ks. Palveluopas s. 2) on maksutonta.  

Palvelutarpeen arvio: Esim. maksuton kotikäynti tai puhelinyhteys, jonka aikana yhdessä 
ammattilaisen kanssa arvioidaan palvelujenne tarvetta.  

 

Saatte valitsemienne palvelujen käytöstä palvelupäätöksen ja tarkemmat ohjeet 
ilmoittamaanne osoitteeseen kun hakemuksenne on käsitelty. 
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